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กฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง  พุทธศักราช  ๒๔๗๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ประกอบกับมาตรา  ๓๐๘  แห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ประกาศของอธิบดีที่ออกตามกฎกระทรวงน้ี  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้   

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก   
(๑) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๒) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
(๓) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ข้อ ๔ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า  เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา  ลูกหนี้ตามคําพิพากษา  เจ้าของทรัพย์  

ผู้รับจํานํา  ผู้รับจํานอง  ผู้ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์  ผู้มีส่วนได้เสียเก่ียวกับทรัพย์ตามที่ปรากฏทางทะเบียน  
หรือผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด 

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

 
 

ข้อ ๕ เม่ือมีคําสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดทําประกาศ
ขายทอดตลาดตามแบบที่อธิบดีกําหนด 

ประกาศขายทอดตลาดอาจทําเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ 
ข้อ ๖ ประกาศขายทอดตลาดมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อศาลและหมายเลขคดีแดง 
(๒) ชื่อคู่ความ 
(๓) สถานที่ขายทอดตลาด 
(๔) วันและเวลาในการขายทอดตลาด 
(๕) รายละเอียดของทรัพย์ที่จะขายและภาระติดพัน 
(๖) แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งทรัพย์ 
(๗) ราคาเร่ิมต้นที่ใช้ในการขายทอดตลาด 
(๘) เง่ือนไขและข้อสัญญา  ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดที่ผู้เสนอราคาสูงสุดต้องตกลงผูกพัน

กับการเสนอราคาดังกล่าว  และเง่ือนไขอื่นใดที่กําหนดในระเบียบ  ประกาศ  หรือข้อบังคับเก่ียวกับ 
การขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีและกระทรวงยุติธรรม 

หากมีรายการดังต่อไปนี้  ก็ให้ระบุไว้ในประกาศขายทอดตลาดด้วย 
(๑) ราคาประเมินของสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์ 
(๒) ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคา 
(๓) ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี 
(๔) ราคาประเมินของเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์  กรมบังคับคดี 
(๕) ราคาที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ 
ข้อ ๗ ในการประกาศขายทอดตลาด  หากเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรกําหนด

รายการเพิ่มเตมิจากที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  ก็ให้ดําเนินการได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี 
หมวด  ๒ 

การกําหนดราคาเร่ิมต้นและการประกาศขายทอดตลาด 
 

 

ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเร่ิมต้นและราคาที่สมควร
ขายในการขายทอดตลาด  ประกอบด้วย  อธิบดีเป็นประธานกรรมการ  รองอธิบดีรับผิดชอบด้านการบังคับ 
คดีแพ่ง  รองอธิบดีรับผิดชอบด้านการบังคับคดีล้มละลาย  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง 
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลายผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ผู้แทนกรมที่ดิน  
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ผู้แทนกรมธนารักษ์  ผู้แทนสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค  ผู้แทนสํานักงานศาลยุติธรรม  ผู้แทนสภาทนายความ  ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย  และผู้แทนสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์เป็นกรรมการและเลขานุการ  
และให้หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเร่ิมต้นและราคาที่สมควรขาย   
ในการขายทอดตลาดมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเร่ิมต้นและราคาที่สมควรขาย 
ในการขายทอดตลาด  และการวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๙ ในการประกาศขายทอดตลาด  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด

ทราบก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าห้าวัน   
(๒) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีโฆษณาประกาศขายทอดตลาดในเว็บไซต์ต่าง ๆ  ที่แพร่หลาย

หรือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   
(๓) ในกรณีที่เห็นสมควร  เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจให้โฆษณาประกาศขายทอดตลาด   

ในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าห้าวันด้วยก็ได้ 
(๔) ปิดประกาศขายทอดตลาดก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  ณ  สถานที่ 

ขายทอดตลาดและสถานที่ราชการสําคัญตามที่อธิบดีประกาศกําหนด   
ข้อ ๑๐ ก่อนการขายทอดตลาด  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีตรวจสอบว่าผู้มีส่วนได้เสีย   

ทุกรายได้ทราบถึงการประกาศขายทอดตลาดน้ันแล้วหรือไม่  แล้วให้บันทึกการตรวจสอบนั้นไว้  เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้  ในกรณีที่ไม่อาจตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียรายใด  ให้บันทึกเหตุแห่งการไม่อาจตรวจสอบได้
ไว้ด้วย 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย  อธิบดีหรือข้าราชการกรมบังคับคดี  ผู้ได้รับ

มอบหมายเป็นประธานกรรมการ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่งผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลายผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ผู้แทนกรมที่ดิน  ผู้แทนกรมธนารักษ์  
ผู้แทนสภาทนายความ  ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย  และผู้แทนสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์เป็นกรรมการและเลขานุการ  
และให้หัวหน้ากลุ่มงานประเมินราคาทรัพย์เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๒) ในเขตจังหวัดอื่น  ประกอบด้วย  ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด  หรือข้าราชการ
กรมบังคับคดีผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนสํานักงานที่ดินจังหวัด  ผู้แทนสํานักงาน 
ธนารักษ์พื้นที่  ผู้แทนสภาทนายความจังหวัด  ผู้แทนชมรมธนาคารจังหวัด  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  
และผู้แทนหอการค้าจังหวัด  เป็นกรรมการ 

ให้เจ้าหน้าที่สํานักงานบังคับคดีจังหวัดผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์มีอํานาจกําหนดราคาทรัพย์ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีที่ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีในขณะยึดทรัพย์หรือราคาประเมินของ 

เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์มีราคาตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทข้ึนไป   
(๒) กรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคาในการขายทอดตลาดหรือมีเหตุสมควรเก่ียวกับสภาพทรัพย์   

และผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีให้ดูแลการขายทอดตลาด  ผู้อํานวยการสํานักงาน  หรือหัวหน้าสํานักงาน  
แล้วแต่กรณี  พิจารณาเห็นสมควรเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์พิจารณากําหนด 
ราคาทรัพย์ใหม่ 

(๓) กรณีที่มีการโต้แย้งหรือมีคําคัดค้านจากผู้มีส่วนได้เสียในราคาประเมินของเจ้าพนักงาน
บังคับคดีซึ่งไม่สามารถหาข้อยุติได้  และผู้อํานวยการสํานักงาน  หรือหัวหน้าสํานักงาน  แล้วแต่กรณี  
พิจารณาเห็นสมควรเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์พิจารณากําหนดราคาทรัพย์ใหม่ 

ข้อ ๑๓ ให้กรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขาย 
ในการขายทอดตลาดและกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๔ 
การเสนอราคา 

 
 

ข้อ ๑๔ ผู้ เข้าเสนอราคาต้องแสดงความจํานงเข้าเสนอราคา  โดยยื่นหลักฐานต่อ   
เจ้าพนักงานบังคับคดีก่อนหรือในวันขายทอดตลาด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาหนังสือเดินทาง  หรือเอกสารหรือหลักฐาน   
อื่นใดที่มีกฎหมายรับรองซึ่งต้องมีรูปถ่ายและสามารถแสดงตนได้ 

(๒) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีที่เป็นนิติบุคคล 
(๓) หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่เข้าเสนอราคาแทนบุคคลอื่น 
ข้อ ๑๕ เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องกําหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาวางหลักประกันก่อนเข้าเสนอราคา  

โดยพิจารณาจากราคาประเมินทรัพย์สินซึ่งจะต้องนําไปกําหนดเป็นราคาเร่ิมต้นในการขายทอดตลาด 
ตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขาย 
ในการขายทอดตลาด   
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ในคดีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดใหม่  เนื่องจากผู้เสนอราคาสูงสุดไม่ชําระราคา
ส่วนที่เหลือ  และบุคคลดังกล่าวประสงค์จะเข้าเสนอราคาในการขายทอดตลาดคร้ังใหม่  ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีกําหนดให้บุคคลนั้นวางหลักประกันพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

หลักประกันตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ให้คืนแก่ผู้เสนอราคาเม่ือสิ้นสุดการขายทอดตลาด
และผู้เสนอราคานั้นไม่มีข้อผูกพันใด  ๆ  กับการเสนอราคาหรือการขายทอดตลาดน้ัน  แต่ถ้ามีการเคาะไม้ขาย
ให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด  ให้ถือเอาหลักประกันนั้นเป็นมัดจําตามสัญญาและเป็นการชําระราคาบางส่วนของผู้นั้น 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้เข้าเสนอราคาไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๑๔  หรือข้อ  ๑๕  ให้เจ้าพนักงาน  
บังคับคดีสั่งไม่อนุญาตให้ผู้นั้นเสนอราคาในการขายทอดตลาดนั้น 

หมวด  ๕ 
การขายทอดตลาด 

 
 

ข้อ ๑๗ เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการขายทอดตลาดให้เป็นไป 
ด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม  และต้องป้องกันมิให้มีการสมยอมในการเสนอราคาหรือกระทําการใด   
ที่ทําให้เสียความยุติธรรมทั้งในการดําเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดีและในการขายทอดตลาด 

หากเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่า  ผู้เข้าเสนอราคาหรือบุคคลที่อยู่ในห้องขายทอดตลาดรายใด 
มีพฤติการณ์ที่อาจทําให้การขายทอดตลาดไม่เป็นไปตามที่กําหนดในวรรคหน่ึง  หรือรบกวนการขายทอดตลาด
หรือการดําเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดี  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นออกนอกห้อง
ขายทอดตลาดและปฏิเสธการเสนอราคาของผู้นั้น   

ข้อ ๑๘ ในการขายทอดตลาด  เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องแจ้งให้ผู้เข้าเสนอราคาทราบถึง
วาระการขายทอดตลาดและรายละเอียดของทรัพย์ที่จะขายทอดตลาด  ตําแหน่งที่ตั้งหรือที่อยู่   
และภาระติดพันของทรัพย์นั้น  รวมถึงชื่อศาล  หมายเลขคดีแดง  ชื่อคู่ความ  และรายชื่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในการบังคับคดีแก่ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด  แล้วจึงให้ผู้เข้าเสนอราคาเสนอราคาด้วยวาจา  หรือด้วยการยกป้าย  
หรือโดยวิธีอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๙ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเร่ิมการขายทอดตลาดจากราคาเร่ิมต้นที่แจ้งในประกาศ 
ขายทอดตลาด  ทั้งนี้  เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจกําหนดอัตราการเพิ่มของการเสนอราคาแต่ละครั้งด้วยก็ได้ 

ข้อ ๒๐ เม่ือเจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดแล้ว  ให้ดําเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีสังหาริมทรัพย์  เม่ือชําระราคาครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งมอบทรัพย์
ที่ขายให้แก่ผู้ เสนอราคาสูงสุด  แต่หากทรัพย์ที่ขายมีราคาสูงมากหรือมีเหตุผลพิเศษประการอื่น   
เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจอนุญาตให้เลื่อนการชําระราคาส่วนที่เหลือภายในเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่  
วันขายก็ได้   
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(๒) กรณีอสังหาริมทรัพย์  สังหาริมทรัพย์มีทะเบียน  หุ้น  หรือสิทธิการเช่า  ให้ผู้ซื้อทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดี  และเม่ือชําระราคาครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี 
แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนจดทะเบียนโอนทรัพย์นั้นให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด  ทั้งนี้  เจ้าพนักงานบังคับคดี
อาจอนุญาตให้เลื่อนการชําระราคาส่วนที่เหลือได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด   
แต่ไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ต้องชําระราคาส่วนที่เหลือ   

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาสูงสุดไม่ชําระราคาส่วนที่เหลือตามข้อ  ๒๐  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
มีคําสั่งให้ริบมัดจําและให้นําทรัพย์นั้นออกขายทอดตลาดใหม่ 

ในการขายทอดตลาดคร้ังใหม่  หากราคาสูงสุดซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดคร้ังใหม่ 
มีจํานวนต่ํากว่าราคาสูงสุดที่ผู้เสนอราคาสูงสุดเดิมเสนอไว้  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้ผู้เสนอราคาสูงสุดเดิม
ชําระราคาส่วนต่างที่ขาดอยู่ภายในเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกําหนด  หากไม่ชําระให้แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ข้อ ๒๒ เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจจัดให้มีการขายทอดตลาดโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขตามที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาว่าหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด  
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้  อาจไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์  พื้นที่  หรือลักษณะของทรัพย์
ในการขายทอดตลาดครั้งใด  ให้อธิบดีกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี  
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการได้  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒๔ บรรดาประกาศหรือระเบียบที่ออกตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซึ่งยังคงใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ   
ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้  จนกว่าจะมีประกาศหรือระเบียบ 
ตามกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ประกาศขายทอดตลาดซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและการขายทอดตลาด
ยังไม่สิ้นสุด  ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ไพบูลย์  คุ้มฉายา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๔  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด
บางประการท่ียังเป็นอุปสรรคต่อการขายทอดตลาด  เช่น  การกําหนดราคาเริ่มต้นซึ่งเป็นราคาที่สมควรขาย  
องค์ประกอบของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขาย 
ในการขายทอดตลาดและคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์  การวางหลักประกันก่อนเข้าเสนอราคา  ประกอบกับ
สมควรปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่ไม่จําเป็น  เพ่ือให้การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี 
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  เป็นธรรม  และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 


