ระเบียบกระทรวงยุตธิ รรม
ว่ าด้ วยการบังคับคดีของเจ้ าพนักงานบังคับคดี
พ.ศ. ๒๕๒๒
-------------------------------------------------------------------------------โดยที่ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ.๒๕๑๗ ได้จดั ตั้งกรมบังคับคดีข้ ึนในกระทรวงยุติธรรม โดยโอนอํานาจหน้าที่ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการกองบังคับคดี
แพ่งมาเป็ นของกรมบังคับคดี และได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดีกาํ หนดกองที่มีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การบังคับคดีข้ ึนใหม่ แทนกองบังคับคดีแพ่ง จําเป็ นต้องปรับปรุ งแก้ไขและวางระเบียบปฏิบตั ิในการบังคับคดีเสี ยใหม่
เพื่อให้การปฏิบตั ิราชการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และมีประสิ ทธิภาพ ฉะนั้น จึงให้ยกเลิกระเบียบราชการกองหมายซึ่งใช้
อยูเ่ ดิม และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวดที่ ๑
การบังคับคดี(๑)
-------------------------------------------------------------------------------ข้อ ๑ เจ้าพนักงานกรมบังคับคดีจะดําเนินการในฐานะเจ้าพนักงานบังคับคดีตามหมายบังคับคดี หรื อตามคําสัง่ ของศาล
หรื อ ตามที่เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มอบหมายได้แต่ภายในเขตอํานาจของศาลที่ออกหมายบังคับคดี หรื อมีคาํ สัง่ หรื อขอบ
อํานาจของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
ข้อ ๒ ถ้าจะต้องบังคับคดีนอกเขตอํานาจของศาลที่ออกหมายให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานพร้อมส่งหมายที่จะมีการ
บังคับคดีต้ งั เจ้าพนักงานบังคับคดีดาํ เนินการบังคับคดีแทน(๒)
ข้อ ๓ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับหมายบังคับคดีหรื อคําสัง่ ของศาล หรื อการมอบหมายจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์
ทรัพย์ให้ดาํ เนินการตามหมายบังคับคดี หรื อ คําสัง่ หรื อการมอบหมายนั้นภายในเวลาอันสมควร
--------------------------------------------------------------------------------

๒๕๔๒

(๑) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๒๐๗/๒๕๓๑ เรื่ อง การรายงานเกี่ยวกับการบังคับคดี
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคดี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.

หมวดที่ ๒
การยึดทรัพย์
-------------------------------------------------------------------------------บทที่ ๑
ผู้นํายึด
-------------------------------------------------------------------------------ข้อ ๔ ผูน้ าํ ยึด คือ ผูซ้ ่ ึงได้ระบุไว้ในหมายบังคับคดีหรื อในหนังสื อของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์วา่ เป็ นผูน้ าํ ยึด
ข้อ ๕ ผูน้ าํ ยึดอาจมอบอํานาจให้ทนายความของตน หรื อ ผูห้ นึ่งผูใ้ ดมาทําการแทนก็ได้ โดยทําหนังสื อมอบอํานาจตาม
แบบพิมพ์กรมบังคับคดี
ข้อ ๖ ก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะไปทําการบังคับคดี ต้องให้ผนู ้ าํ ยึด หรื อผูร้ ับมอบอํานาจทําคําขอต่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดี ตามแบบพิมพ์กรมบังคับคดี และวางเงินค่าใช้จ่าย(๑) ไว้ตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะกําหนดตามอํานาจใน
กฎหมาย ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงค่าเช่าสถานที่เก็บรักษาทรัพย์ และค่าจ้างคนเฝ้ ารักษาทรัพย์ดว้ ย
ข้อ ๗ ถ้าเป็ นการยึดที่ดิน ให้ผนู ้ าํ ยึดส่งโฉนด หรื อ หนังสื อสําคัญสําหรับที่ดินรายที่จะนํายึดหรื อสําเนาซึ่งเจ้าพนักงาน
รับรอง ถ้าหากมี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีตรวจสอบก่อน
ข้อ ๘ ผูน้ าํ ยึดเป็ นผูช้ ่วยเหลือให้ความสะดวก จัดยานพาหนะรับและส่งเจ้าพนักงานบังคับคดี ตลอดจนการขนย้าย และ
การเก็บรักษาทรัพย์ และออกเงินทดรองค่าใช้จ่ายตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะร้องขอ
ข้อ ๙ ผูน้ าํ ยึดต้องอยูใ่ นสถานที่ยดึ ทรัพย์เพื่อชี้ทรัพย์(๒) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทําการยึดและช่วยเหลือเจ้า
พนักงานบังคับคดีในการยึดทรัพย์ตามแต่เจ้าพนักงานบังคับจะขอร้องเพื่อให้การยึดสําเร็ จไปโดยมิชกั ช้า
-------------------------------------------------------------------------------(๑) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๒๕๓/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๐
(๒) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๑๖๘/๒๕๒๖ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๖
บทที่ ๒
เจ้ าพนักงานบังคับคดี(๑)
-------------------------------------------------------------------------------ข้อ ๑๐ (๒)ผูอ้ าํ นวยการกองบังคับคดีแพ่ง กรมบังคับคดี เป็ นผูก้ าํ หนดตัวเจ้าพนักงานบังคับคดีผไู ้ ปยึดทรัพย์
ข้อ ๑๑ ก่อนไปทําการยึดทรัพย์ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีผไู ้ ปยึดทรัพย์ตรวจสอบและทําความเข้าใจให้แน่ชดั ว่าจะต้อง
ยึดทรัพย์อะไร ของใคร และจํานวนราคาทรัพย์ที่จะยึดได้ตามกฎหมายมีประมาณเท่าใด(๓) พร้อมทั้งนําประกาศยึดทรัพย์
ไปด้วย เพื่อปิ ดไว้ ณ สถานที่ที่ยดึ ทรัพย์
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปทําการยึดทรัพย์ตาม วัน เวลาที่ผนู ้ าํ ยึดมารับหรื อตามที่นดั หมายกับ ผูน้ าํ ยึด(๔) และ
นําหมายบังคับคดีประกาศยึดทรัพย์กบั เครื่ องมือสําหรับทําการยึดทรัพย์ เช่น ครั่ง และตราตีครั่ง ซึ่งจ่ายประจําตัวเจ้า
พนักงานบังคับคดีผไู ้ ปยึดทรัพย์ติดตัวไปด้วย ทั้งนี้ จะมีพนักงานเดินหมายร่ วม ไปช่วยเหลือด้วยหรื อไม่ก็ได้
ข้อ ๑๓ ถ้าจะยึดที่ดินให้เจ้าพนักงานบังคับคดีผไู ้ ปยึดทรัพย์จดั การเพื่อให้ได้โฉนดหรื อหนังสื อสําคัญสําหรับที่ดิน หรื อ
สําเนาซึ่งเจ้าพนักงานรับรองมา ถ้าหากมีเพื่อตรวจสอบและจับสเกลจําลองแผนที่หลังโฉนด

บทที่ ๓
วิธีดาํ เนินการยึดและอายัดทรัพย์
-------------------------------------------------------------------------------ข้อ ๑๔(๕)ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทําการยึดทรัพย์ในระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตก ในวันทําการงาน
ปกติ เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุฉุกเฉิ น โดยได้รับอนุญาตจากศาล
-------------------------------------------------------------------------------(๑) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๔๓/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐
(๒) ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๔
(๓) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๔๓/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑
(๔) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๒๖๗/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๐
(๕) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๔๓/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑
ข้อ ๑๕ ก่อนกระทําการยึดทรัพย์ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแสดงหมายบังคับคดีต่อลูกหนี้ตามคําพิพากษา ถ้าไม่ปรากฏ
ตัวลูกหนี้ให้แสดงต่อบุคคลที่อยูใ่ นสถานที่น้ นั
ข้อ ๑๖ ในการที่จะดําเนินการบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดียอ่ มมีอาํ นาจเท่าที่มีความจําเป็ นเพื่อที่จะค้นสถานที่ใด ๆ
อันเป็ นของลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรื อที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้ครอบครองอยู่ เช่น บ้านที่อยู่ คลังสิ นค้า โรงงานและ
ร้านค้าขาย ทั้งมีอาํ นาจที่จะยึดและตรวจสมุดบัญชีหรื อแผ่นกระดาษ และกระทําการใดๆ ตามสมควรเพื่อเปิ ดสถานที่ หรื อ
บ้านที่อยู่ หรื อโรงเรื อนดังกล่าวแล้ว รวมทั้งตูน้ ิรภัย ตู ้ หรื อ ที่เก็บของอื่น ๆ แล้วรายงานให้ศาลทราบ
ข้อ ๑๗ ในการยึดทรัพย์รายใด ถ้ามีผขู ้ ดั ขวาง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีช้ ีแจงว่ากล่าวแต่โดยดีก่อน ถ้าผูน้ ้ นั ยังขัดขวางอยู่
อีก ก็ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตํารวจ เพื่อดําเนินการบังคับคดีจนได้
ข้อ ๑๘ ให้ยดึ ทรัพย์ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาแต่เพียงประมาณราคาที่ควรจะขายทอดตลาดได้ พอชําระหนี้ตามหมาย
บังคับคดี พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี เว้นแต่จะได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ หรื อ ศาลจะได้มีคาํ สัง่ เป็ นอย่างอื่น
แต่ถา้ ลูกหนี้ตามคําพิพากษามีทรัพย์ซ่ ึงมีราคามากกว่าจํานวนหนี้ และมิอาจแบ่งยึด โดยมิให้ทรัพย์น้ นั เสื่ อมราคา เช่น ทําให้
เปลี่ยนสภาพและราคาตกตํ่า ทั้งทรัพย์อื่นที่จะยึดให้พอคุม้ จํานวนหนี้ไม่ปรากฏด้วยแล้ว ก็ให้ยดึ ทรัพย์ที่วา่ นั้นมาขาย
ทอดตลาดถึงแม้ผนู ้ าํ ยึดจะชี้ให้ยดึ แต่เพียงบางส่วนก็ดี
ข้อ ๑๙ เจ้าพนักงานบังคับคดีชอบที่จะงดการยึดหรื ออายัดทรัพย์ที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษานําชี้ เมื่อสงสัยว่าทรัพย์สินนั้น
ไม่อาจยึดอายัดได้ตามกฎหมาย เช่น ปรากฏว่ามีชื่อบุคคลอื่นนอกจากลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรื อ บุคคลซึ่งทรัพย์ตอ้ งถูกยึด
หรื ออายัดเป็ นเจ้าของในทะเบียน เมื่อได้งดการยึดหรื ออายัดแล้ว ให้รีบรายงานต่อ ผูอ้ าํ นวยการกองบังคับคดีแพ่งเพื่อจะได้
รายงานต่อไปยังศาล(๑) ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๓ วรรค ๒
เมื่อยึดหรื ออายัดทรัพย์มาแล้ว ปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยดึ หรื ออายัดนั้นมีชื่อบุคคลอื่น นอกจากลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรื อ
บุคคลซึ่งทรัพย์ตอ้ งถูกยึดหรื ออายัดเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ในทะเบียนให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
ทราบเพื่อถอนการยึดทรัพย์น้ นั
--------------------------------------------------------------------------------

๒๕๔๔

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.

ข้อ ๒๐ เจ้าพนักงานบังคับคดียอ่ มไม่ยดึ หรื ออายัดทรัพย์สินซํ้าหรื อที่ไม่อยูใ่ นความรับผิดแห่งการบังคับคดี ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๕, ๒๘๖, ๒๙๐ และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิ กร
พ.ศ. ๒๔๗๕ หรื อ กฎหมายอื่น ๆ
ข้อ ๒๑ ถ้าในหมายบังคับคดีกล่าวเฉพาะเจาะจงให้ยดึ ทรัพย์สิ่งใดให้เจ้าพนักงานบังคับคดียดึ แต่เฉพาะทรัพย์สิ่งนั้น
ข้อ ๒๒ ถ้าจะยึดทรัพย์ที่มีทะเบียน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีสอบถามผูน้ าํ ยึดเสี ยก่อนว่าผูใ้ ดมีชื่อเป็ นเจ้าของทะเบียน
นั้น
ข้อ ๒๓ เมื่อกระทําการยึดทรัพย์เสร็ จแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศยึดทรัพย์ไว้ ณ สถานที่ ๆ ยึดโดยเปิ ดเผย
และให้ทาํ รายงานและบัญชีทรัพย์ที่ยดึ เสนอผูอ้ าํ นวยการกองบังคับคดีแพ่ง(๑)
ข้อ ๒๔ เมื่อได้มีการยึดทรัพย์แล้วสิ ทธิเรี ยกร้องของลูกหนี้อนั มีต่อบุคคลภายนอกในเรื่ องพันธบัตร หลักทรัพย์ที่เป็ น
ประกัน ตราสารเปลี่ยนมือ หรื อสิ ทธิเรี ยกร้องอื่น ๆ ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา นอกจากที่กาํ หนดไว้ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๑๐ ทวิ ให้ดาํ เนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๑๐(๒)
ข้อ ๒๕ ยกเลิก
ข้อ ๒๖ (๓)ในการยึดที่ดินให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรังวัดเขตกว้างยาวของที่ดินที่ยดึ กับแผนที่จาํ ลองตามข้อ ๑๓ ว่าจะ
เป็ นที่ดินแปลงเดียวกันหรื อไม่ หากควรเชื่อได้วา่ เป็ นที่ดินแปลงเดียวกันแล้วให้แสดงให้เห็นสภาพและทําเลที่ต้ งั ของที่ดินที่
ยึด และแสดงด้วยว่าอยูใ่ กล้ไกลจากสถานที่ราชการหรื อที่ชุมนุมชน หรื อทางบก ทางนํ้าประมาณระยะทางเท่าใด
ข้อ ๒๗ ในการยึดที่ดินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ถ้าที่ดินที่ยดึ นั้นมีสิ่งปลูกสร้างหรื อไม้ลม้ ลุกหรื อธัญชาติอนั จะเก็บ
เกี่ยวรวงผลได้คราวหนึ่งหรื อหลายคราวต่อปี เป็ นของผูอ้ ื่นปลูกอยูใ่ ห้เจ้าพนักงานบังคับคดีบนั ทึกถ้อยคําของเจ้าของสิ่ งนั้น
ๆ ให้ปรากฏว่ามีสิทธิในที่ดินอยูอ่ ย่างไร เป็ นต้นว่า อาศัยหรื อมีสญ
ั ญาเช่าต่อกัน ฯลฯ
-------------------------------------------------------------------------------(๑) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๑๙/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๓
(๒) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๒๔๗/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓
(๓) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๓๑๐/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๓ ข้อ ๑
(๑) (๒) (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่๘)
พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๒๘ การยึดเรื อน โรง หรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจดขนาดกว้างยาว และบรรยายสภาพแห่ง
สิ่ งนั้น ๆ เช่น พื้น ฝา ประตู หน้าต่าง เสา เครื่ องบนใช้ไม้ชนิดใด หลังคาอะไร มีกี่ช้ นั กี่หอ้ ง และเก่าใหม่อย่างใด เลข
ทะเบียนเท่าไร ถ้าเป็ นสถานที่ให้เช่า ค่าเช่าเท่าใด
ข้อ ๒๙ การยึดอสังหาริ มทรัพย์มีรูปร่ างและอสังหาริ มทรัพย์ยอ่ มครอบไปถึงดอกผลแห่งทรัพย์น้ นั ด้วย เว้นแต่จะได้มี
บัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่น หรื อ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาไม่ประสงค์ให้ยดึ ดอกผลนั้น ๆ
ข้อ ๓๐ การยึดที่ดินซึ่งมีไม้ยนื ต้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจดชนิดและประมาณจํานวนต้นไม้ไว้ดว้ ย
ภายใต้บงั คับแห่งพระราชบัญญัติการยึดทรัพย์สินกสิ กร พ.ศ. ๒๔๗๕ การยึดที่ไร่ นา ซึ่งมีไม้ลม้ ลุกหรื อธัญชาติอนั จะ

เก็บเกี่ยวได้ตามฤดูกาล จะยึดแต่ที่ดินไม่ยดึ ไม้ลม้ ลุกและธัญชาติหรื อจะยึดทั้งที่ดินและไม้ลม้ ลุกหรื อธัญชาติดว้ ยก็ได้
ข้อ ๓๑ ถ้าอสังหาริ มทรัพย์ที่ยดึ มีดอกผลธรรมดาที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะต้องเป็ นผูเ้ ก็บเกี่ยวหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูเ้ ก็บ
เกี่ยวในนามของลูกหนี้ เมื่อผูย้ ดึ ร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเก็บเกี่ยว และเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรจัดการให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีตอ้ งแจ้งเป็ นหนังสื อให้ลูกหนี้ทราบเสี ยก่อนในขณะทําการยึด แล้วจึงทําการเก็บเกี่ยวดอกผลนั้นเมื่อถึง
กําหนด
ข้อ ๓๒ ในการยึดทรัพย์น้ นั ให้ยดึ เฉพาะส่วนของลูกหนี้ตามคําพิพากษา แต่ถา้ มีบุคคลอื่นเป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ย และ
ไม่ปรากฏว่าส่วนใดเป็ นของลูกหนี้ให้ยดึ มาทั้งหมด
ข้อ ๓๓(๑) เมื่อยังไม่มีการยึดทรัพย์ ถ้าปรากฏว่าลูกหนี้ตามคําพิพากษาเป็ นเจ้าหนี้ผใู ้ ดอยูโ่ ดยมีสิทธิได้รับเงินหรื อ
ทรัพย์สินอื่นจากผูใ้ ดก็ตาม เมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาํ เนินการอายัดตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๘๒ ประกอบมาตรา ๓๑๐ ทวิ ไปยังลูกหนี้ของลูกหนี้ตามคําพิพากษามิให้ชาํ ระเงิน หรื อส่ง
มอบทรัพย์สินแก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา แต่ให้นาํ มาชําระหรื อส่งมอบแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีภายในเวลาที่กาํ หนดไว้(๒)
--------------------------------------------------------------------------------

๒๕๔๒

(๑) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๒๔๗/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓
(๒) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๘๘/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๐
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.

ข้อ ๓๔ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแสดงให้เห็นโดยประจักษ์แจ้งตามวิธีที่เห็นสมควรว่าได้มีการยึดทรัพย์แล้ว เช่น
(๑) สิ่ งของ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดหรื อผูกแผ่นเลขหมาย สิ่ งของที่ยดึ สําคัญให้ตรงตามบัญชีทรัพย์ ถ้า
สามารถจะเก็บรวมเข้าหี บหรื อตูไ้ ว้ ก็ให้รวมไว้แล้วปิ ดหี บหรื อตูป้ ระทับตราครั่งอีกชั้นหนึ่ง
(๒) ห้องแถว ตึกแถว หรื อสิ่ งปลูกสร้าง ให้ปิดเครื่ องหมายไว้ทุกห้อง
(๓) สัตว์พาหนะและปศุสตั ว์ จะใช้สีทาที่เขาด้านในตัวหรื อที่ตวั หรื อจะใช้แผ่นเลขหมายผูกคอ หรื อ จะต้อนเข้า
คอกแล้วผูกเชือกประทับตราครั่งที่ประตูคอกก็ได้ แล้วแต่จะเห็นสมควร แต่อย่าให้เป็ นการขัดข้องต่อการเลี้ยงรักษาสัตว์
ข้อ ๓๕ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทาํ บัญชีทรัพย์ที่ยดึ โดยแสดงรายละเอียด เช่น ชื่อประเภท จํานวน ขนาด นํ้าหนัก
สภาพของทรัพย์และราคาประมาณแห่งทรัพย์ตามลําดับหมายเลขไว้ แล้วส่งสําเนาไปยังศาล หรื อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๖ การจดบัญชีทรัพย์ถา้ เป็ นทรัพย์หลายสิ่ งราคาเล็กน้อย จะมัดรวมหรื อกองรวมกัน แล้วจดเป็ นเลขหมายเดียวก็ได้
ถ้าทรัพย์ที่ยดึ เป็ นชุดหรื อสํารับการจดบัญชีให้รวมเป็ นชุดเป็ นสํารับ หรื อไม่รวมก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร
ข้อ ๓๗ การประมาณราคาที่ดินพึงพิจารณาตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ประกอบกันคือ
(๑) ราคาซื้อขายกันในท้องตลาดโดยคํานึงถึงสภาพแห่งที่น้ นั ว่า เป็ นที่อะไร เช่น ที่ปลูกตึกแถว เรื อนแถว ให้เช่า
หรื อ ที่บา้ นที่สวนที่นาที่ไร่ และที่น้ นั อยูใ่ นทําเลอย่างใด เช่น อยูใ่ นทําเลค้าขาย ที่ชุมนุมชน หรื อใกล้ทางบก ทางนํ้า ท่าเรื อ
หรื อมีประโยชน์รายได้มากน้อยเพียงใดเหล่านั้น เป็ นต้น
(๒) ราคาที่ดินตําบลนั้นหรื อตําบลใกล้เคียง ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีเคยขายทอดตลาดไปแล้ว
(๓) ราคาซื้อขายหรื อจํานองหรื อขายฝากครั้งสุดท้ายของที่ดินที่ยดึ และที่ดินข้างเคียง
(๔) ราคาประเมินปานกลางของสํานักงานที่ดิน

ข้อ ๓๘ การประมาณราคาทรัพย์นอกจากที่ดินให้ประมาณตามราคาซื้อขายในท้องตลาดตามสภาพความเก่าใหม่ของ
ทรัพย์น้ นั ๆ มิใช่ประมาณราคาตามที่คู่ความตกลงกันเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม
ข้อ ๓๙ การประมาณราคาทรัพย์ที่มีการจํานําหรื อจํานอง ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับ ข้อ ๓๗ และข้อ ๓๘ แต่ให้หมาย
เหตุไว้ดว้ ยว่า จํานํา หรื อ จํานองเมื่อใด ต้นเงินเท่าใด เพื่อประกอบดุลพินิจในการขายทอดตลาด
ข้อ ๔๐ เมื่อได้ยดึ ทรัพย์แล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคับคดีจดบัญชีและประมาณราคาทรัพย์ที่ยดึ ไว้แล้วให้ผนู ้ าํ ยึดลงนาม
รับรองบัญชีน้ นั ถ้าผูน้ าํ ยึดไม่เห็นชอบตามราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประมาณก็ให้บนั ทึกไว้โดยชัดเจน
ข้อ ๔๑ เมื่อผูอ้ าํ นวยการกองบังคับคดีแพ่ง เห็นว่าราคาทรัพย์ที่เจ้าพนักงานบังคับคดี ประมาณยังไม่สมควร ก็ให้มี
อํานาจแก้ไขได้ แล้วแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผนู ้ าํ ยึดและลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ
ข้อ ๔๒ การยึดที่ดินหรื ออสังหาริ มทรัพย์อย่างอื่นอันอยูใ่ นที่ดินนั้นให้รีบแจ้งการยึดไปยังเจ้าพนักงานที่ดิน และหรื อ
หัวหน้าเขตแห่งท้องที่แล้วแต่กรณี แต่ถา้ เป็ นการยึดที่ดินที่ยงั ไม่มีโฉนด ตราจอง หรื อ ใบไต่สวนตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน หรื ออสังหาริ มทรัพย์อื่นอันอยูใ่ นที่ดินนั้น ให้รีบแจ้งการยึดไปยังหัวหน้าเขตแห่งท้องที่
ข้อ ๔๓ การยึดสิ่ งปลูกสร้างซึ่งปลูกอยูบ่ นที่ดินของผูอ้ ื่นที่มีโฉนด ให้ผนู ้ าํ ยึดแจ้งเลขโฉนด และชื่อเจ้าของที่ดินนั้นต่อ
เจ้าพนักงานบังคับคดี ถ้าหากทราบ
ข้อ ๔๔ เมื่อได้กระทําการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาแล้ว ให้แจ้งการยึดราคาประเมินนั้นให้ลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาทราบ และถ้าหากทรัพย์สินที่ยดึ มีผถู ้ ือกรรมสิ ทธิ์ร่วมให้แจ้งการยึดให้ผถู ้ ือกรรมสิ ทธิ์ร่วมทราบด้วย
ถ้าไม่สามารถจะกระทําตามความในวรรคก่อนได้ ก็ให้ปิดประกาศแจ้งการยึดไว้ ณ สถานที่ที่ยดึ และที่กรมบังคับคดี
หรื อ ประกาศแจ้งการยึดทางหนังสื อพิมพ์รายวันไม่เกิน ๗ วัน
ข้อ ๔๕ เมื่อได้ยดึ เรื อกําปั่ น หรื อ เรื อมีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรื อกลไฟ หรื อเรื อยนต์ มีระวางตั้งแต่หา้ ตันขึ้นไป แพ
คนอยูอ่ าศัย ให้แจ้งการยึดไปยังกรมเจ้าท่า หรื อหัวหน้าเขตแห่งท้องที่แล้วแต่กรณี
กรณี ยดึ ทรัพย์อื่นที่มีทะเบียนแสดงกรรมสิ ทธิ์ เช่น เครื่ องจักร ให้แจ้งการยึดไปยังนายทะเบียนแห่งทรัพย์น้ นั
บทที่ ๓/๑
การยึดอสังหาริมทรัพย์ ณ ทีท่ าํ การ(๑)
-------------------------------------------------------------------------------ข้อ ๔๕/๑ ในกรณี ผนู ้ าํ ยึดแถลงความประสงค์ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทาํ การยึดอสังหาริ มทรัพย์ ณ ที่ทาํ การของเจ้า
พนักงานบังคับคดี ให้นาํ ส่งเอกสารประกอบการยึดทรัพย์ดงั นี้
(๑) เอกสารแสดงกรรมสิ ทธิ์ เช่นโฉนดที่ดิน หนังสื อรับรองการทําประโยชน์ (นส. ๓ นส. ๓ก.) หนังสื อ
กรรมสิ ทธิ์หอ้ งชุด หรื อเอกสารสําคัญที่ดินอื่นๆ หรื อสําเนาที่เจ้าพนักงานรับรองไม่เกิน ๑ เดือน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(หากมี) เช่นหนังสื อสัญญาจํานอง เป็ นต้น
(๒) แจ้งภูมิลาํ เนาและส่งสําเนาทะเบียนบ้านของลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรื อ ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ที่นายทะเบียน
รับรองไม่เกิน ๑ เดือน
(๓) แผนที่การเดินทางไปทรัพย์ที่จะยึด พร้อมสําเนา
(๔) ภาพถ่ายปั จจุบนั ของทรัพย์ที่จะยึด และแผนผังของทรัพย์ที่จะยึดโดยระบุขนาดกว้างยาว
(๕) ราคาประเมินที่ดิน ห้องชุด ที่เจ้าพนักงานรับรอง
ข้อ ๓๔/๒ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีตรวจสอบหลักฐานตามข้อ ๔๕/๑ ว่าถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะดําเนินการยึด
ทรัพย์ ณ ที่ทาํ การและประมาณราคาทรัพย์ที่จะยึดได้แล้วเสนอผูอ้ าํ นวยการกองบังคับคดีแพ่ง เพื่อมีคาํ สัง่ อนุญาต

ข้อ ๔๕/๓ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทาํ การยึดทรัพย์โดยจัดทํารายงานและบัญชีทรัพย์ที่ยดึ พร้อมประมาณราคาทรัพย์
และให้ผนู ้ าํ ยึดลงนามรับรอง
ข้อ ๔๕/๔ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรีบดําเนินการดังนี้
(๑) ปิ ดประกาศยึดทรัพย์ ณ ที่ทรัพย์ต้ งั อยูพ่ ร้อมรายงานสภาพของทรัพย์ที่ไปปิ ดประกาศ
(๒) แจ้งการยึดให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ
(๓) แจ้งการยึดและราคาประเมิน พร้อมส่งสําเนาหมายบังคับคดีให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรื อผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
ทราบ
-------------------------------------------------------------------------------(๑) แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.
๒๕๔๔ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๔๔
บทที่ ๔
รายงานการยึดทรัพย์ และการขออนุญาตขายทรัพย์ ต่อศาล
-------------------------------------------------------------------------------ข้อ ๔๖ ให้ส่งรายงานการยึดทรัพย์พร้อมด้วยบัญชีทรัพย์ต่อศาลเป็ นคราวๆ(๑) และขอให้ศาลสัง่ อนุญาตให้ขาย
ทอดตลาดทรัพย์ที่ยดึ นั้น ถ้าเป็ นการยึดทรัพย์ชวั่ คราวก่อนคําพิพากษาให้ขออนุญาตขายต่อเมื่อมีหมายบังคับคดีแล้ว
หากทรัพย์ที่ยดึ มีสภาพเป็ นของสดของเสี ยได้ เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอาํ นาจขายได้ทนั ทีโดยวิธีขายทอดตลาด หรื อ วิธี
อื่นที่สมควร แล้วรายงานให้ศาลทราบ
-------------------------------------------------------------------------------(๑) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๑๔๙/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๓ ข้อ ๑, ๔

หมวดที่ ๓
การยึดทรัพย์ นายประกัน (๑)
-------------------------------------------------------------------------------ข้อ (๒)(๓) เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีอาญาซึ่งศาลมีคาํ สัง่ ปรับนายประกัน พร้อมหลักฐานประกอบการยึดทรัพย์
และเงินประกันค่าใช้จ่ายจาก
ผูน้ าํ ยึดแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาํ เนินการตามหมายบังคับคดีโดยเร็ ว
ข้อ (๔) ยกเลิก
ข้อ (๕) ยกเลิก
--------------------------------------------------------------------------------

๒๕๔๘

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.

(๒)(๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๒๔ และ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๔๘
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.
๒๕๔๘
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.
๒๕๔๘

หมวดที่ ๔(๑)
การยึดทรัพย์ ในคดีแรงงาน
-------------------------------------------------------------------------------ข้อ ๔๙/๑(๒) เมื่อศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาคหรื อศาลแรงงานจังหวัดส่งหมายบังคับคดีมายัง กรมบังคับคดีหรื อ
สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดงั กล่าวดําเนินการบังคับคดีตามหมายบังคับคดีน้ นั และให้นาํ หมวด ๒
แห่งระเบียบนี้มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ ๔๙/๒ เงินค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีให้เบิกจากงบประมาณของกรมบังคับคดี
ข้อ ๔๙/๓ ถ้าผูน้ าํ ยึดตามที่ระบุในหมายบังคับคดีไม่นาํ เจ้าพนักงานไปยึดทรัพย์ตามวัน เวลานัด โดยปราศจากเหตุผล
อันสมควร หรื อไม่สามารถนํายึดทรัพย์ดว้ ยประการใด ๆ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานให้ศาลทราบโดยเร็ ว
--------------------------------------------------------------------------------

๒๕๒๔
๒๕๔๔

(๑) แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.

หมวดที่ ๕(๑)
การยึดทรัพย์ ใช้ ค่าปรับ
-------------------------------------------------------------------------------ข้อ ๔๙/๔ในคดีอาญาซึ่งจําเลยไม่ชาํ ระค่าปรับตามคําพิพากษาเมื่อศาลส่งหมายบังคับคดีมายังกรมบังคับคดี หรื อ
สํานักงานบังคับคดีจงั หวัด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดงั กล่าว ดําเนินการตามหมายบังคับคดีน้ นั และให้นาํ หมวด ๒ แห่ง
ระเบียบนี้มาใช้บงั คับคดีโดยอนุโลม
ข้อ ๔๙/๕ เงินค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ให้เบิกจากงบประมาณของกรมบังคับคดี
ข้อ ๔๙/๖ ถ้าหมายบังคับคดีของศาลมิได้กาํ หนดผูน้ าํ ยึดก็ดี หรื อกําหนดผูน้ าํ ยึดก็ดีให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาํ เนินการ
โดยมิชกั ช้า หากไม่สามารถทําการยึดด้วยประการใด ๆ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานให้ศาลทราบโดยเร็ ว
--------------------------------------------------------------------------------

๒๕๔๔

(๑) แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.

หมวดที่ ๖
การยึดทรัพย์ ในคดีล้มละลาย
-------------------------------------------------------------------------------บทที่ ๑
วิธีดาํ เนินการยึดทรัพย์
-------------------------------------------------------------------------------ข้อ ๕๐(๑) การยึดทรัพย์ในคดีลม้ ละลาย ให้นาํ หมวดที่ ๒ แห่งระเบียบนี้มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ ๕๑(๒) เมื่อได้รับหนังสื อของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ขอให้ทาํ การยึดทรัพย์ให้ผอู ้ าํ นวยการกองบังคับคดีแพ่ง
ดําเนินการยึดทรัพย์ภายในเวลาอันสมควร โดยคํานึงถึงประโยชน์ของเจ้าหนี้ทวั่ ไป
ข้อ ๕๒(๒) ถ้าผูน้ าํ ยึดในคดีลม้ ละลายไม่จดั การนํายึดทรัพย์ภายใน ๗ วัน นับแต่วนั ที่กองบังคับคดีแพ่งได้รับหนังสื อ
ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ให้ผอู ้ าํ นวยการกองบังคับคดีแพ่งแจ้งให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ทราบทั้งนี้ไม่กินความถึง
ทรัพย์ที่มีเจ้าหนี้ยดึ ไว้เป็ นประกัน เช่น ที่ดินหรื อสิ่ งปลูกสร้างที่ติดการจํานอง เป็ นต้น
ข้อ ๕๓ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทาํ การยึดดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารของลูกหนี้และบรรดาทรัพย์สินซึ่งอยูใ่ น
ความครอบครองของลูกหนี้ หรื อ ของผูอ้ ื่นอันอาจแบ่งได้ ในคดีลม้ ละลาย ในการยึดทรัพย์น้ นั เจ้าพนักงานบังคับคดีมี
อํานาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ อันเป็ นของลูกหนี้หรื อที่ลูกหนี้ได้ครอบครองอยู่ และมีอาํ นาจหักพังเข้าไปในสถานที่น้ นั ๆ
รวมทั้งเปิ ดตูน้ ิรภัย ตู ้ หรื อ ที่เก็บของอื่น ๆ ตามที่จาํ เป็ น
ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีสงสัยว่าจะมีทรัพย์สินของลูกหนี้ซุกซ่อนอยูใ่ นเรื อนโรงเคหสถาน หรื อสถานที่อื่นอันมิใช่เป็ น
ของลูกหนี้ ให้รายงานต่อผูอ้ าํ นวยการกองบังคับคดีแพ่ง เพื่อแจ้งให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ขอหมายค้นจากศาลต่อไป(๒)
--------------------------------------------------------------------------------

๒๕๓๓
๒๕๔๔

(๑) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๖๕/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๑ และที่ ๒๘๔/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๑๕ สิ งหาคม
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.

ข้อ ๕๔ เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอาํ นาจหน้าที่ในการยึดทรัพย์ในคดีลม้ ละลายดังต่อไปนี้
(๑) ทรัพย์สินทั้งหลายอันลูกหนี้มีอยูใ่ นเวลาเริ่ มต้นแห่งการล้มละลาย รวมทั้งสิ ทธิเรี ยกร้องเหนือทรัพย์สินของ
บุคคลอื่น เว้นแต่(๑)
ก. เครื่ องใช้สอยส่วนตัวอันจําเป็ นแก่การดํารงชีพ ซึ่งลูกหนี้รวมทั้งภริ ยาและบุตรผูเ้ ยาว์ของลูกหนี้จาํ เป็ นต้อง
ใช้ตามสมควรแก่ฐานานุรูป และ
ข. สัตว์ พืชพันธุ์ เครื่ องมือและสิ่ งของสําหรับใช้ในการประกอบอาชีพของลูกหนี้ ราคารวมกันไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท
(๒) ทรัพย์สินซึ่งลูกหนี้ได้มาภายหลังเวลาเริ่ มต้นแห่งการล้มละลายจนถึงเวลาปลดจากล้มละลาย
(๓) สิ่ งของซึ่งอยูใ่ นครอบครอง หรื อ อํานาจสัง่ การ หรื อ สัง่ จําหน่ายของลูกหนี้ในทางการค้าหรื อธุรกิจของ
ลูกหนี้ ด้วยความยินยอมของเจ้าหนี้อนั แท้จริ ง โดยพฤติการณ์ซ่ ึงทําให้เห็นว่าลูกหนี้เป็ นเจ้าของในขณะที่มีการขอให้ลูกหนี้

นั้นล้มละลาย
ข้อ ๕๕(๑) ถ้าผูน้ าํ ยึดไม่ช้ ีให้ยดึ ทรัพย์สิ่งใดอันอยูใ่ นความครอบครองของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี จดบัญชี
รายละเอียดแห่งทรัพย์น้ นั ไว้เป็ นบัญชีอีกประการหนึ่ง ต่างหากจากบัญชีทรัพย์ที่ผนู ้ าํ ยึดชี้ และให้ผอู ้ าํ นวยการกองบังคับคดี
แพ่งส่งรายงานการยึดทรัพย์พร้อมด้วยบัญชีดงั กล่าวแล้ว ไปยังเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
บทที่ ๒
วิธีปฏิบัตใิ นคดีแพ่ งคาบเกีย่ วกับคดีล้มละลาย (๒)
-------------------------------------------------------------------------------ข้อ ๕๖ เมื่อได้รับคําแจ้งความว่า ได้มีการขอให้ลูกหนี้ลม้ ละลายแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ตรวจดูวา่ บุคคลนั้นถูก
ยึดทรัพย์ไว้ในคดีแพ่งบ้างหรื อไม่ ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดียดึ ทรัพย์ของบุคคลนั้นไว้ในคดีแพ่งแล้วแม้เพียงบางส่วน ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีจดั การตามข้อ ๕๗ และข้อ ๖๐
ข้อ ๕๗ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จาํ หน่ายทรัพย์สินแล้ว แต่ยงั ไม่ได้จ่ายเงินถ้าได้รับคําแจ้งความว่าได้มีการขอให้
ล้มละลาย ก่อนที่การบังคับคดีได้สาํ เร็ จบริ บูรณ์ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกกั เงินไว้ และถ้าต่อไปศาลได้มีคาํ สัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์
เด็ดขาดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีหกั ไว้เป็ นค่าใช้จ่ายของเจ้าพนักงานบังคับคดีและค่าธรรมเนียมโจทก์ ในชั้นบังคับคดีเหลือ
ค่าใดให้ส่งเป็ นทรัพย์สินในคดีลม้ ละลายต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
การส่งเงินดังว่านี้ จะงดรอไว้ในระหว่างพิทกั ษ์ทรัพย์ชวั่ คราว และจะส่งต่อเมื่อมีคาํ สัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาดแล้วก็ได้
แต่ไม่ให้ส่งเกิน ๗ วัน นับแต่วนั ทราบคําสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดนั้น
--------------------------------------------------------------------------------

๒๕๔๔

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.
(๒) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๒๘๕/๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๒

ข้อ ๕๘(๑) ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดียดึ หรื ออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไว้แล้วแต่ยงั ไม่ทนั ขายทอดตลาด
เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับคําแจ้งความว่า ลูกหนี้ตามคําพิพากษาถูกพิทกั ษ์ทรัพย์แล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งสําเนา
รายการบัญชีทรัพย์ต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ และรายงานให้ศาลทราบ ส่วนทรัพย์ที่ยดึ นั้น ถ้าเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
ไม่ได้สงั่ เป็ นอย่างอื่นภายใน ๗ วัน นับแต่วนั ที่เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้รับสําเนาบัญชีรายการทรัพย์ ให้จดั การขาย
ทอดตลาดต่อไปตามระเบียบเสมือนหนึ่งไม่มีคดีลม้ ละลายเกิดขึ้น แต่ให้แจ้งกําหนดวันขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์ทราบด้วย เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์น้ นั แล้ว ให้หกั ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี และค่าใช้จ่ายของโจทก์
ในการบังคับคดีไว้ เหลือเงินเท่าใดให้ส่งต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
ข้อ ๕๙ ถ้าบุคคลใดกล่าวอ้างว่า ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ที่เจ้าพนักงานบังคับคดียดึ ไว้ในคดีแพ่ง เมื่อ
บุคคลนั้นได้ยนื่ คําร้องต่อศาลให้ปล่อยทรัพย์สินเช่นนั้น และได้ส่งสําเนาคําร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีแจ้งให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ทราบถึงเหตุที่มีผรู ้ ้องขัดทรัพย์ และที่ตอ้ งงดการขายทรัพย์ในระหว่างรอคําวินิจฉัย
ชี้ขาดของศาล
ข้อ ๖๐ ถ้าศาลวินิจฉัยว่าทรัพย์ที่ยดึ ไว้ในคดีแพ่งเป็ นของผูร้ ้องและสัง่ ให้ถอนการยึดก็ดี หรื อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาไม่

ติดใจจะให้ยดึ ต่อไปก็ดี หรื อเจ้าพนักงานบังคับคดีจะถอนการยึดด้วยเหตุใดๆก็ดีให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้เจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทราบก่อน
-------------------------------------------------------------------------------(๑) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๖๕/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๒๘๔/
๒๕๓๓ ลงวันที่ ๑๕ สิ งหาคม ๒๕๓๓

หมวดที่ ๗
การรักษาทรัพย์
-------------------------------------------------------------------------------บทที่ ๑
ผู้รักษาทรัพย์
-------------------------------------------------------------------------------ข้อ ๖๑(๑) ทรัพย์ที่ยดึ ไว้แล้วให้นาํ มาเก็บรักษาไว้ที่กรมบังคับคดี(๒) แต่ถา้ เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิ่ งของซึ่งลําบาก
ต่อการขนย้ายให้มอบแก่บุคคลที่สมควรดูแลรักษาไว้
ในการที่จะให้ผดู ้ ูแลรักษาทรัพย์น้ นั พึงถือหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) ถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษายอมรับรักษาทรัพย์ที่ยดึ และเจ้าพนักงานบังคับคดีคดีเห็นสมควรจะมอบทรัพย์น้ นั
ไว้ในความอารักขาของเจ้าหนี้ก็ได้
(๒) ถ้าเจ้าหนี้ไม่รับรักษาทรัพย์ที่ยดึ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรจะมอบไว้ในความอารักขาของบุคคล
อื่น ซึ่งครอบครองทรัพย์สินนั้นอยู่ หรื อจะมอบไว้ในความอารักขาของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
ยินยอมก็ได้
(๓) ถ้าไม่สามารถจะปฏิบตั ิดงั กล่าวใน (๑) และ (๒) เจ้าพนักงานบังคับคดีจะเช่าสถานที่เก็บทรัพย์ และจะจ้างคน
เฝ้ าทรัพย์น้ นั ไว้ก็ได้
ข้อ ๖๒ ในกรณี ยดึ อัญมณี เครื่ องทองรู ปพรรณ หรื อของมีค่าอื่นๆ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมอบแก่ผอู ้ าํ นวยการกอง
บังคับคดีแพ่งเก็บรักษาทรัพย์น้ นั ไว้ในที่อนั ปลอดภัยตามที่เห็นสมควร(๓)
-------------------------------------------------------------------------------(๑) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๓๓๙/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๓
(๒) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๕๗/๒๕๒๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗ และ คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๑๑๑/๒๕๒๗
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๗
(๓) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๑๖๒/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๓ สิ งหาคม ๒๕๓๒ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมว่าด้วย การบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๖๓ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจดไว้ในรายงานยึดทรัพย์โดยชัดแจ้งว่าได้จดั การเก็บรักษาทรัพย์น้ นั อย่างไร และต้อง
เสี ยค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์ ค่าเช่าสถานที่เก็บทรัพย์ค่าจ้างดูแลรักษาทรัพย์เท่าใด
ข้อ ๖๔ ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีจา้ งคนดูแลรักษาทรัพย์ ให้มีการตรวจตราอีกชั้นหนึ่งเมื่อปรากฏว่า คนดูแลรักษา
ทรัพย์ละเลยต่อหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้อสัญญา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีสงั่ ปรับตามข้อสัญญาทุกครั้งที่ตรวจพบเบี้ยปรับใน
กรณี เช่นนี้ให้ถือเป็ นเงินที่รวบรวมได้ในการบังคับคดีน้ นั (๒)
ในกรณี ทรัพย์ซ่ ึงถูกยึดสูญหายไปเนื่องจากการกระทําความผิด(๒) ทางอาญาให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งความ
ดําเนินคดีแก่ผกู ้ ระทําความผิดทุกเรื่ อง(๒)

บทที่ ๒
การเช่ าทีเ่ ก็บทรัพย์ และจ้ างผู้รักษาทรัพย์
-------------------------------------------------------------------------------ข้อ ๖๕ ให้ผรู ้ ับรักษาทรัพย์โดยมีค่าตอบแทนก็ดี หรื อ ไม่มีค่าตอบแทนก็ดี หรื อ ผูใ้ ห้เช่าสถานที่เก็บรักษาทรัพย์ก็ดี ทํา
หนังสื อสัญญากับผูอ้ าํ นวยการกองบังคับคดีแพ่ง(๓)
ข้อ ๖๖ ในกรณี ที่มีการทําสัญญาเช่าสถานที่เก็บทรัพย์ หรื อ จ้างบุคคลที่สมควรดูแลรักษาทรัพย์ที่ยดึ เมื่อขายทรัพย์เสร็ จ
หรื อย้ายทรัพย์ไปเก็บที่อื่น หรื อ ถอนการยึดทรัพย์ให้ผอู ้ าํ นวยการกองบังคับคดีแพ่งบอกเลิกสัญญานั้นเสี ย(๓)
--------------------------------------------------------------------------------

๒๕๔๔

(๑) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๓๓๙/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๓ ข้อ ๕
(๒) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๓๓๙/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๓ ข้อ ๖
(๓) แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.

หมวดที่ ๘
การขายทรัพย์ (๑)
-------------------------------------------------------------------------------บทที่ ๑
วิธีขายทอดตลาด (๒)
-------------------------------------------------------------------------------ข้อ ๖๗(๓) การขายทอดตลาดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจดั การทําประกาศโดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะขาย
เช่น ชื่อเจ้าของทรัพย์โดยเกี่ยวข้องกับคดีอย่างไร ผูส้ งั่ ให้ขาย วัน เวลา และสถานที่ที่จะขาย ชื่อประเภท ลักษณะ จํานวน
ขนาด และนํ้าหนักแห่งทรัพย์น้ นั ๆ เป็ นต้น ถ้าเป็ นที่ดิน ให้แจ้งเนื้อที่เขตกว้างยาว และ อยูต่ าํ บลอําเภอจังหวัดใดด้วย ถ้ามี
ข้อสัญญาและคําเตือนอย่างไรก็ให้ระบุไว้โดยชัดเจน ตามแบบของกรมบังคับคดีกบั ให้กาํ หนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาแห่ง
การชําระเงินไว้ตามนัยแห่งระเบียบข้อ ๘๕ ด้วย
อนึ่ง ถ้าศาลกําหนดวิธีขาย หรื อเงื่อนไขเฉพาะเรื่ องเป็ นพิเศษอย่างไร ก็ให้ปฏิบตั ิตามนั้น
ข้อ ๖๘(๔) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจดั การส่งประกาศขายทอดตลาดแก่บุคคลผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตามที่ระบุไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๐ และให้ปิดประกาศขายทอดตลาดไว้โดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ที่จะขาย สถานที่ที่
ทรัพย์น้ นั ตั้งอยู่ ที่ชุมนุมชนและสถานที่ราชการอันสมควรจะปิ ดไว้ก่อนวันขายไม่นอ้ ยกว่า ๓ วัน
อนึ่ง ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรที่จะแจ้งความการขายทอดตลาดในหนังสื อพิมพ์รายวันฉบับที่แพร่ หลาย หรื อ
โดยวิธีอื่นใดก่อนวันกําหนดวันขายก็ได้(๔)
-------------------------------------------------------------------------------(๑) ประกาศกรมบังคับคดีเรื่ อง นโยบายการขยายตลาดทรัพย์ของกรมบังคับคดี ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๗/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๘ ที่ ๑๔๖/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๐ และที่
๙/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๘
(๒) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๔๐๖ /๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๑ และที่ ๓๕๗/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๖ สิ งหาคม
๒๕๓๘
(๓) แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่๘) พ.ศ.
๒๕๔๓
(๔) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๒๕๔/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๐
ข้อ ๖๙(๑) การกําหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์ตามปกติให้ถือเกณฑ์ดงั นี้
(๑) ที่ดิน กําหนดไม่นอ้ ยกว่า ๑ เดือน และไม่เกิน ๒ เดือน
(๒) เรื อน โรง สิ่ งปลูกสร้างต่าง ๆ และทรัพย์สินอื่น ๆ ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ วัน และไม่เกิน ๑ เดือน
ทั้งนี้ ให้นบั ตั้งแต่วนั ลงประกาศขายทอดตลาดเป็ นต้นไป
ข้อ ๗๐ ในการขายทรัพย์ที่มีดอกผลเกิดในระหว่างยึดทรัพย์ หรื อ ทรัพย์ที่มีสญ
ั ญาผูกพันอันเป็ นคุณแก่ทรัพย์น้ นั หรื อ
มีค่าภาระติดพันเกี่ยวค้างอยู่ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกล่าวไว้ในประกาศขายทอดตลาดให้ชดั แจ้ง
การขายทรัพย์ที่มีสญ
ั ญาผูกพันอยูอ่ นั เป็ นคุณแก่ทรัพย์น้ นั ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถทําได้ ก็ให้จดั การให้ผซู ้ ้ือ

ได้รับช่วงสิ ทธิและหน้าที่ตามสัญญานั้นด้วย
ข้อ ๗๑ การขายทอดตลาดสุรามีจาํ นวนนํ้าสุราตั้งแต่ ๑๐ ลิตรขึ้นไป ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้ กรมสรรพสามิต
ทราบล่วงหน้าก่อนวันขายตามปกติไม่นอ้ ยกว่า ๗ วัน เพื่อกรมสรรพสามิตจะได้จดั เจ้าพนักงาน มากํากับออกใบขนสุรา
ให้แก่ผซู ้ ้ือ
ข้อ ๗๒ ถ้าทรัพย์ที่จะขายทอดตลาดเป็ นโบราณวัตถุ เช่น พระพุทธรู ป หรื อ หนังสื อฉบับเขียนโบราณเป็ นต้น ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีส่งประกาศขายทอดตลาดทรัพย์น้ นั ไปยังเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถาน สําหรับกรุ งเทพมหานคร ๑ ฉบับ
ข้อ ๗๓ ถ้าทรัพย์ที่จะขายเป็ นตูน้ ิรภัย หี บ หรื อกําปั่ นเหล็กเก็บทรัพย์ และปรากฏว่ายังเปิ ดไม่ได้ ให้จดั การเปิ ดเสี ยก่อน
จึงจะขายทอดตลาดได้
ข้อ ๗๔ การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีการจํานองติด ให้ขายโดยวิธีการตามที่ศาลสัง่ กําหนด
ถ้าศาลมิได้กาํ หนดอย่างใด ให้ขายอย่างบังคับจํานอง หรื อจํานองติดไป หรื อตั้งราคาขั้นตํ่าโดยความยินยอมของคู่กรณี
ทุกฝ่ ายแล้วแต่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะเห็นสมควร
ในการขายทรัพย์สินที่มีการจํานําติด ให้ปฏิบตั ิอย่างวิธีการขายทรัพย์ที่มีการจํานองติดโดยอนุโลม
-------------------------------------------------------------------------------(๑) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๔๖/๒๕๒๙ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๒๙
ข้อ ๗๕ การขายทรัพย์อย่างบังคับจํานอง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาํ เนินการขายอย่างการขายทรัพย์ธรรมดา โดยไม่
คํานึงถึงการจํานอง(๑)
ข้อ ๗๖ การขายทรัพย์อย่างการจํานองติดไป ให้ประกาศแสดงชื่อผูร้ ับจํานองพร้อมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยที่ยงั ค้างชําระ
จนถึงวันขาย และข้อความว่าผูใ้ ดซื้อทรัพย์น้ นั ต้องรับภาระจํานองติดไปด้วยโดยชัดเจน
ข้อ ๗๗ การขายทรัพย์จาํ นองโดยวิธีต้ งั ราคาขั้นตํ่า ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกาํ หนดราคาขั้นตํ่าที่จะขายลงไว้ใน
ประกาศ โดยคํานวณต้นเงินและดอกเบี้ยจํานองซึ่งยังค้างชําระแก่ผรู ้ ับจํานองจนถึงวันขาย กับค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี
อันเกี่ยวแก่ทรัพย์รายนั้น
ข้อ ๗๘ การขายที่ดินที่มีชื่อผูอ้ ื่นนอกจากลูกหนี้ตามคําพิพากษาเป็ นเจ้าของร่ วมอยูด่ ว้ ยในหนังสื อสําคัญแสดง
กรรมสิ ทธิ์ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกนั เงินส่วนได้ของผูน้ ้ นั ไว้เพื่อจ่ายแก่ผคู ้ วรจะได้รับต่อไป
ข้อ ๗๙ ผูซ้ ้ือที่ดินซึ่งจะขอหักส่วนได้ใช้แทนราคาซื้อได้(๒) คือ
(๑) ผูม้ ีชื่อในโฉนดร่ วมกับลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรื อผูม้ ีส่วนได้จากกองมรดกตามคําพิพากษาในคดีน้ นั ด้วย
(๒) เจ้าหนี้บุริมสิ ทธิ์เหนือที่ดินที่ขายตามคําชี้ขาดของศาล
ข้อ ๘๐ การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ณ สถานที่ใดนั้น ตามปกติให้ปฎิบตั ิตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้(๓)
(๑) ที่ดิน หรื อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างซึ่งอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ขายทอดตลาด ณ ที่ทาํ การขายทอดตลาด
ของกรมบังคับคดี
(๒) ที่ดินและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยูน่ อกเขตกรุ งเทพมหานครให้ขอร้องไปยังสํานักงานบังคับคดีจงั หวัด ซึ่งทรัพย์
นั้นตั้งอยูเ่ พื่อให้จดั การขายทอดตลาดแทนเว้นแต่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจะร้องขอให้ขาย ณ ที่ทาํ การขายทอดตลาดของกรม
บังคับคดีโดยมีเหตุอนั สมควร
(๓) บ้าน เรื อนโรง สิ่ งปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งมิได้ยดึ รวมกับที่ดินด้วยให้ขาย ณ ที่ที่ทรัพย์น้ นั ตั้งอยู่

(๔) ทรัพย์สินอื่น ๆ ให้ขาย ณ ที่ทาํ การขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี หรื อสถานที่ที่เก็บ ทรัพย์น้ นั หรื อสถานที่
อื่นที่อธิบดีกรมบังคับคดีเห็นสมควร
-------------------------------------------------------------------------------(๑) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๘๒/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
(๒) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๑๔๙/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๓ ข้อ ๒
(๓) หนังสื อที่ ยธ ๐๓๐๑/๑๖๒๗-๑๖๓๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒
(๔) แก้ไขโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๘๑ ก่อนตั้งต้นขายทอดตลาด(๑) ให้เจ้าพนักงานผูข้ ายปั กธงเครื่ องหมายการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี และ
อ่านประกาศโฆษณาการขายทอดตลาด ณ สถานที่ขายทรัพย์โดยเปิ ดเผย
ข้อ ๘๒ การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามปกติให้เจ้าพนักงานแสดงความตกลงขายด้วยวิธีเคาะไม้(๒)
ข้อ ๘๓ ตามปกติให้ผขู ้ ายร้องขานจํานวนเงินที่มีผสู ้ ูร้ าคาครั้งที่หนึ่ง ๓-๔ หน ถ้าไม่มีผสู ้ ูร้ าคาสูงขึ้นให้เปลี่ยนร้องขาน
เป็ นครั้งที่สองอีก ๓-๔ หน เมื่อไม่มีผสู ้ ูร้ าคาสูงกว่านั้นและได้ราคาพอสมควรก็ให้ลงคําสามพร้อมกับเคาะไม้ แต่ถา้ ก่อน
เคาะไม้มีผสู ้ ูร้ าคาสูงขึ้นไปอีกให้ร้องขานราคานั้นตั้งต้นใหม่ตามลําดับดังกล่าวแล้ว
ข้อ ๘๔ ถ้าผูส้ ูร้ าคาถอนคําสูร้ าคาของตนเสี ยก่อนเจ้าพนักงานเคาะไม้ ให้เจ้าพนักงานผูข้ ายตั้งต้นร้องขายใหม่
ข้อ ๘๕(๓) การขายทอดตลาดทรัพย์สินตามปกติ เมื่อเจ้าพนักงานผูข้ ายเคาะไม้ตกลงขายแล้ว ผูซ้ ้ือต้องชําระเงินทันที
เว้นแต่ที่ดินหรื อทรัพย์อย่างอื่นซึ่งมีราคาตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาท ขึ้นไป เจ้าพนักงานอาจผ่อนผันให้ผซู ้ ้ือวางเงินมัดจําไม่เกินร้อย
ละ ๒๕ ของราคาซื้อและทําสัญญาใช้เงินที่คา้ งชําระภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ วันก็ได้ เมื่อได้ชาํ ระเงินครบถ้วนแล้วจึงให้โอน
มอบทรัพย์น้ นั แก่ผซู ้ ้ือไป
หากทรัพย์ที่ขายมีราคาสูงมากหรื อมีเหตุผลพิเศษประการอื่น อธิบดีกรมบังคับคดีอาจขยายกําหนดเวลาชําระเงิน
ดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร(๔)
ในกรณี ที่เจ้าพนักงานขายมีเหตุสงสัยว่า ผูใ้ ดจะไม่สูร้ าคาโดยสุจริ ตก็ดี หรื อไม่สามารถจะชําระราคาได้ก็ดี ให้เจ้า
พนักงานจัดการสอบถามผูน้ ้ นั เสี ยก่อนจึงเคาะไม้ก็ได้
-------------------------------------------------------------------------------(๑) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๒๑/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๓
(๒) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๔๐๖/๒๕๔๑ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๑ ที่ ๓๕๗ /๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๖ สิ งหาคม
๒๕๓๘ และประกาศกรมบังคับคดี เรื่ องนโยบายการขายทอดตลาดทรัพย์ของกรมบังคับคดี ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๔๔
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๓๐ และใช้ ข้อความใหม่ดงั พิมพ์ไว้น้ ี
(๔) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๑๑๗/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๓
ข้อ ๘๖ การขายทอดตลาดทรัพย์ประเภทซึ่งผูย้ ดึ ถือครอบครอง จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
เสี ยก่อน เช่น อาวุธปื น เป็ นต้น ให้ผซู ้ ้ือวางเงินมัดจําไว้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของราคาซื้อ และจัดการนําใบอนุญาตมาแสดง

ภายใน ๑ เดือนพร้อมทั้งใช้เงินที่คา้ งชําระให้ครบถ้าพ้นกําหนดนี้แล้วผูซ้ ้ือนําใบอนุญาตมาแสดง ไม่ได้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีอาจสัง่ ให้ขายทอดตลาดใหม่ได้
ข้อ ๘๗ ให้เจ้าพนักงานผูข้ ายรายงานเหตุการณ์อนั เกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์ไว้ในสํานวนทุกคราว ถ้าขายที่ดิน
หรื อทรัพย์สินที่มีราคามาก ให้เจ้าพนักงานผูข้ ายบันทึกไว้ในสมุดขายทอดตลาดให้ปรากฏ วัน เดือน ปี ที่ขาย จํานวนบุคคล
ซึ่งมาฟังการขายและสูร้ าคาตลอดจนจํานวนเงินที่สูร้ าคากันเป็ นลําดับด้วย
ข้อ ๘๘(๑) เมื่อการขายทอดตลาดบริ บูรณ์โดยเจ้าพนักงานผูข้ ายได้เคาะไม้แล้ว ถ้าผูซ้ ้ือไม่ชาํ ระเงินหรื อไม่วางเงินมัดจํา
ตามข้อสัญญา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเอาทรัพย์น้ นั ออกขายทอดตลาดซํ้าอีก และแจ้งให้ผซู ้ ้ือทราบกําหนดวัน เวลาขายด้วย
ได้เงินเท่าใดเมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมแล้วยังไม่คุม้ ราคาค่าขายทอดตลาดครั้งก่อน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจดั การ
เรี ยกร้องให้ผซู ้ ้ือเดิมชําระเงินส่วนที่ยงั ขาดนั้น ตลอดจนเสนอคดีต่อศาลหากจําเป็ น
ข้อ ๘๙ เมื่อใดเจ้าพนักงานผูข้ ายเห็นว่า ราคาซึ่งมีผใู ้ ห้สูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอเจ้าพนักงานผูข้ ายอาจถอนทรัพย์จากการ
ขายทอดตลาดได้ แต่ถา้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการบังคับคดีทุกคนยินยอมให้ขายก็อาจขายไปได้
บทที่ ๒
วิธีประมูล
-------------------------------------------------------------------------------ข้อ ๙๐ เมื่อศาลสัง่ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจดั การประมูลทรัพย์สินให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนดั คู่ความ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ในคดีน้ นั มาตรวจสอบและกําหนดทรัพย์สินและฟังวันนัดประมูล
ถ้าเป็ นที่ดินให้นาํ เจ้าพนักงานบังคับคดีไปรังวัดสอบเขตเสี ยก่อน
-------------------------------------------------------------------------------(๑) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๗/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๘
ข้อ ๙๑ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจดบันทึกรายงานการประมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ต่อหน้าคู่ความแล้วให้ คู่ความทุกฝ่ าย
ลงนามไว้เป็ นหลักฐาน ผูใ้ ดประมูลให้ราคาสูงสุดผูน้ ้ นั เป็ นผูป้ ระมูลได้
ผูป้ ระมูลจะขอหักส่วนได้ใช้แทนราคาที่ประมูลได้ไม่เกินจํานวนเงินที่จะได้รับในคดีน้ นั
บทที่ ๓
การโอนและส่ งมอบ
-------------------------------------------------------------------------------ข้อ ๙๒ ภายใต้บงั คับข้อ ๘๖ การขายทอดตลาดทรัพย์สิน เมื่อผูซ้ ้ือชําระเงินครบถ้วนแล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่ง
มอบทรัพย์น้ นั ให้ผซู ้ ้ือไปได้ ถ้าเป็ นทรัพย์ที่จะต้องแก้ทะเบียนชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของ เช่น อาวุธปื น รถ เรื อ เป็ นต้น ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่น้ นั ๆ จัดการแก้ทะเบียนให้ดว้ ย
ส่วนที่ดินหรื อโรงเรื อนซึ่งปลูกอยูใ่ นที่ดินที่มีโฉนดหรื อหนังสื อสําคัญสําหรับที่ดินให้แจ้งเจ้าพนักงานที่ดินจัดการโอน(๑)
--------------------------------------------------------------------------------

(๑) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๑๓๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๔

หมวดที่ ๙
การงดหรือการถอนการบังคับคดี(๑)
-------------------------------------------------------------------------------บทที่ ๑
การงดการบังคับคดี
-------------------------------------------------------------------------------ข้อ ๙๓ เจ้าพนักงานบังคับคดีตอ้ งงดการบังคับคดีในกรณี ต่อไปนี้
(๑) เมื่อศาลได้มีคาํ สัง่ ให้งดการบังคับคดีและได้ส่งคําสัง่ นั้นไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีงดการบังคับคดีไว้ภายในระยะเวลา หรื อเงื่อนไขตามศาลกําหนดไว้
(๒) เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีวา่ ตนตกลงงดการบังคับคดีไว้ชวั่ ระยะที่
กําหนดไว้หรื อภายในเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง
(๓) เมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาไม่วางเงินค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี ตามคําสัง่ เจ้าพนักงานบังคับคดี ดังบัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๔
(๔) เมื่อได้รับสําเนาคําร้องขัดทรัพย์จากศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๘ ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีส่งคําบอกกล่าวงดการบังคับคดีน้ นั ให้แก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาและบุคคลภายนอกผูม้ ีส่วนได้เสี ยทราบ
เว้นแต่จะได้งดการบังคับคดี ตามคําขอของบุคคลเหล่านั้นเอง
ข้อ ๙๔ ถ้าได้งดการบังคับคดีไว้ตามข้อ ๙๓ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาํ เนินการบังคับคดีต่อไปเมื่อศาลสัง่ หรื อเจ้าหนี้
ตามคําพิพากษายือ่ นคําขอให้ดาํ เนินการบังคับคดีหรื อเมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้วางเงินค่าใช้จ่ายการบังคับคดี หรื อเมื่อมี
คําวินิจฉัยชี้ขาดของศาลให้ยกคําร้องขัดทรัพย์แล้วแต่กรณี
-------------------------------------------------------------------------------(๑) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๔๑๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๔ สิ งหาคม ๒๕๔๓
บทที่ ๒
การถอนการบังคับคดี
-------------------------------------------------------------------------------ข้อ ๙๕ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดีในกรณี ต่อไปนี้
(๑) เมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้วางเงินต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็ นจํานวนพอชําระหนี้ตามคําพิพากษา พร้อม
ทั้งค่าฤชาธรรมเนียมแห่งคดีและค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี
(๒) ศาลมีคาํ สัง่ ให้ถอนการบังคับคดี
(๓) เมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้แจ้งไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็ นหนังสื อว่าตนสละสิ ทธิในการบังคับคดีน้ นั
จะพอชําระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
(๔) ถ้าคําพิพากษาในระหว่างบังคับคดีได้ถูกกลับในชั้นที่สุด หรื อหมายบังคับคดีได้ถูกยกเลิกเสี ย เมื่อศาลที่ออก
หมายบังคับคดีได้ส่งคําสัง่ ให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี แต่ถา้ คําพิพากษาในระหว่างบังคับคดีน้ นั ได้ถูกกลับแต่เพียงบางส่วน

การบังคับคดีอาจดําเนินต่อไปจนกว่าเงินที่รวบรวมได้น้ นั จะพอชําระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
ข้อ ๙๖ ภายใต้บงั คับข้อ ๙๗ เมื่อได้ยดึ หรื ออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาแล้ว ถ้าได้ถอนการบังคับคดี
ทั้งหมดหรื อบางส่วน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการยึดทรัพย์น้ นั ทั้งหมด หรื อแต่เพียงบางส่วน แล้วแต่กรณี มอบคืนแก่ผู ้
ถูกยึดไปเว้นแต่ศาลจะสัง่ เป็ นอย่างอื่น และให้แจ้งการถอนการยึดแก่เจ้าหนี้และลูกหนี้ตามคําพิพากษา รวมทั้งผูท้ ี่รับอายึด
ทรัพย์น้ นั ด้วย ถ้าหากมี แล้วรายงานให้ศาลทราบ
ข้อ ๙๗(๑) ในกรณี ถอนการยึดหรื ออายัดทรัพย์ ให้เรี ยกค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีจากเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
ให้ครบถ้วนเสี ยก่อน แล้วจึงถอนการยึดหรื ออายัดทรัพย์
-------------------------------------------------------------------------------(๑) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๙/๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๒๒

หมวดที่ ๑๐
วิธีรับและจ่ ายเงิน
-------------------------------------------------------------------------------ข้อ ๙๘ การรับเงินค่าขายทรัพย์นอกที่ทาํ การกรมบังคับคดี เมื่อได้รับเงินแล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีออกใบรับเงินให้
ผูซ้ ้ือ และเมื่อเสร็ จการขายวันหนึ่ง ๆ ให้ทาํ บัญชีรายงานขายทรัพย์ส่งผูอ้ าํ นวยการกองบังคับคดีแพ่ง พร้อมทั้งจํานวนเงิน
และสําเนาคู่สอบใบเสร็ จรับเงิน แล้วนําเงินส่งกองคลัง กรมบังคับคดีในวันเดียวกัน(๓)
ข้อ ๙๘ ทวิ(๑) การรับเงินค่าขายทรัพย์ ณ ที่ทาํ การบังคับคดี เมื่อได้รับเงินแล้ว ให้เจ้าหน้าที่การเงิน กองคลัง ออกใบรับ
เงินให้ผซู ้ ้ือ โดยให้เจ้าหน้าที่การเงินลงชื่อเป็ นผูร้ ับเงินในใบรับเงินร่ วมกับเจ้าพนักงานบังคับคดี หรื อ ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
และเมื่อเสร็ จการขายวันหนึ่ง ๆ ให้ทาํ บัญชีรายการขายทรัพย์ส่งผูอ้ าํ นวยการกองบังคับคดีแพ่ง พร้อมทั้งจํานวนเงินและ
สําเนาคู่สอบใบเสร็ จรับเงิน แล้วนําเงินส่งกองคลังกรมบังคับคดีในวันเดียวกัน(๓)
ข้อ ๙๙(๒) การรับเงินนอกจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๙๘ และ ๙๘ ทวิ ให้ผอู ้ าํ นวยการกองบังคับคดีแพ่ง หรื อ เจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้รับมอบหมายจดรายงานการรับเงินแล้ว ให้กองคลังรับเงินและออกใบรับเงินให้ โดยให้เจ้าหน้าที่การเงินลงชื่อ
เป็ นผูร้ ับเงินในใบรับเงินร่ วมกับผูอ้ าํ นวยการกองคลัง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายใบรับเงินนั้นให้มีสาํ เนา ๓ ฉบับ ต้นฉบับ
มอบให้ผชู ้ าํ ระหรื อผูน้ าํ ส่งเงิน ส่วนสําเนากองคลังเก็บไว้ฉบับหนึ่ง รวมสํานวนไว้ฉบับหนึ่งอีกฉบับหนึ่งคงไว้เป็ นต้นขั้ว
เมื่อผูอ้ าํ นวยการกองบังคับคดีแพ่งและผูอ้ าํ นวยการกองคลังเห็นสมควรอาจรับเงินเป็ นเช็คหรื อตัว๋ แลกเงินก็ได้แต่ตอ้ ง
เป็ นเช็คหรื อตัว๋ แลกเงินที่ธนาคารสัง่ จ่าย หรื อเช็คที่ธนาคารรับรอง หรื อเช็คของส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรื อ
รัฐวิสาหกิจสัง่ จ่ายในนามกรมบังคับคดี และในกรณี เช่นนี้ให้จดเลขหมายเช็คลงในใบรับเงินด้วย
--------------------------------------------------------------------------------

๒๕๒๘

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

(๒) ความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๘ และใช้ขอ้ ความใหม่ดงั พิมพ์ไว้น้ ี
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่๙) พ.ศ.
๒๕๔๔
ข้อ ๑๐๐ ให้กองคลังมีหน้าที่จดั ทําบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินไว้โดยครบถ้วน ตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๑๐๑ เมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ ให้ผอู ้ าํ นวยการกองคลังตรวจสอบตัวเงินหรื อเอกสารแทนตัว๋ เงินกับบัญชีให้ถูกต้องตรงกัน
ข้อ ๑๐๒ การชําระเงินด้วยเช็ค เมื่อเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ให้กองคลังจําหน่ายเช็คจากบัญชีแล้วแจ้งให้ผอู ้ าํ นวยการกอง
บังคับคดีแพ่งทราบโดยพลัน เพื่อจัดการให้ผชู ้ าํ ระหรื อผูน้ าํ ส่งชําระเงินตามเช็คนั้น หรื อดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตาม
กฎหมาย
ข้อ ๑๐๓(๑) เงินค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้กองคํานวณและเฉลี่ยทรัพย์คิดคํานวณตามกฎหมาย และ
ลงบัญชีแยกประเภทไว้โดยครบถ้วนและทุก ๓ เดือน ให้รายงานอธิบดีกรมบังคับคดีเพื่อส่งเงินต่อกระทรวงการคลังเป็ น
รายได้แผ่นดิน
ข้อ ๑๐๔ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีจดั การจําหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้เสร็ จและพ้นระยะเวลาขอเฉลี่ยตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และระยะเวลากักเงินตามพระราชบัญญัติลม้ ละลายแล้วให้ทาํ บัญชีรับจ่ายแสดงจํานวนเงินที่
ได้ยดึ หรื อได้มาจากการจําหน่ายทรัพย์สิน หรื อที่วางไว้กบั เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วหักค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี
และค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี เหลือเงินสุทธิเท่าใดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจดั การตามกฎหมายหรื อคําสัง่ ศาล
ข้อ ๑๐๕ ถ้าปรากฏว่าศาลพิพากษาหรื อสัง่ โดยจําเลยขาดนัด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการจ่ายเงินไว้จนกว่าระยะ ๖
เดือนจะได้ล่วงพ้นไป นับแต่วนั ยึดทรัพย์หรื ออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเว้นแต่ศาลจะสัง่ เป็ นอย่างอื่น
ข้อ ๑๐๖ ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับสําเนาคําขอเฉลี่ย หรื อคําขอบุริมสิ ทธิจากศาลให้งดจ่ายเงินในคดีน้ นั ไว้รอคํา
วินิจฉัยของศาลก่อน หรื อถ้าได้รับคําแจ้งความว่าได้มีการขอให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาล้มละลายหรื อ ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาํ เนินการตามข้อ ๕๗ และ ๕๘
ข้อ ๑๐๗ ในกรณี ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับคําสัง่ ของศาลซึ่งยอมให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาคนใดได้ส่วนเฉลี่ย หรื อ
ยอมให้บุริมสิ ทธิเหนือทรัพย์สินที่จาํ หน่ายดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๙ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้ เจ้า
พนักงานบังคับคดีทาํ บัญชีรับจ่ายแสดงจํานวนเฉลี่ยที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา หรื อเจ้าหนี้บุริมสิ ทธิแต่ละคนจาก
จํานวนเงินสุทธิที่พอแก่การที่จะจ่ายให้ตามสิ ทธิเรี ยกร้องของเจ้าหนี้เหล่านั้น แล้วส่งคําบอกกล่าว ไปยังเจ้าหนี้เพื่อให้
ตรวจสอบบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้น
ถ้าเจ้าหนี้จะคัดค้านให้ยนื่ ข้อคัดค้านต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน ๗ วันนับแต่วนั ได้รับคําบอกกล่าว มิฉะนั้น ให้ถือ
ว่าบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้นเป็ นที่สุด
--------------------------------------------------------------------------------

๒๕๔๔

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.

ข้อ ๑๐๘ ในกรณี ที่มีการแบ่งส่วนเฉลี่ยเงิน ถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาคัดค้านบัญชีส่วนเฉลี่ย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ออกหมายเรี ยก ให้เจ้าหนี้ทุกคนมา ณ กองคลังกรมบังคับคดีตามวันเวลาที่กาํ หนดในหมาย แต่ตอ้ งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า ๓ วัน
เมื่อได้ฟังคําแถลงและฟังคําชี้แจงของเจ้าหนี้ที่มาตามหมายแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทาํ คําสัง่ ยืน หรื อแก้ไขบัญชี
ส่วนเฉลี่ย แล้วอ่านให้เจ้าหนี้ฟัง และให้เจ้าหนี้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็ นหลักฐาน แล้วส่งคําสัง่ นั้นไปยังเจ้าหนี้ที่มิได้มา
ถ้าหากมีและให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการจ่ายเงินไว้มีกาํ หนด ๗ วัน นับแต่วนั ที่ได้อ่านหรื อ ส่งคําสัง่ แล้ว แต่กรณี
ถ้าเจ้าหนี้ซ่ ึงมาตามหมายยินยอมตามคําสัง่ ของเจ้าพนักงานบังคับคดี และลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และถ้าเจ้าหนี้ผู ้
ไม่มาซึ่งมีสิทธิคดั ค้านคําสัง่ มิได้คดั ค้านภายในกําหนดในวรรคก่อนให้ถือว่าบัญชีส่วนเฉลี่ยถึงที่สุด
ถ้าเจ้าหนี้ผมู ้ ีสิทธิคดั ค้านยืน่ คําคัดค้านให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการจ่ายเงินในส่วนที่เกี่ยวกับการคัดค้านไว้รอคํา
วินิจฉัยของศาล
ข้อ ๑๐๙ ในกรณี ที่ไม่มีการแบ่งส่วนเฉลี่ยเงิน เจ้าพนักงานบังคับคดีจะจ่ายเงินให้ผมู ้ ีส่วนได้ในกรณี ต่อไปนี้ คือ
(๑) พ้นกําหนดขอเฉลี่ยตามมาตรา๒๙๐แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรื อพ้นกําหนดกักเงินตาม
มาตรา ๑๑๐, ๑๑๑ และ ๑๑๒ แห่งพระราชบัญญัติลม้ ละลาย
(๒) ในคดีซ่ ึงศาลพิพากษาหรื อสัง่ โดยจําเลยขาดนัด แต่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาแสดงให้ศาลเป็ นที่พอใจ ว่าลูกหนี้
ตามคําพิพากษาได้ทราบถึงคดีซ่ ึงขอให้มีการบังคับแล้ว
ข้อ ๑๑๐ ภายใต้บงั คับแห่งข้อ ๑๐๘ ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่า หากเลื่อนการจ่ายส่วนเฉลี่ยไปจนกว่าจะได้จาํ หน่าย

ทรัพย์สินที่ประสงค์จะบังคับทั้งหมด หรื อจนกว่าการเรี ยกร้องทั้งหมดที่มาสู่ศาลได้เสร็ จเด็ดขาดแล้ว จะทําให้ผมู ้ ีส่วนเฉลี่ย
ในเงินรายได้แห่งทรัพย์สินที่บงั คับนั้นทุกคน หรื อคนใดคนหนึ่งได้รับความเสี ยหาย เมื่อผูส้ ่วนได้เสี ยร้องขอ เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีสิทธิที่จะแบ่งเงินรายได้เท่าที่พอแก่การที่จะจ่ายให้โดยวิธีดงั กล่าวในข้อ ๑๐๗ และข้อ ๑๐๘ ในเมื่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้กนั เงินไว้สาํ หรับค่าฤชาธรรมเนียมทั้งหมด ในการบังคับคดีที่เกิดขึ้น หรื อจะเกิดขึ้นต่อไป และสําหรับชําระการ
เรี ยกร้องใด ๆ ที่มีขอ้ โต้แย้งไว้แล้ว
ข้อ ๑๑๑(๑) การขอรับเงินไม่วา่ เงินประเภทใด ผูม้ ีส่วนได้ตอ้ งยืน่ คําขอรับเงินต่อผูอ้ าํ นวยการกองบังคับคดีแพ่งเพื่อขอ
อนุมตั ิก่อน เว้นแต่จะมีการสัง่ อนุมตั ิไว้แล้วในบัญชีแสดงการรับจ่ายหรื อบัญชีส่วนเฉลี่ย แล้วให้ผมู ้ ีส่วนได้น้ นั ทําใบรับเงิน
และให้กองคลังจัดทําใบสัง่ จ่ายเงินให้อธิบดีกรมบังคับคดี หรื อผูท้ ี่อธิบดีกรมบังคับคดีมอบหมาย ลงชื่อพร้อมกับหมายเหตุ
ไว้ในรายงานการจ่ายเงิน หรื อบัญชีแสดงการรับจ่ายหรื อบัญชีส่วนเฉลี่ย แล้วแต่กรณี วา่ ได้จ่ายเงินให้ผมู ้ ีส่วนได้คนใดไป
แต่วนั เดือนปี ใด ทุกคราวที่มีการจ่ายเงินให้กองคลังจัดการลงบัญชีโดยครบถ้วนตามระเบียบของราชการและเก็บเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ไว้ในสํานวน
--------------------------------------------------------------------------------

๒๕๔๔

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.

ถ้ามีเหตุสงสัยว่าผูข้ อรับเงินมิใช่ผมู ้ ีส่วนได้อนั แท้จริ ง เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจสัง่ ให้ผขู ้ อรับเงินหาผูร้ ับรองมาจนเป็ น
ที่พอใจก่อนก็ได้ และถ้าเป็ นการมอบฉันทะให้ตวั แทนมารับเงิน อาจสัง่ ให้ตวั การมารับเงินเองก็ได้
ข้อ ๑๑๒ เมื่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการบังคับคดีทุกคนได้รับส่วนแบ่งแล้ว ในกรณี ที่ยงั มีเงินเหลือ และเงินที่เหลือนั้นถ้า
ศาลได้มีสงั่ ประการใดไว้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบตั ิไปตามคําสัง่ นั้น ถ้าไม่มีคาํ สัง่ ของศาล เจ้าพนักงานบังคับคดี
จ่ายเงินนั้นให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาแต่ถา้ ทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอกตามสิ ทธิเรี ยกร้องของบุคคลภายนอก ที่มีต่อลูกหนี้
ตามคําพิพากษา (ให้พิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๒ ประกอบ)
ถ้าได้จาํ หน่ายสังหาริ มทรัพย์ไปแล้วตามมาตรา ๒๘๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เมื่อมีคาํ สัง่ ศาลถึง
ที่สุดเป็ นคุณแก่ผเู ้ รี ยกร้อง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินที่จาํ หน่ายได้แก่ผเู ้ รี ยกร้องให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินที่
จําหน่ายได้แก่ ผูเ้ รี ยกร้องนั้น
ข้อ ๑๑๓ ในกรณี ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินให้แก่ผเู ้ ยาว์ ให้ผแู ้ ทนโดยชอบธรรมเป็ นผูล้ งนามใน ใบรับเงิน และถ้า
สามารถทําได้ก็ให้ผเู ้ ยาว์ลงนามด้วย
ข้อ ๑๑๔ เมื่อได้จ่ายเงินให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้ในคราวใดแล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลแสดงรายการรับและ
จ่ายเงินในคราวนั้น ๆ

หมวดที่ ๑๑
เบ็ดเตล็ด
-------------------------------------------------------------------------------ข้อ ๑๑๕ การส่งคําคู่ความหรื อเอกสารอื่นใดเกี่ยวกับการบังคับคดี ตามปกติให้เป็ นหน้าที่ของพนักงาน เดินหมาย งาน
เดินหมายและประกาศ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดีเป็ นผูส้ ่ง แต่ในกรณี รีบด่วนอาจให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
กองของตนเป็ นผูส้ ่งก็ได้
ในกรณี ที่ผรู ้ ับมิได้อยูใ่ นเขตอํานาจของศาลที่ออกหมายบังคับคดีให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ส่งคําคู่ความหรื อเอกสารไป
ขอให้สาํ นักงานบังคับคดีจงั หวัดท้องที่ดาํ เนินการส่งแทนหรื ออาจจะส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับก็ได้(๑)
วิธีการส่งให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการส่งคําคู่ความเอกสารและสํานวน พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๑๑๖ เมื่อศาลสัง่ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเป็ นพิเศษ เช่น ไปตรวจสอบหรื อตีราคา
ทรัพย์สิน เป็ นต้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอาํ นาจเรี ยกค่าป่ วยการจากบุคคลที่ขอให้กระทําการนั้น ๆ ได้ในอัตราตามที่
กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๑๑๗ ในการยึดหรื อขายทรัพย์ ผูน้ าํ ต้องเสี ยค่าป่ วยการและค่าพาหนะให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีในอัตราที่กาํ หนด
ไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๑๑๘ ในการยืน่ หรื อส่งคําคู่ความหรื อเอกสารอื่นใดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีผยู ้ นื่ หรื อผูส้ ่งจะต้องใช้กระดาษแบบ
พิมพ์ตาม ที่กรมบังคับคดีได้จดั ไว้ โดยปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย
เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีสงั่ อย่างใด ให้ผมู ้ ีหน้าที่รับทราบคําสัง่ ลงลายมือชื่อไว้ ถ้าลงลายมือชื่อไม่ได้หรื อไม่ยอมลง
ลายมือชื่อ ให้เจ้าหน้าที่ทาํ รายงานจดแจ้งเหตุที่ไม่มีลายมือชื่อเช่นนั้นไว้
ข้อ ๑๑๙(๑) เมื่อได้รับหมายบังคับคดีจากศาล ให้เจ้าหน้าที่ธุรการกองบังคับคดีแพ่งจัดหน้าปกสํานวนไว้ทุกเรื่ องแล้ว
ลงบัญชีไว้ เพื่อส่งเรื่ องให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาํ เนินการต่อไป
ข้อ ๑๒๐(๑) เมื่อศาลส่งสํานวนความมาให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาํ เนินการตามคําสัง่ ศาลให้เจ้าหน้าที่ธุรการ กองบังคับ
คดีแพ่ง คัดสําเนาคําสัง่ ไว้ในสํานวนของเจ้าพนักงานบังคับคดี พร้อมด้วยวันเดือนปี ที่ทราบคําสัง่ ในสํานวนความ แล้วส่ง
เรื่ องให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาํ เนินการตามคําสัง่ นั้น
ข้อ ๑๒๑(๑)การยืมหรื อคืนสํานวนความของศาล ให้เจ้าหน้าที่ลงบัญชีไว้เป็ นหลักฐานทุกครั้ง และเก็บสํานวนความนั้น
ไว้ในที่ปลอดภัย
--------------------------------------------------------------------------------

๒๕๔๔

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.

ข้อ ๑๒๒ ให้เจ้าหน้าที่ธุรการกองบังคับคดีแพ่ง ลงบัญชีสาํ นวนบังคับคดี และเก็บรักษาไว้ในที่อนั ปลอดภัย ถ้าสํานวน
ใดได้จดั การบังคับคดีเสร็ จสิ้นแล้วจะแยกไว้ต่างหากก็ได้ แต่ตอ้ งมีปกสํารองไว้แทนที่เพื่อความสะดวกในการค้นหา
ข้อ ๑๒๓ เมื่อบุคคลผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการบังคับประสงค์จะตรวจหรื อคัดสํานวนบังคับคดีให้ยนื่ คําร้องขออนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานบังคับคดี
ข้อ ๑๒๔(๑) เอกสารสําคัญต่าง ๆ เช่น โฉนด สัญญาจํานอง หรื อใบหุน้ เป็ นต้น ให้เจ้าหน้าที่ธุรการ กองบังคับคดีแพ่ง

มีหน้าที่เก็บรักษาโดยลงบัญชีแล้วใส่ซองลงหมายเลขลําดับที่เก็บและจดรายการที่หน้าซองพร้อมทั้งชื่อโจทก์จาํ เลย และ
สาขาคดีแล้วเก็บไว้ในที่อนั ปลอดภัย ถ้าได้จ่ายหนังสื อสําคัญให้แก่ผใู ้ ดก็ให้ผนู ้ ้ นั ลงลายมือชื่อไว้ในบัญชีเป็ นหลักฐาน
ข้อ ๑๒๕(๑) การเก็บรักษาทรัพย์ เป็ นหน้าที่ของสํานักงานวางทรัพย์กลาง โดยให้เจ้าหน้าที่ทาํ บัญชีรายการและปิ ดเลข
หมายไว้ แล้วเก็บรักษา ณ สถานที่เก็บทรัพย์ของกรมบังคับคดี และหมัน่ ตรวจดูอย่าให้เกิดการเสี ยหายขึ้น เมื่อจําหน่ายหรื อ
คืนทรัพย์สิ่งใดให้ลงบัญชีไว้เป็ นหลักฐาน(๒)
อนึ่ง เพื่อความปลอดภัยแก่การเก็บรักษาทรัพย์ที่มีราคาสูง ผูอ้ าํ นวยการกองบังคับคดีแพ่ง จะสัง่ ให้เก็บรักษา ณ สถานที่
อื่นซึ่งปลอดภัยกว่า ก็ให้อยูใ่ นดุลพินิจที่จะสัง่ การเป็ นคราว ๆ ไป ทั้งนี้โดยรับอนุมตั ิจากอธิบดีกรมบังคับคดี
ข้อ ๑๒๖(๑) เมื่อสิ้นปี หนึ่ง ๆ ให้กองบังคับคดีแพ่ง และกองคลังทํารายงานแสดงกิจการที่ได้กระทํามาตลอดปี ส่งอธิบดี
กรมบังคับคดี ๑ ชุด
ข้อ ๑๒๗ เมื่อระเบียบนี้ได้ใช้บงั คับแล้ว ระเบียบหรื อคําสัง่ ใดอ้างถึงระเบียบราชการกองหมาย หรื ออ้างถึงข้อหนึ่งข้อใด
แห่ง ระเบียบราชการกองหมาย ให้ถือว่าระเบียบหรื อคําสัง่ นั้นอ้างถึงระเบียบนี้ หรื อข้อบัญญัติแห่งระเบียบนี้ที่มีนยั
เช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๒๘ ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ งั แต่วนั ถัดจากวันประกาศนี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๒๒
(ลงชื่อ) สุธรรม ภัทราคม
นายสุธรรม ภัทราคม
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรม

-------------------------------------------------------------------------------(๑) แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี
๒๕๔๔
(๒) คําสัง่ กรมบังคับคดีที่ ๑๖๒/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๓ สิ งหาคม ๒๕๓๒

(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.

