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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง  พุทธศักราช  ๒๔๗๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ประกอบกับมาตรา  ๓๐๘  แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  
และมาตรา  ๔๘  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ประกาศของอธิบดีที่ออกตามกฎกระทรวงนี้เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้ 

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
“เจ้าของทรัพย์”  หมายความว่า  เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองทรัพย์ที่จะขายทอดตลาด  

และให้หมายความรวมถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมหรือผู้มีสิทธิครอบครองร่วมด้วย 
“ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า  เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา  ลูกหนี้ตามคําพิพากษา  เจ้าของทรัพย์  

ผู้รับจํานํา  ผู้รับจํานอง  ผู้ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์  ผู้มีส่วนได้เสียเก่ียวกับทรัพย์ตามที่ปรากฏทางทะเบียน  
หรือผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมบังคับคดี 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
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หมวด  ๑ 
ประกาศขายทอดตลาด 

 

 

ข้อ ๔ เม่ือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับแจ้งคําส่ังอนุญาตให้ขายทอดตลาดจากศาลแล้ว   
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดโดยเร็ว 

ข้อ ๕ ประกาศขายทอดตลาดให้จัดทําเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
การประกาศขายทอดตลาดอาจทําเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ 
ข้อ ๖ ประกาศขายทอดตลาดมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อศาลและหมายเลขคดีแดง 
(๒) ชื่อคู่ความ 
(๓) สถานที่ขายทอดตลาด 
(๔) วันและเวลาในการขายทอดตลาด 
(๕) รายละเอียดของทรัพย์ที่จะขายและภาระติดพัน   
(๖) กรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีแผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งและรายละเอียดของบริเวณ

โดยรอบ 
(๗) ราคาเริ่มต้นที่ใช้ในการขายทอดตลาด 
(๘) เงื่อนไขและข้อสัญญา  ซ่ึงอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดที่ผู้เสนอราคาสูงสุดต้องตกลง

ผูกพันกับการเสนอราคาดังกล่าว  และเงื่อนไขอ่ืนใดตามที่กําหนดในระเบียบ  ประกาศ  หรือข้อบังคับ
เก่ียวกับการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีและกระทรวงยุติธรรม 

หากมีรายการดังต่อไปนี้  ก็ให้ระบุไว้ในประกาศขายทอดตลาดด้วย 
(๑) ราคาประเมินของสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์   
(๒) ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคา 
(๓) ราคาประเมินของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา  เจ้าของทรัพย์  ผู้รับจํานํา  หรอืผู้รับจํานอง   
(๔) ราคาที่จดทะเบียนจํานํา  จดทะเบียนจํานอง  หรือที่จดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมครั้งสุดท้าย   
(๕) ราคาประเมินของสํานักงานวางทรัพย์กลาง   
(๖) ราคาหรือมูลค่าที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาซ่ึงเป็นสถาบันการเงินแจ้งต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 

หรือหน่วยงานราชการอื่นของปีที่จะขายทอดตลาดหรือของปีที่แจ้งครั้งสุดท้าย   
(๗) ราคาที่มีผู้คัดค้าน   
อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดรายการอ่ืนเพิ่มเติมในประกาศ 

ขายทอดตลาดได้   
ข้อ ๗ ในการประกาศขายทอดตลาดแต่ละครั้ง  หากเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรกําหนด

รายการเพิ่มเติมนอกจากที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  สําหรับการขายทอดตลาดครั้งนั้น  ก็ให้ดําเนินการได้ 
แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี 
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การกําหนดราคาเริ่มต้นและการประกาศขายทอดตลาด 

 

 

ข้อ ๘ ภายใต้บังคับข้อ  ๑๓  ในกรณีทรัพย์ที่จะขายทอดตลาดเป็นทรัพย์ที่มีราคาหรือมูลค่า
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  วรรคสอง  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  หรือราคาเช่าซ้ือ  หรือราคา 
ให้เช่าแบบลิสซ่ิง  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีใช้ราคาที่สูงที่สุดเป็นราคาเริ่มต้นที่ใช้ในการขายทอดตลาด 

ในกรณีทรัพย์ที่จะขายทอดตลาดเป็นทรัพย์ที่ มีราคาเช่าซ้ือหรือราคาให้เช่าแบบลิสซ่ิง   
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีคิดหักดอกเบ้ียที่รวมอยู่ในราคาเช่าซ้ือหรือราคาให้เช่าแบบลิสซ่ิงนั้น  แล้วให้คิด
ค่าหักเสื่อมราคาเป็นรายปีตามอัตราที่อธิบดีประกาศกําหนดก่อน 

ข้อ ๙ ในการประกาศขายทอดตลาดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทราบก่อนวันขายทอดตลาดตามที่กฎหมาย

กําหนด  ในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียแต่ละประเภทมากกว่าหนึ่งราย  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งประกาศ
ขายทอดตลาดให้บุคคลเหล่านั้นทุกราย  และสําหรับลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจ้าของทรัพย์  ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีส่งให้  ณ  ภูมิลําเนาหรอืสถานที่อันเป็นถิ่นที่อยู่  หรือสํานักทําการงานที่เป็นปัจจุบัน   

ในกรณีที่ต้องปิดประกาศขายทอดตลาด  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศนั้นให้แน่นหนา 
ในที่ที่สามารถมองเห็นหรือสังเกตได้ชัดเจน  ณ  ตัวอาคารหรือที่อยู่อาศัยหรือสํานักทําการงาน  รั้ว   
หรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารหรือที่อยู่อาศัยหรือสํานักทําการงานนั้น 

(๒) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีโฆษณาประกาศขายทอดตลาดในเว็บไซต์ต่าง ๆ  ที่เป็นที่รู้จัก 
หรือเป็นที่แพร่หลายกันโดยทั่วไปก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  โดยให้อธิบดีประกาศ
กําหนดเว็บไซต์ดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

(๓) ในกรณีที่เห็นสมควร  เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจให้โฆษณาประกาศขายทอดตลาด 
ในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าห้าวันด้วยก็ได้ 

(๔) ปิดประกาศขายทอดตลาดก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  ณ  สถานที่ 
ขายทอดตลาดและสถานที่ราชการสําคัญตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการส่งประกาศ 
ขายทอดตลาดและการปิดประกาศขายทอดตลาดเพิ่มเติมได้  แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๑๐ ก่อนการขายทอดตลาด  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีตรวจสอบว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกรายได้
ทราบถึงการประกาศขายทอดตลาดนั้นแล้วหรือไม่  แล้วให้บันทึกการตรวจสอบนั้นไว้เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้  ในกรณีที่ไม่อาจตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียรายใดให้บันทึกเหตุแห่งการไม่อาจตรวจสอบ 
ได้ไว้ด้วย 
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หมวด  ๓ 

คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ 
 

 

ข้อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์”  
ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน  รองปลัดกระทรวงยุติธรรมซ่ึงเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
บริหารความยุติธรรม  อธิบดีกรมบังคับคดี  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน  ผู้อํานวยการสํานักบังคับคดีอาญาและบังคับใช้กฎหมาย  กระทรวงยุติธรรม  ผู้อํานวยการ
สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์  ผู้แทนกรมที่ดิน  ผู้แทนกรมสรรพากร  ผู้แทนสมาคม 
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย  ผู้แทนคณะกรรมการ
การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  และผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งซ่ึงเป็นผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมาย  เศรษฐศาสตร์  สังคมศาสตร์  การประเมินราคาทรัพย์สิน  หรือการขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน  จํานวนห้าคน  เป็นกรรมการ  และข้าราชการในกรมบังคับคดีตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 
ชํานาญการพิเศษเป็นเลขานุการ   

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒมีิวาระการดํารงตําแหน่งสองปี  และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้แต่ไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน 

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์มีอํานาจกําหนดราคาทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีที่มีการโต้แย้งหรือมีข้อสงสัยจากผู้มีส่วนได้เสียเก่ียวกับการกําหนดราคาเริ่มต้น 

และไม่สามารถหาข้อยุติได้ภายในสิบห้าวัน  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งเรื่องให้คณะกรรมการกําหนด
ราคาทรัพย์วินิจฉัยชี้ขาด   

(๒) กรณีที่ทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็นสังหาริมทรัพย์  และเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือผู้มี
ส่วนได้เสียไม่สามารถหาราคาประเมินหรือไม่สามารถตกลงกันกําหนดราคาเพื่อใช้เป็นราคาเริ่มต้นที่แจ้ง
ในประกาศขายทอดตลาดได้  ให้เจ้าพนกังานบังคับคดีเสนอราคาพร้อมหลักฐานอ้างอิงของผู้มีส่วนได้เสีย
ให้คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์สินพิจารณาวินิจฉัย  แล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีใช้ราคา 
ที่คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์กําหนดนั้นเป็นราคาเริ่มต้นที่แจ้งในประกาศขายทอดตลาด 

(๓) กรณีที่ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีในขณะยึดทรัพย์หรือราคาประเมิน 
ของสํานักงานวางทรัพย์กลางมีราคาตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป   

(๔) กรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคาในการขายทอดตลาด  และผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีให้ดูแลการ
ขายทอดตลาด  ผู้อํานวยการกองบังคับคดี  หรือผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด  แล้วแต่กรณี  
เห็นสมควรเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์พิจารณากําหนดราคาทรัพย์ใหม่ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ให้เป็นที่สุด 
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ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการกําหนดราคาทรัพย์กรุงเทพมหานคร  และคณะอนุกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ประจําภาค  
โดยคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ  ประกอบด้วย  ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมหรือข้าราชการ
กระทรวงยุติธรรมตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับผู้บริหารต้นเป็นประธาน  และข้าราชการของกรมบังคับคดี
ตาํแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการพิเศษจํานวนสามคน  ผู้แทนกรมที่ดิน  ผู้แทนกรมธนารักษ์  ผู้แทน
กรมสรรพากร  และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย  เศรษฐศาสตร์  
สังคมศาสตร์  การประเมินราคาทรัพย์สิน  หรือการขายทอดตลาดทรัพย์สินจํานวนสามคนเป็นอนุกรรมการ  
และข้าราชการของกรมบังคับคดีตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการเป็นเลขานุการ   

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี  และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้แต่ไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน 

ให้คณะอนุกรรมการกําหนดราคาทรัพย์กรุงเทพมหานคร  และคณะอนุกรรมการกําหนดราคา
ทรัพย์ประจําภาคมีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงเก่ียวกับราคาประเมินและราคาที่ซ้ือขายกันใน
ท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่เพื่อรายงานให้คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์
ทราบเป็นข้อมูล  หรือพิจารณากําหนดราคาประเมินกลางของทรัพย์ที่จะขายทอดตลาดตามที่
คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์แจ้งให้ดําเนินการ 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดจํานวนภาคไม่เกินเก้าภาคและจังหวัดที่อยู่ในแต่ละภาค 

ข้อ ๑๔ การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการที่ ได้รับแต่งตั้ งและการดําเนินการประชุม 
ของคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนด  และให้นํามาใช้บังคับกับ
คณะอนุกรรมการกําหนดราคาทรัพย์กรุงเทพมหานครและคณะอนุกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ประจําภาค 
ด้วยโดยอนุโลม 

ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๔ 
การเสนอราคา 

 

 

ข้อ ๑๕ ผู้เข้าเสนอราคาต้องแสดงความจํานงเข้าเสนอราคา  โดยยื่นหลักฐานต่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดีก่อนหรือในวันขายทอดตลาด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง 
(๒) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีที่เป็นนิติบุคคล 
(๓) หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่เข้าเสนอราคาแทนบุคคลอ่ืน 
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(๔) สัญญาหรือข้อตกลงผูกพันกับกรมบังคับคดีในการเสนอราคา 
ข้อ ๑๖ เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องกําหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาวางหลักประกันก่อนเข้าเสนอ

ราคา  ดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นไม่เกินยี่สิบล้านบาท  ให้วางหลักประกันร้อยละห้า 
(๒) ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกินยี่สิบล้านบาทแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท  ให้วางหลักประกัน

ร้อยละห้าแต่ไม่เกินสองล้านบาท 
(๓) ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกินหนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป  ให้วางหลักประกันร้อยละห้าแต่ไม่เกิน

สามล้านบาท 
หลักเกณฑ์และวิธีการการวางหลักประกันให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  โดยความ

เห็นชอบของรัฐมนตรี 
หลักประกันดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  ให้คืนแก่ผู้เข้าเสนอราคาเม่ือสิ้นสุดการขายทอดตลาดและ 

ผู้เข้าเสนอราคานั้นไม่มีข้อผูกพันใด ๆ  กับการเสนอราคาหรือการขายทอดตลาดนั้น  และให้ถือเอา
หลักประกันนั้นเป็นมัดจําและการชําระราคาที่เสนอสูงสุดของผู้นั้นบางส่วนเม่ือได้มีการเคาะไม้ขายแก่
บุคคลนั้น 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้เข้าเสนอราคาไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๑๕  หรือข้อ  ๑๖  ให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีส่ังไม่อนุญาตให้ผู้นั้นเสนอราคาในการขายทอดตลาดนั้น 

หมวด  ๕ 
การขายทอดตลาด 

 

 

ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการขายทอดตลาดให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและเป็นธรรม  และต้องป้องกันมิให้มีการสมยอมในการเสนอราคาหรือกระทําการใดที่ทําให้
เสียความยุติธรรมทั้งในการดําเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดีและในการขายทอดตลาด 

หากเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่า  ผู้เข้าเสนอราคาหรือบุคคลที่อยู่ในห้องขายทอดตลาดรายใด 
มีพฤติการณ์ที่อาจทําให้การขายทอดตลาดไม่เป็นไปตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  หรือรบกวนการขาย
ทอดตลาดหรือการดําเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดี  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่ังให้ผู้นั้นออกนอกห้อง
ขายทอดตลาด  และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิเสธการเสนอราคาของผู้นั้น  หากผู้นั้นประสงค์ 
จะอุทธรณ์คําส่ังของเจ้าพนักงานบังคับคดีให้อุทธรณ์ไปยังอธิบดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด  คําส่ังของอธิบดีให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๑๙ ในการขายทอดตลาด  เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องแจ้งให้ผู้เข้าเสนอราคาทราบถึงวาระ
การขายและรายละเอียดของทรัพย์ที่จะขายทอดตลาด  ตําแหน่งที่ตั้งหรือที่อยู่  และภาระผูกพัน 
ของทรัพย์นั้น  รวมถึงชื่อศาล  หมายเลขคดีแดง  ชื่อคู่ความ  และรายชื่อผู้มีส่วนได้เสีย  แล้วจึงให้ผู้เข้า
เสนอราคาเสนอราคาด้วยวาจาหรือโดยวิธีอ่ืนที่อธิบดีประกาศกําหนด 
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ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ทรัพย์ที่จะขายทอดตลาดเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นสังหาริมทรัพย์ 
ที่มีทะเบียน  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย
ของทะเบียน  หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  และภาระติดพันของทรัพย์นั้นก่อน   
แล้วให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาทําข้อตกลงหรือสัญญารับรองความถูกต้องนั้นไว้  หากเจ้าหนี้ตามคํา
พิพากษาไม่ยอมตรวจสอบหรือไม่ยอมทําข้อตกลงหรือสัญญารับรองความถูกต้อง  ให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีปิดประกาศแจ้งในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ขายทอดตลาด  เพื่อให้ผู้เข้าเสนอราคาทราบก่อนเริ่มการขาย
ทอดตลาดถึงการที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาไม่ยอมตรวจสอบหรือไม่ยอมทําข้อตกลงหรือสัญญารับรอง
ความถูกต้องนั้น 

ข้อ ๒๑ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเริ่มการขายทอดตลาดจากราคาเริ่มต้นที่แจ้งในประกาศขาย
ทอดตลาด  ทั้งนี้  เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจกําหนดอัตราการเพิ่มของการเสนอราคาแต่ละครั้งด้วยก็ได้ 

ข้อ ๒๒ ในการขายทอดตลาด  หากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวโดยไม่มีการแข่งขันเสนอราคา  
หากไม่มีลูกหนี้ตามคําพิพากษา  หรือเจ้าของทรัพย์  หรือผู้ขอเฉลี่ยทรัพย์  หรือผู้มีส่วนได้เสียเก่ียวกับ
ทรัพย์ตามที่ปรากฏทางทะเบียน  มาดูแลการขายทอดตลาดและราคานั้นยังไม่เพียงพอแก่การชําระหนี้
ของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนทรัพย์ออกจากการขายทอดตลาดเพื่อทําการ
ขายทอดตลาดใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

ในการขายทอดตลาด  ถ้าไม่มีผู้เสนอราคาตามเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกําหนด  ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีถอนทรัพย์ออกจากการขายทอดตลาดเพื่อทําการขายทอดตลาดใหม่  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

ข้อ ๒๓ เม่ือเจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดแล้ว  ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีดําเนินการให้ผู้เสนอราคาสูงสุดนั้นชําระราคาส่วนที่เหลือแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีตามเงื่อนไข
และข้อสัญญาที่ทําสัญญาหรือทําข้อตกลงผูกพันไว้ 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาสูงสุดจะต้องหาแหล่งเงินกู้ที่ เป็นสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้อ่ืน   
ให้สถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้อ่ืนนั้นสามารถเข้าถึงตัวทรัพย์เพื่อประเมินราคาทรัพย์สําหรับใช้
ประกอบการพิจารณาการกู้ยืมของผู้เสนอราคาสูงสุดได้  โดยให้ผู้เสนอราคาสูงสุดยื่นคําร้องต่ออธิบดี  
และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ทรัพย์นั้นอันเนื่องมาจากการเข้าถึงตัวทรัพย์  ให้ผู้เสนอราคาสูงสุด 
เป็นผู้รับผิดชอบ 

เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจอนุญาตให้เลื่อนการชําระราคาส่วนที่เหลือได้  ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดแต่ไม่เกินสองครั้ง ๆ  ละไม่เกินสามเดือน   

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาสูงสุดไม่ชําระราคาส่วนที่เหลือตามข้อ  ๒๓  ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีคําส่ังให้นําทรัพย์นั้นออกขายทอดตลาดใหม่และให้ริบหลักประกันที่ผู้เสนอราคาสูงสุดนั้น 
วางไว้ตามข้อ  ๑๖ 
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ในการขายทอดตลาดครั้งใหม่  หากได้ราคาสูงสุดต่ํากว่าราคาสูงสุดที่ผู้เสนอราคาสูงสุดเดิม
เสนอไว้ในการขายทอดตลาดครั้งก่อน  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการให้ผู้เสนอราคาสูงสุดเดิมนั้น
ชําระราคาส่วนต่างที่ขาดอยู่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ขายทอดตลาดครั้งใหม่เสร็จส้ิน  และให้ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีเรียกให้ผู้เสนอราคาสูงสุดเดิมชําระค่าปรับเนื่องจากการไม่ชําระราคาส่วนที่เหลือ 
ตามวรรคหนึ่งในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีภายในสามเดือนนับแต่วันที่ ผู้ เสนอราคาสูงสุดในการ 
ขายทอดตลาดครั้งใหม่นั้นชําระราคาเสร็จ   

ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดให้ผู้เข้าเสนอราคาทุกรายทําสัญญาหรือข้อตกลงผูกพันเก่ียวกับ
เงื่อนไขตามวรรคหนึ่งและวรรคสองก่อนการเข้าเสนอราคาทุกครั้ง 

ข้อ ๒๕ เม่ือได้รับชําระราคาครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งมอบทรัพย์ที่ขาย
ทอดตลาดให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดโดยเร็ว 

ในกรณีทรัพย์ที่ขายทอดตลาดเป็นทรัพย์มีทะเบียน  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งเป็นหนังสือ 
ให้นายทะเบียนจดทะเบียนโอนทรัพย์นั้นให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด 

ข้อ ๒๖ ในกรณี มีการยื่นคํ าร้ องต่ อศาลเพื่ อขอให้ มีคํ าส่ั งเพิ กถอนการขายทอดตลาด 
ตามมาตรา  ๓๐๙  ทวิ  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลถึงข้อเท็จจริงในการดําเนินการขายทอดตลาด
และปฏิบัติตามคําส่ังศาล 

ข้อ ๒๗ เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจจัดให้มีการขายทอดตลาดโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี   
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒๘ เม่ือมีการร้องเรียนหรือมีเบาะแสว่า  การขายทอดตลาดครั้งใดอาจมีการสมยอมราคา
หรือคบคิดกันฉ้อฉลในระหว่างผู้ที่ เก่ียวข้องในการสู้ราคาหรือมีการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้  หากฟังได้ว่ามีมูล  ให้รัฐมนตรีส่ังการให้มีการ
ดําเนินการแก้ไขเพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปโดยถูกต้องและเป็นธรรม 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาว่าหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  อาจไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์  พื้นที่  หรือลักษณะ 
ของทรัพย์ในการขายทอดตลาดครั้งใด  ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดได้  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

พีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๓๐๘  แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง  ได้กําหนดว่า  เมื่อศาลได้มีคําสั่งอนุญาตให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
ที่ยึดได้แล้ว  การขายทอดตลาดนั้นให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  และกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้น  แต่ปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การขาย
ทอดตลาดบังคับใช้  สมควรออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด  
โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี  เพื่อให้การขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นไปอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  
และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


