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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
เพ่ือใหการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินดําเนินการใหเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗๐ และ
มาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา 
๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึง
ออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการยึด อายัด และ

ขายทอดตลาดทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ังและหนังสือส่ังการอื่นใดที่

กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัย

ปญหากําหนดหลักเกณฑ และกําหนดวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งตามวรรคหนึ่งใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินได 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๙๒ ง/หนา ๗/๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
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“ภาษี” หมายความวา ภาษีอากรที่กฎหมายหรือขอบัญญัติขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่จัดเก็บ 

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ทั้งนี้ 
ไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

“ผูบริหารทอง ถ่ิน” หมายความว า  นายกองคการบริหารส วนจั งหวัด 
นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล และผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ทั้งนี้ ไมรวมถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยา 

“ผูคางภาษี” หมายความวา บุคคลที่ตองรับผิดเสียภาษีหรือนําสงภาษีใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

“ภาษีคางชําระ” หมายความวา ภาษีที่ตองเสียหรือนําสงตามกฎหมายหรือ
ขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งถึงกําหนดชําระแลวผูมีหนาที่เสียภาษีมิไดชําระหรือ
นําสง และใหหมายความรวมถึงเงินเพิ่มดวย 

“เจาพนักงานบังคับภาษี” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินที่
ไดรับการแตงตั้งจากผูบริหารทองถ่ินเพื่อทําหนาที่บังคับภาษีคางชําระ 

“ยึด” หมายความวา การกระทําใดๆ ตอทรัพยสินของผูคางภาษี เพ่ือให
ทรัพยสินนั้นไดเขามาอยูในความดูแลหรือครอบครองของผูบริหารทองถ่ินหรือผูไดรับมอบหมาย 

“อายัด” หมายความวา การสั่งใหผูคางภาษีหรือบุคคลภายนอกมิใหจําหนาย 
จายโอน หรือกระทํานิติกรรมใดๆ เก่ียวกับทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองที่ไดส่ังอายัดไว รวมตลอด
ถึงการสั่งบุคคลภายนอกมิใหนําสงทรัพยสินหรือชําระหนี้แกผูคางภาษี และใหสงมอบหรือชําระ
หนี้แกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแทน 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาด 
“ผูทอดตลาด” หมายความวา บุคคลหนึ่งบุคคลใดในคณะกรรมการหรือบุคคล

อ่ืนที่คณะกรรมการแตงตั้ง 
“ขายทอดตลาด” หมายความวา การนําเอาทรัพยสินของผูคางภาษีออกขายโดย

วิธีใหสูราคากันโดยเปดเผย 
“ผูมีอํานาจออกคําส่ัง” หมายความวา ผูมีอํานาจออกคําส่ังยึด อายัด และขาย

ทอดตลาดทรัพยสินของผูคางภาษีแลวแตกรณี 
 
ขอ ๖  ผูมีอํานาจออกคําส่ังยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน หมายถึง 

ผูบริหารทองถ่ิน หรือผูมีอํานาจตามกฎหมาย 
 
ขอ ๗  แบบและคําส่ังที่ใชในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินใหยึดถือ

ตามที่กําหนดทายระเบียบนี้เปนแนวทางปฏิบัติ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๘  การสงคําส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสิน หมายความวา การกระทําโดยวิธีสง
ทางไปรษณียลงทะเบียน และใหถือวาวันที่ไดมีการประทับตราลงทะเบียนเปนวันสงคําส่ังยึดหรือ
อายัดทรัพยสินโดยชอบ 

 
หมวด ๒ 
สวนที่ ๑ 

การยึดทรัพยสิน 
   

 
ขอ ๙  เมื่อไดมีการประเมินภาษีโดยถูกตองและพนกําหนดเวลายื่นอุทธรณแลว 

และถึงกําหนดเวลาที่อาจใชสิทธิยึดทรัพยสินไดตามกฎหมาย หากผูคางภาษียังไมนําเงินคาภาษี
คางชําระมาชําระใหเจาหนาที่จัดทําหนังสือเตือนตามแบบ ๑ โดยเร็ว 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว หากผูคางภาษีเพิกเฉยหรือไมยอมชําระภาษี
ในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบันทึกเหตุผลไวเปนหลักฐาน แลวใหทําหนังสือเตือนครั้งสุดทาย
ตามแบบ ๒ โดยเร็ว เพ่ือใหผูคางภาษีนําเงินมาชําระภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับหนังสือเตือน
ครั้งสุดทาย 

 
ขอ ๑๐  หากผูคางภาษียังไมนําเงินมาชําระในกําหนดเวลาตามขอ ๙ ใหทํา

รายงานแสดงการเรงรัดหนี้คาภาษีคางชําระและรายงานการขออนุมัติการยึดทรัพยสินเสนอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือกําหนดผูรับผิดชอบออกไปทําการสืบหาทรัพยสินของผูคางภาษีวามี
ทรัพยสินพอจะใหยึดไดหรือไมหากไมมีทรัพยสินพอใหยึด ก็ใหทํารายงานเสนอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือดําเนินการตอไป 

 
ขอ ๑๑  การสืบหาทรัพยสินของผูคางภาษีใหจัดทํารายละเอียดประเภททรัพยสิน 

ประมาณราคาทรัพยสิน ภาระติดพันในทรัพยสินลงในแบบที่กําหนดตามแบบ ๓ และใหผูทําการ
สืบหาทรัพยสิน ลงช่ือ วัน เดือน ป ที่ดําเนินการไวดวย 

 
ขอ ๑๒  เมื่อผูมีอํานาจออกคําส่ังไดมีคําส่ังยึดทรัพยสินตามแบบ ๔ และคําส่ัง

แตงตั้งเจาพนักงานบังคับภาษีตามแบบ ๕ แลว ใหปดคําส่ังยึดทรัพยสินตามแบบ ๔ ไว ณ ที่วา
การอําเภอหรือสํานักงานหรือที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และท่ีชุมชนในตําบล 
หมูบานที่ยึดทรัพยสิน กับสงคําส่ังยึดทรัพยสินตามแบบ ๔ ใหเจาของทรัพยสินทราบ 

 
ขอ ๑๓  ในการยึดทรัพยสินของผูคางภาษีใหเจาพนักงานบังคับภาษีปฏิบัติ

หนาที่รวมกันอยางนอยสองคน โดยแตงเครื่องแบบและแสดงบัตรประจําตัวขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินในระหวางปฏิบัติงาน พรอมอุปกรณและเอกสารที่เก่ียวของ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งจะตองกระทําโดยสมควรแกเหตุ และพึงทราบวา
ทรัพยสินที่จะยึดนั้นเปนกรรมสิทธิ์ของผูคางภาษี มีเจาของรวม ภาระติดพัน และจํานวนทรัพยสิน
ที่จะยึดไดตามกฎหมาย 

 
ขอ ๑๔  ใหเจาพนักงานบังคับภาษีทําการยึดทรัพยสินในเวลากลางวันหรือเวลา

ทําการของสถานประกอบการนั้น เวนแตในกรณีมีเหตุฉุกเฉินโดยไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจออก
คําส่ังก็ใหกระทําได 

 
ขอ ๑๕  กอนยึดทรัพยสิน เจาพนักงานบังคับภาษีตองแสดงคําส่ังยึดทรัพยสิน

ตามแบบ ๔ ตอผูคางภาษี ถาไมปรากฏตัวบุคคลดังกลาวใหแสดงตอบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู
ในสถานที่นั้นหรือผูครอบครองทรัพยสินทราบ แตถาไมพบบุคคลใดใหแจงเจาพนักงานฝาย
ปกครองหรือเจาหนาที่ตํารวจมาเปนพยานเพื่อทําการยึดทรัพยสินดังกลาวนั้น และตองแจงให
ผูคางภาษีทราบโดยเร็ว 

การยึดสังหาริมทรัพยอันมีรูปรางจะตองทําการยึดใหเห็นประจักษแจงโดยวิธี
ประทับตราหรือกระทําโดยวิธีอ่ืนใดที่เห็นสมควร 

การยึดอสังหาริมทรัพย ใหนําหนังสือสําคัญสําหรับทรัพยสินนั้นมาเก็บรักษาไว
ในที่ปลอดภัยถาเปนที่ดินตองแจงใหเจาพนักงานที่ดินผูมีหนาที่ทราบ เพ่ือจะไดบันทึกการยึดไว
ในทะเบียนถาหนังสือสําคัญแหงอสังหาริมทรัพยนั้นยังไมออกหรือนํามาแสดงไมไดหรือหาไมพบ 
ก็ใหบันทึกไวเปนหลักฐาน และใหถือวาการที่ไดแจงการยึดตอผูคางภาษีและเจาพนักงานที่ดินนั้น
เปนการยึดตามกฎหมายแลว 

การยึดทรัพยสินที่จะตองจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแจงตอเจาพนักงานผูมี
หนาที่ทราบเพื่อเจาพนักงานจะไดบันทึกการยึดไวในทะเบียน 

 
ขอ ๑๖  การดําเนินการยึดทรัพยสิน เจาพนักงานบังคับภาษีมีอํานาจเทาที่จําเปน

ในการคนสถานที่ใดๆ อันเปนของผูคางภาษี หรือผูคางภาษีไดครอบครองอยู ทั้งมีอํานาจที่จะยึด
และตรวจสมุดบัญชีหรือกระทําการใดๆ ตามสมควร หรือเพ่ือเปดสถานที่อยูหรือส่ิงปลูกสราง
ดังกลาวแลว รวมทั้งตูนิรภัยหรือที่เก็บของอื่นๆ แลวรายงานใหผูมีอํานาจออกคําส่ังทราบ 

 
ขอ ๑๗  ในการยึดทรัพยสินรายใดถามีผูขัดขวาง ใหเจาพนักงานบังคับภาษี

ช้ีแจงวากลาวแตโดยดีกอน ถาผูนั้นยังขัดขวางอยูอีกใหเจาพนักงานบังคับภาษีขอความชวยเหลือ
จากเจาพนักงานฝายปกครองหรือเจาหนาที่ตํารวจเพื่อดําเนินการยึดทรัพยสินตอไป 

 
ขอ ๑๘  กรณีที่เจาพนักงานบังคับภาษีจะทําการยึดทรัพยสินของผูคางภาษี แต

ปรากฏวาทรัพยสินดังกลาวถูกเจาพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดไวแทนเจาหนี้ตามคําพิพากษา
แลว หามมิใหเจาพนักงานบังคับภาษีทําการยึดทรัพยสินนั้นอีก แตใหย่ืนคําขอโดยทําเปนคํารอง
ตอศาลที่ออกหมายบังคับคดีใหยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นตามแบบที่ศาลกําหนด เพ่ือขอเขาเฉล่ีย
ในทรัพยสินหรือเงินที่ขายหรือจําหนายทรัพยสินนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๑๙  การยึดทรัพยสินของผูคางภาษีนั้น เจาพนักงานบังคับภาษีจะตอง

พิจารณายึดทรัพยสินเพียงประมาณราคาที่ควรจะขายทอดตลาดไดพอชําระหนี้ตามคําส่ังยึด
ทรัพยสินตามแบบ ๔ รวมทั้งคาธรรมเนียมการยึดและการขายทอดตลาดซึ่งทรัพยสินนั้น แตถาผู
คางภาษีมีทรัพยสินซึ่งมีราคามากกวาจํานวนคาภาษีคางชําระ และไมอาจแบงยึดไดโดยไมให
ทรัพยสินนั้นเสื่อมราคา ทั้งไมมีทรัพยสินอื่นที่จะยึดไดพอคุมกับจํานวนคาภาษีคางชําระ ก็ใหยึด
ทรัพยสินนั้นมาขายทอดตลาดได 

 
ขอ ๒๐  เมื่อกระทําการยึดทรัพยสินเสร็จแลว ใหเจาพนักงานบังคับภาษีปด

ประกาศยึดทรัพยสินตามแบบ ๖ ไว ณ สถานที่เปดเผย พรอมทั้งใหทํารายการบัญชีทรัพยสินที่ยึด
ตามแบบ ๗ เสนอผูมีอํานาจออกคําส่ัง 

 
ขอ ๒๑  ทรัพยสินที่ยึดได มีดังนี้ 
(๑) ทรัพยสินของผูคางภาษี และใหรวมถึง 

(ก) ทรัพยสินที่ผูคางภาษีมีกรรมสิทธิ์รวม 
(ข) ทรัพยสินที่ผูคางภาษีเอาไปจํานํา จํานอง หรือเอาไปประกันหนี้ไว 
(ค) ทรัพยสินที่ผูคางภาษีที่มีคําพิพากษาหรือคําส่ังศาลใหไดกรรมสิทธิ์มา

โดยการครอบครองปรปกษแลวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แมจะยังไมไดจดทะเบียน
การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ก็ตาม 

(ง) ที่ดินมือเปลาซึ่งผูคางภาษีมีสิทธิครอบครอง 
(จ) ที่ดินมีโฉนด แมผูคางภาษีจะโอนการครอบครองใหบุคคลอื่นแลว แต

ยังมิไดโอนใหถูกตองตามกฎหมาย 
(ฉ) กรณีมีการโอนโดยการฉอฉล เมื่อไดฟองคดีและศาลมีคําพิพากษา

หรือคําส่ังใหเพิกถอนนิติกรรมอันเปนการฉอฉลนั้นแลว 
(๒) ทรัพยสินที่คูสมรสหรือบุตรผูเยาวที่ชอบดวยกฎหมายของผูคางภาษีถือ

กรรมสิทธิ์ ไดแก 
(ก) ทรัพยสินของคูสมรส ไดแก สินสมรสและสินสวนตัวในกรณีหนี้ภาษี

คางชําระนั้นเปนหนี้รวม แตถาหนี้ภาษีคางชําระนั้นเปนหนี้สวนตัวของผูคางภาษี เจาพนักงาน
บังคับภาษีจะยึดสินสวนตัวของคูสมรสไมได คงยึดไดแตเฉพาะสินสมรสเทานั้น 

(ข) ทรัพยสินของบุตรผูเยาว ซึ่งตามกฎหมายอาจถือไดวาเปนของผูคาง
ภาษี เชน มีพฤติกรรมหรือการกระทําใดๆ อันแสดงใหปรากฏวาผูคางภาษีไดเอาทรัพยสินใสช่ือ
บุตรผูเยาวเปนเจาของ โดยมีเจตนาหลีกเล่ียงการถูกยึดทรัพยสินดังกลาว อันเปนการทํานิติกรรม
อําพราง ยอมถือวากรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นยังคงเปนของผูคางภาษี 

(ค) ทรัพยสินอันอาจบังคับเอาชําระหนี้ได เชน เครื่องประดับอันมีคาที่ผู
คางภาษีซื้อใหแกบุตรผูเยาวของตน เปนตน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๒  ทรัพยสินที่ไมอาจยึดได และไมอยูในบังคับแหงระเบียบนี้ ไดแก 
(๑) ทรัพยสินที่ระบุไว ดังตอไปนี ้

(ก) เครื่องนุงหมหลับนอน หรือเครื่องใชในครัวเรือน หรือเครื่องใชสอย
สวนตัวโดยประมาณรวมกันราคาไมเกินหาหมื่นบาท ในกรณีที่ผูบริหารทองถ่ินเห็นสมควรจะ
กําหนดใหทรัพยสินดังกลาวที่มีราคาเกินหาหมื่นบาทไมตกอยูในการยึดนี้ก็ไดโดยคํานึงถึงความ
จําเปนตามฐานะของผูคางภาษ ี

(ข) เครื่องมือหรือเคร่ืองใชที่จําเปนในการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพ
โดยประมาณรวมกันราคาไมเกินหนึ่งแสนบาท ในกรณีผูคางภาษีมีคําขอโดยทําเปนคํารองตอ
ผูบริหารทองถ่ินขออนุญาตยึดหนวงและใชเครื่องมือหรือเคร่ืองใชอันจําเปนเพื่อดําเนินการเล้ียง
ชีพหรือประกอบวิชาชีพอันมีราคาเกินกวาที่กําหนดดังกลาว ใหผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจพิจารณา
อนุญาตหรือไมอนุญาตภายในบังคับแหงเง่ือนไขตามสมควร 

(ค) วัตถุ เครื่องใช และอุปกรณที่จําเปนตองใชทําหนาที่แทนหรือชวย
อวัยวะของผูคางภาษี 

(ง) ทรัพยสินอยางใดที่โอนกันไมไดตามกฎหมายหรือตามกฎหมายยอม
ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 

(จ) ทรัพยสินของผูคางภาษีอันมีลักษณะเปนของสวนตัวโดยแท เชน 
หนังสือสําหรับวงศตระกูลโดยเฉพาะ 

(๒) ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอ่ืน เงินหรือสิทธิเรียกรองเปนเงินของ
ผูคางภาษีดังตอไปนี้ 

(ก) เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งตามกฎหมายกําหนดไว และเงินรายไดเปนคราวๆ อัน
บุคคลภายนอกไดยกใหเพ่ือเล้ียงชีพเปนจํานวนรวมกันไมเกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทหรือตาม
จํานวนที่ผูบริหารทองถ่ินเห็นสมควร 

(ข) เงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จและเบี้ยหวัดของขาราชการ 
เจาหนาที่หรือลูกจางของรัฐบาล และเงินสงเคราะหหรือบํานาญที่รัฐไดจายใหแกคูสมรสหรือญาติ
ที่ยังมีชีวิตของผูคางภาษีในฐานะที่ตนเปนบุคคลเหลานั้น 

(ค) เงินเดือน คาจาง บํานาญ คาชดใช เงินสงเคราะห หรือรายไดอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจาง หรือคนงาน นอกจากที่กลาวไวใน (ข) ที่นายจางจายใหแก
ผูคางภาษีในฐานะที่ตนเปนบุคคลเหลานั้น หรือคูสมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของผูคางภาษีในฐานะ
ที่ตนเปนบุคคลเหลานั้นดวย เปนจํานวนตามที่ผูบริหารทองถ่ินเห็นสมควร 

(ง) เงินฌาปนกิจสงเคราะหที่ผูคางภาษีไดรับอันเนื่องมาจากความตายของ
บุคคลอื่นเปนจํานวนตามที่จําเปนในการดําเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผูตายเปนจํานวน
ตามที่ผูบริหารทองถ่ินเห็นสมควร 

การกําหนดจํานวนเงินตาม (ก) และ (ค) ใหคํานึงถึงฐานะในทางครอบครัวของ
ผูคางภาษีจํานวนบุพการีและผูสืบสันดานซึ่งอยูในความอุปการะของผูคางภาษีดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ทรัพยสินของกสิกร ตามพระราชบัญญัติวาดวยการยึดทรัพยสินของกสิกร 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

 
สวนที่ ๒ 

การคัดคานการยึดทรัพยสิน 
   

 
ขอ ๒๓  ถาบุคคลใดจะยื่นคําคัดคานการยึดทรัพยสิน โดยกลาวอางวาผูคางภาษี

ไมใชเจาของทรัพยสินที่ไดยึดไวกอนที่ไดเอาทรัพยสินเชนวานี้ออกขายทอดตลาดหรือจําหนายโดย
วิธีอ่ืน บุคคลนั้นอาจยื่นคําคัดคานตอผูมีอํานาจออกคําส่ังเพ่ือใหมีคําส่ังปลอยทรัพยสินเชนวานั้น 
เมื่อเจาพนักงานบังคับภาษีหรือคณะกรรมการไดรับคําคัดคานเชนวานี้ ใหงดการขายทอดตลาด
หรือจําหนายทรัพยสินนั้นไวในระหวางรอคําวินิจฉัยชี้ขาดตอไป เวนแต 

(๑) หากมีพยานหลักฐานเบื้องตนแสดงวาคําคัดคานนั้นไมมีมูล และเปนคํา
คัดคานที่ย่ืนเขามาเพื่อประวิงใหชักชา ผูมีอํานาจออกคําส่ังมีอํานาจสั่งใหผูคัดคานวางเงินตอผูมี
อํานาจออกคําส่ังในเวลาท่ีกําหนดตามจํานวนเงินที่เห็นสมควรเพื่อประกันความเสียหายใดๆ ที่
อาจไดรับเนื่องจากสาเหตุที่เนิ่นชาในการขายทอดตลาดอันเกิดแตการยื่นคําคัดคานนั้น ถาผูย่ืนคํา
คัดคานไมปฏิบัติตามคําส่ังเชนวานั้น ใหผูมีอํานาจออกคําส่ังยกคําคัดคานนั้นเสีย และมีคําส่ังให
ดําเนินการตอไป 

(๒) ถาทรัพยสินที่พิพาทนั้นเปนสังหาริมทรัพย และมีพยานหลักฐานเบื้องตน
แสดงวาคําคัดคานนั้นไมมีเหตุอันควรฟงหรือถาปรากฏวาทรัพยสินที่ยึดเปนสังหาริมทรัพยที่เก็บ
ไวนานไมได ผูมีอํานาจออกคําส่ังมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพยสินหรือ
จําหนายทรัพยสินเชนวานี้โดยไมชักชา 

 
สวนที่ ๓ 

การเก็บรักษาทรัพยสินที่ยึด 
   

 
ขอ ๒๔  ใหนําทรัพยสินที่ยึดมาแลวเก็บรักษาไว ณ สํานักงานหรือที่ทําการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ทําการยึดทรัพยสินนั้น โดยผูมีอํานาจออกคําส่ังมีหนาที่ควบคุม 
ดูแล เวนแตเปนอสังหาริมทรัพยหรือส่ิงของอื่นซึ่งลําบากตอการขนยาย ใหพิจารณามอบแกบุคคล
ที่สมควรดูแลรักษาตามแบบ ๘ ก็ได แตการมอบนี้ผูมอบยังคงตองรับผิดชอบเมื่อเกิดความ
เสียหายขึ้น เวนแตเปนเพราะเหตุสุดวิสัย 

ใหจัดทํารายงานการยึดทรัพยสินโดยชัดแจงวา ไดจัดการเก็บรักษาทรัพยสินที่ยึด
มาอยางไรตองเสียคาใชจายในการยึดทรัพยสินเทาใด คาเชาสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสินเทาใด 
และคาจางดูแลรักษาทรัพยสินเทาใดกรณีจางใหบุคคลอื่นดูแล 

ถาทรัพยสินถูกบุคคลใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเส่ือมคา หรือทําใหไร
ประโยชน ใหผูมีอํานาจออกคําส่ังแจงความดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดในทุกขอหา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สวนที่ ๔ 

ผลของการยึดทรัพยสิน 
   

 
ขอ ๒๕  ผลของการยึดทรัพยสิน 
(๑) การที่ผูคางภาษีไดกอใหเกิด โอน หรือเปล่ียนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพยสินที่ถูก

ยึดภายหลังที่ไดทําการยึดไวแลวนั้น หาอาจใชยันแกเจาพนักงานบังคับภาษีไดไม ถึงแมวาราคา
แหงทรัพยสินนั้นจะเกินกวาจํานวนหนี้ภาษีคางชําระ ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาใชจายในการ
ยึดและขายทอดตลาดและผูคางภาษีไดจําหนายทรัพยสินเพียงสวนที่เกินจํานวนนั้นก็ตาม 

(๒) ถาผูคางภาษีไดรับมอบใหเปนผูอารักขาสังหาริมทรัพยมีรูปรางที่ถูกยึดหรือ
เปนผูครอบครองอสังหาริมทรัพยที่ถูกยึด ผูคางภาษีชอบที่จะใชทรัพยสินเชนวานั้นไดตามสมควร 
แตถาผูมีอํานาจออกคําส่ังเห็นวาผูคางภาษีจะทําใหทรัพยสินที่ไดรับไวในอารักขาเสียหายหรือเกรง
วาจะเสียหายโดยผูมีอํานาจออกคําส่ังเห็นเองหรือเมื่อบุคคลผูมีสวนไดเสียในการยึดทรัพยสินนั้น
รองขอ ผูมีอํานาจออกคําส่ังจะระวังรักษาทรัพยสินนั้นเสียเองหรือตั้งใหผูใดเปนผูจัดการทรัพยสิน
นั้นก็ได 

(๓) การยึดสังหาริมทรัพยมีรูปรางนั้นใหรวมถึงดอกผลแหงทรัพยสินนั้นดวย 
(๔) การยึดอสังหาริมทรัพยนั้นใหรวมถึง 

(ก) เครื่องอุปกรณ 
(ข) ดอกผลนิตินัยของอสังหาริมทรัพย 
(ค) ดอกผลธรรมดาที่จะเก็บเกี่ยวเอง 

 
หมวด ๓ 
สวนที่ ๑ 

การอายัดทรัพยสิน 
   

 
ขอ ๒๖  ทรัพยสินที่อายัดไดมีดังนี้ 
(๑) สังหาริมทรัพยอันมีรูปราง 
(๒) อสังหาริมทรัพย 
(๓) สิทธิทั้งปวงอันมีอยูในทรัพยสิน 
(๔) เงิน 
 
ขอ ๒๗  ทรัพยสินที่ไมอาจอายัดไดและไมอยูในบังคับแหงระเบียบนี้ ใหเปนไป

เชนเดียวกับทรัพยสินที่ไมอาจยึดไดตามขอ ๒๒ และใหรวมถึงทรัพยสินที่โอนกันไมได หรือไมอยู
ในความรับผิดแหงการบังคับคดีตามกฎหมายอื่น เชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) สิทธิที่จะไดคาอุปการะเลี้ยงดูตามมาตรา ๑๕๙๘/๔๑ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 

(๒) ที่วัด ที่ธรณีสงฆ และท่ีศาสนสมบัติกลางตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ 
(๓) ทรัพยสินตามกฎหมายอื่นๆ เชน ทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการรถไฟ 

เปนตน 
 
ขอ ๒๘  การอายัดทรัพยสินใหนําเอาวิธีการยึดทรัพยสินตามความในหมวด ๒ 

สวนที่ ๑ การยึดทรัพยสินมาใชบังคับเทาที่ไมขัดหรือแยงกับความในสวนนี้ไดโดยอนุโลม 
 
ขอ ๒๙  การอายัดทรัพยสินของผูคางภาษี ใหอายัดไดไมเกินหนี้ภาษีคางชําระ

จนถึงวันชําระ เวนแตทรัพยสินที่อายัดนั้นไมอาจแบงแยกได 
 

สวนที่ ๒ 
ผลการอายัดทรัพยสิน 

   
 

ขอ ๓๐  กรณีที่ผูคางภาษีไดกอใหเกิด โอน หรือเปล่ียนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพยสิน
ที่ถูกอายัดภายหลังที่ไดทําการอายัดไวแลวนั้น หาอาจใชยันแกเจาพนักงานบังคับภาษีไดไม 
ถึงแมวาราคาแหงทรัพยสินนั้นจะเกินกวาจํานวนหนี้ภาษีคางชําระ ตลอดจนคาธรรมเนียมและ
คาใชจายในการอายัดและขายทอดตลาด และผูคางภาษีไดจําหนายทรัพยสินเพียงสวนที่เกิน
จํานวนนั้นก็ตาม 

 
ขอ ๓๑  เมื่อบุคคลภายนอกชําระหนี้ตามที่ระบุไวในคําส่ังอายัดทรัพยสินแลว ให

ถือวาเปนการชําระหนี้ของผูคางภาษีตามกฎหมาย 
 
ขอ ๓๒  ทรัพยสินที่อายัดไดใหจัดการดังนี ้
(๑) ถาเปนพันธบัตรรัฐบาลและหลักทรัพยที่เปนประกัน ซึ่งเปนของผูคางภาษี

ออกใหแกผูถือหรือออกในนามของผูคางภาษี เจาพนักงานบังคับภาษีจะรองขอตอผูมีอํานาจออก
คําส่ังใหมีคําส่ังอนุญาตใหจําหนายสิ่งเหลานั้นตามรายการขานราคาในวันที่ขายก็ได หากสิ่งเหลานี้
มีรายการขานราคากําหนดไว ณ สถานที่แลกเปลี่ยน หรือจะขายโดยวิธีทอดตลาดดังที่กําหนดไว
ในระเบียบนี้ก็ได ถามิไดทําคําขอเชนวานั้นหรือคําขอถูกยกเสีย ใหขายสิ่งเหลานั้นโดยวิธีขาย
ทอดตลาด 

(๒) ถาเปนตราสารเปลี่ยนมือ คณะกรรมการคนใดคนหนึ่งอาจรองขอใหผูมี
อํานาจออกคําส่ังมีคําส่ังอนุญาตจําหนายตามราคาที่ปรากฏในตราสารหรือราคาต่ํากวานั้นตามที่
เห็นสมควร ถาผูมีอํานาจออกคําส่ังยกคําขอเสียก็ใหนําตราสารนั้นออกขายทอดตลาด 

(๓) ถาส่ิงของที่จะตองสงมอบตามสิทธิเรียกรองที่ถูกอายัดนั้นไดสงมอบใหแก
เจาพนักงานบังคับภาษี ใหนําออกขายโดยการขายทอดตลาด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ถาการจําหนายสิทธิเรียกรองที่ถูกอายัดนั้นกระทําไดโดยยาก เนื่องจากการ
ชําระหนี้ตองอาศัยการชําระหนี้ตอบแทน หรืออาจตองดวยเหตุอ่ืนอันจะทําใหการชําระหนี้ภาษี
ลาชาออกไป และอาจเกิดความเสียหายขึ้นได เมื่อบุคคลผูมีสวนไดเสียหรือเจาพนักงานบังคับ
ภาษีรองขอ ผูมีอํานาจออกคําส่ังอาจมีคําส่ังใหจําหนายโดยวิธีอ่ืนก็ได 

 
สวนที่ ๓ 

การคัดคานการอายัดทรัพยสิน 
   

 
ขอ ๓๓  การคัดคานการอายัดทรัพยสินใหนําความในหมวด ๒ สวนที่ ๒ การ

คัดคานการยึดทรัพยสินมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๔ 
สวนที่ ๑ 

การขายทอดตลาด 
   

 
ขอ ๓๔  เมื่อผูมีอํานาจออกคําส่ังไดมีคําส่ังใหขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหจัดทํา

ประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินตามแบบ ๙ โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่จะขาย เชน 
ช่ือเจาของทรัพยสิน ผูส่ังใหขาย วัน เวลา และสถานท่ีที่จะขาย ช่ือประเภท ลักษณะ จํานวน ขนาด 
และน้ําหนักแหงทรัพยสินนั้นๆ เปนตน ถาเปนที่ดิน ใหแจงเนื้อที่เขต กวางยาว ช่ือเจาของที่ดิน
ขางเคียงเทาที่ทราบและอยูในทองที่ใดดวย ถามีขอสัญญาและคําเตือนอยางไรก็ใหระบุไวโดย
ชัดเจน กับใหกําหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาแหงการชําระเงินไวดวย 

ใหจัดสงประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินตามแบบ ๙ ใหแกผูคางภาษีและผูมีสวน
ไดเสียทั้งปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ที่จะขาย สถานที่ที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยู ที่ชุมชน 
สถานที่ราชการอันสมควรจะปดได หรืออาจแจงกําหนดการขายทอดตลาดในหนังสือพิมพรายวัน
ฉบับที่แพรหลายหรือทางวิทยุกระจายเสียงก็ไดใหรูลวงหนากอนวันขายทอดตลาดไมนอยกวา
สามสิบวัน 

 
ขอ ๓๕  ในการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหผูมีอํานาจออกคําส่ังมีคําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการตามแบบ ๑๐ ซึ่งอยางนอยจะตองประกอบดวยผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหาร
ทองถ่ินมอบหมาย ผูอํานวยการสํานักหรือกองคลังทองถ่ินและเจาพนักงานบังคับภาษ ี

 
ขอ ๓๖  การกําหนดวันขายทอดตลาดทรัพยสินตามปกติใหปฏิบัติตามเกณฑ

ดังตอไปนี ้
(๑) กรณีที่ดินหรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางใหกําหนดไมนอยกวาสามสิบวัน แตไม

เกินหกสิบวัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) โรงเรือน ส่ิงปลูกสรางตางๆ และทรัพยสินอื่นๆ ไมนอยกวาย่ีสิบวัน แตไม
เกินสามสิบวัน 

(๓) ในกรณีจําเปนและเรงดวน คณะกรรมการอาจขายทอดตลาดทรัพยสินได
เมื่อพนระยะเวลาอยางนอยหาวันนับแตวันยึดทรัพยสินเสร็จสิ้น 

กรณีของสดหรือเสียงาย ใหนําออกขายทอดตลาดไดทันทีหรือดําเนินการขายโดย
วิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร 

(๔) เมื่ อประกาศขายทอดตลาดทรัพย สินไปแลว  หากมีความจํ า เปน
คณะกรรมการอาจเลื่อนหรืองดการขายทอดตลาดทรัพยสินก็ได 

ทั้งนี้ใหนับตั้งแตวันลงประกาศขายทอดตลาดเปนตนไป 
 
ขอ ๓๗  การพิจารณาราคาทรัพยสินเพื่อขายทอดตลาด ใหคณะกรรมการ

พิจารณาตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
(๑) กรณีที่ดินใหประมาณราคาที่ซื้อขายกันในทองตลาด โดยคํานึงถึงสภาพและ

ลักษณะของที่ดินนั้น 
(๒) ราคาซื้อขายหรือจํานอง หรือขายฝากครั้งสุดทายของที่ดินที่ยึดและที่ดิน

ขางเคียง 
(๓) ราคาที่ดินข าง เคียงในตํ าบลนั้นหรือตํ าบลใกล เคียง  หรือราคาที่

คณะกรรมการเคยขายทอดตลาดไปแลว 
(๔) ราคาประเมินที่ดินของทางราชการ 
(๕) การประเมินราคาทรัพยสินอื่น ใหประมาณตามราคาซื้อขายกันในทองตลาด

หรือตามสภาพเกาใหมของทรัพยสินนั้น 
(๖) การประมาณราคาทรัพยสินที่มีการจํานําหรือจํานอง ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ 

(๑) ถึง (๕) 
 
ขอ ๓๘  วิธีการขายทอดตลาดใหคณะกรรมการถือปฏิบัติดังนี้ 
(๑) กอนเริ่มตนขายทอดตลาดใหปกธงเคร่ืองหมายการขายทอดตลาดเปนธง

ลายหมากรุกแดง ขาว 
(๒) ใหอานประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิน ณ สถานที่ขายโดยเปดเผยกอนการ

ขายทอดตลาด 
(๓) ผูทอดตลาดตองรองขานจํานวนเงินที่มีผูสูราคาครั้งที่หนึ่งสามถึงส่ีหน ถาไม

มีผูสูราคาสูงข้ึน ใหเปลี่ยนรองขานเปนครั้งที่สองอีกสามถึงส่ีหน เมื่อไมมีผูสูราคาสูงกวานั้น และ
ไดราคาเหมาะสมกับสภาพของทรัพยสินที่ขายก็ใหลงคําวา “สาม” พรอมกับเคาะไมหรือแสดง
กิริยาอยางใดอยางหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด แตถากอนเคาะไมหรือแสดงกิริยา
อ่ืนอยางใดอยางหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดมีผูสูราคาสูงข้ึนไปอีก ก็ใหผู
ทอดตลาดรองขานราคานั้นตั้งตนใหมตามลําดับดังกลาว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) การขายทอดตลาดทรัพยสิน ตามประเพณีในการขายทอดตลาด ถายังมิได
แสดงเชนนั้นอยูตราบใด ผูสูราคาจะถอนคําสูราคาของตนเสียก็ได และถาผูสูราคาไดถอนคําสู
ราคาแลวใหผูทอดตลาดตั้งตนรองขานราคาใหม 

(๕) คณะกรรมการหรือผูทอดตลาดโดยตนเองหรือจะใชใหผูหนึ่งผูใดเขาสูราคา
ในการขายทอดตลาดทรัพยสินที่ตนเปนผูจัดการขายไมได เวนแตจะไดแถลงไวโดยเฉพาะใน
ประกาศเรื่องขายทอดตลาดทรัพยสินตามแบบ ๙ วาคณะกรรมการหรือผูทอดตลาดในฐานะผูขาย
ก็มีสิทธิที่จะเขาสูราคาดวย 

(๖) การขายทอดตลาด เมื่อผูทอดตลาดเคาะไมหรือแสดงกิริยาอื่นอยางใดอยาง
หนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดวาตกลงขายแลว ผูซื้อตองชําระเงินทันที เวนแตที่ดิน
หรือทรัพยสินอยางอ่ืนซึ่งมีราคาตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป ผูทอดตลาดอาจผอนผันใหผูซื้อวางเงิน
มัดจําไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของราคาซื้อ และทําสัญญาซื้อขายภายในเวลาไมเกินสิบหาวันก็ได 
เมื่อไดชําระเงินครบถวนแลว จึงใหโอนมอบทรัพยสินนั้นแกผูซื้อไป 

หากผูซื้อไมไปทําสัญญาซื้อขายภายในกําหนดดังกลาว ใหคณะกรรมการริบเงิน
มัดจํา และนําทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาดใหมได 

การขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคสอง ถาไดเงินเปนจํานวนสุทธิไมคุมราคา
และคาขายทอดตลาด ผูซื้อคนนั้นตองรับผิดในสวนที่ขาด 

(๗) ในการขายทรัพยสิน ใหคณะกรรมการบันทึกไวในสมุดขายทอดตลาดทุก
ครั้ง โดยที่คณะกรรมการและผูทอดตลาดตองลงช่ือ วัน เดือน ป กํากับไว 

(๘) เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด ใหนําสงหนวยงานคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่ขายทอดตลาดทรัพยสินนั้นๆ 

 
ขอ ๓๙  การขายทอดตลาดทรัพยสินประเภทซึ่งผูมีไวในความครอบครองจะตอง

ไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจหรือพนักงานเจาหนาที่ที่เก่ียวของ ใหผูซื้อวางเงินมัดจําไวไมนอยกวา
รอยละยี่สิบหาของราคาซื้อ และใหผูซื้อจัดการนําใบอนุญาตมาแสดงภายในหกสิบวัน เมื่อพน
กําหนดนี้แลวผูซื้อไมสามารถนําใบอนุญาตมาแสดงได ก็ใหริบเงินมัดจํานั้น ถาผูซื้อนําใบอนุญาต
มาแสดงไดก็ใหใชเงินที่คางชําระใหครบถวน 

 
ขอ ๔๐  การขายทอดตลาดทรัพยสินที่จะตองมีใบอนุญาต เชน สุราตั้งแตสิบลิตร

ข้ึนไปใหขอความรวมมือไปยังเจาพนักงานสรรพสามิตจัดการออกใบอนุญาตขนสุราแกผูซื้อดวย 
 
ขอ ๔๑  การขายทอดตลาดทรัพยสินติดจํานอง ใหมีหนังสือแจงผูรับจํานอง

ทราบถึงวัน เวลา สถานที่ที่จะทําการขายทอดตลาด พรอมทั้งใบสอบถามผู รับจํานองถึง
รายละเอียดของภาระจํานองตลอดจนวิธีการขายทอดตลาดวาใหขายโดยติดจํานองหรือปลอด
จํานอง ถาผูรับจํานองไมแจงใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับหนังสือแลว ก็ใหขาย
ทรัพยสินโดยติดจํานอง ในกรณีที่ไดรับแจงจากผูรับจํานองใหขายทรัพยสินโดยปลอดจํานอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการอาจพิจารณาใหขายทรัพยสินโดยติดจํานองก็ได เมื่อไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ
ออกคําส่ัง 

การขายทอดตลาดทรัพยสินติดจํานอง ใหประกาศแสดงรายชื่อผูรับจํานองพรอม
ทั้งเงินตนและดอกเบี้ยที่ยังคางชําระจนถึงวันขาย และในการประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินตาม
แบบ ๙ ใหมีความวาผูซื้อทรัพยสินตองรับภาระจํานองติดไปดวย 

การขายทอดตลาดโดยปลอดจํานอง ในกรณีกําหนดราคาขายใหพิจารณาถึงตน
เงิน และดอกเบี้ยจํานองซึ่งยังคางชําระแกผูรับจํานองจนถึงวันขาย พรอมทั้งคาธรรมเนียมและ
คาใชจายในการยึดและขายทอดตลาดและเงินภาษีคางชําระ ถาคาดหมายวาเงินที่ไดจากการขาย
ทอดตลาดทรัพยสินไมอาจปลดเปลื้องหนี้ภาษีได หรือหากการขายทอดตลาดแลวเจาหนี้จํานองจะ
ไดรับเงินจากการขายทอดตลาดไปทั้งหมด ก็ใหงดการขายทอดตลาดและรายงานผูมีอํานาจออก
คําส่ังพิจารณาสั่งการเปนรายๆ ไป 

การขอรับชําระหนี้ของผูรับจํานองใหถือหนังสือตอบรับของผูรับจํานองตามวรรค
หนึ่งเปนคําขอรับชําระหนี้จํานอง กอนจายเงินชําระหนี้จํานองพรอมดอกเบี้ยตองตรวจสอบใหแน
ชัดเสียกอนวาหนี้จํานองและดอกเบี้ยเปนหนี้บุริมสิทธิที่จะไดรับชําระหนี้กอนเจาหนี้สามัญหรือไม 
และผูรับจํานองไดปลดหนี้จํานองใหแลว พรอมทั้งใหขอใบรับยึดถือไวเปนหลักฐานในการชําระ
หนี้จํานองพรอมดอกเบี้ยดวยจึงจะจายเงินใหแกผูรับจํานองได 

 
ขอ ๔๒  กรณีผูซื้อทรัพยสินจากการขายทอดตลาดทรัพยสินเปนผูถือกรรมสิทธิ์

รวมหรือเปนผูมีสวนไดเสียหรือเปนเจาหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพยสินที่ขายทอดตลาด การชําระราคา
นั้นจะขอหักสวนไดเสียของตนจากราคาซื้อก็ได 

 
สวนที่ ๒ 

การคัดคานการขายทอดตลาดทรัพยสิน 
   

 
ขอ ๔๓  ถาคณะกรรมการไดดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินโดยไมชอบ เชน 

มิไดสงประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินตามแบบ ๙ ใหแกผูคางภาษีหรือผูมีสวนไดเสีย ผูคางภาษี
หรือผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพยสินซึ่งตองเสียหายอาจยื่นคําคัดคานตอผูมี
อํานาจออกคําส่ังกอนที่การบังคับชําระคาภาษีคางชําระไดเสร็จสิ้นลง แตตองไมชากวาเจ็ดวันนับ
แตวันทราบผลการขายทอดตลาดทรัพยสินโดยไมชอบ เพ่ือขอใหผูมีอํานาจออกคําส่ังมีคําส่ังเพิก
ถอนการขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาว 

 
ขอ ๔๔  ในการขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคางภาษีนั้น กอนที่ผูทอดตลาดจะ

เคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุด ผูคางภาษีหรือผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับการขายทอดตลาด
ทรัพยสินอาจคัดคานวาราคาดังกลาวมีจํานวนต่ําเกินสมควร ในกรณีเชนวานี้ ใหผูมีอํานาจออก
คําส่ังเล่ือนการขายทอดตลาดทรัพยสินออกไป และในการขายทอดตลาดทรัพยสินครั้งตอๆ ไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หากมีผูเสนอราคาสูงสุดในจํานวนไมนอยกวาจํานวนที่ผูเสนอราคาสูงสุดไดเสนอในการขาย
ทอดตลาดทรัพยสินครั้งกอน ใหผูทอดตลาดเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคานั้นได 

ในกรณีที่ผูคางภาษีหรือผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพยสินเห็นวา
ราคาที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินมีจํานวนต่ําเกินสมควร และการขายทอดตลาดทรัพยสิน
ในราคาต่ําเกินสมควรนั้น เกิดจากการคบคิดกันฉอฉลในระหวางผูที่เก่ียวของในการเขาสูราคา 
หรือกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูทอดตลาด บุคคลดังกลาว
อาจย่ืนคําคัดคานตอผูมีอํานาจออกคําส่ัง เพ่ือขอใหมีคําส่ังเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสิน 
และเมื่อผูมีอํานาจออกคําส่ังไดไตสวนแลวเห็นวา คําคัดคานนั้นรับฟงได ใหมีคําส่ังเพิกถอนการ
ขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น 

 
สวนที่ ๓ 

การโอนและการสงมอบ 
   

 
ขอ ๔๕  การขายทอดตลาดทรัพยสิน เมื่อผูซื้อชําระเงินครบถวนแลว ใหผูมี

อํานาจออกคําส่ังสงมอบทรัพยสินนั้นใหแกผูซื้อไปได กรณีเปนสังหาริมทรัพยกรรมสิทธิ์ยอมโอน
ไปยังผูซื้อขณะที่ ไดทําสัญญาซื้อขายสําเ ร็จบริบูรณแลว กรณีเปนอสังหาริมทรัพยหรือ
สังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๕๖ หรือสังหาริมทรัพยอ่ืนที่มี
ทะเบียนควบคุม ใหผูมีอํานาจออกคําส่ังแจงแกพนักงานเจาหนาที่นั้นๆ ทราบ เพ่ือดําเนินการทาง
ทะเบียนตอไป 

 
หมวด ๕ 

การงดหรือการถอนบังคับภาษ ี
   

 
ขอ ๔๖  ใหงดการบังคับภาษีในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) เมื่อมีการยื่นคําคัดคานขอใหมีการงดการบังคับภาษี โดยแสดงเหตุผลให

ปรากฏ และไดไตสวนแลวมีเหตุผลอันสมควร ผูมีอํานาจออกคําส่ังอาจมีคําส่ังใหงดการบังคับ
ภาษี แตหากเห็นวาไมมีเหตุผลสมควร ก็ใหดําเนินการตอไปตามขั้นตอนการบังคับภาษี 

(๒) ถาบุคคลใดกลาวอางวาผูคางภาษีมิใชเจาของทรัพยสินที่เจาพนักงานบังคับ
ภาษี ไดยึดไวกอนที่ไดเอาทรัพยสินเชนวานี้ออกขายทอดตลาดหรือขายดวยวิธีอ่ืน บุคคลนั้นอาจ
ย่ืนคําคัดคานตอผูมีอํานาจออกคําส่ังเพ่ือใหมีคําส่ังปลอยทรัพยสินเชนวานั้น เมื่อไดรับคําคัดคาน
ใหงดการบังคับภาษีไวรอคําวินิจฉัยตอไป 

(๓) ไมวากรณีจะเปนประการใดก็ตาม เมื่อมีการนําคดี ข้ึนสูศาลเก่ียวกับ
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้น ใหงดการบังคับภาษีในทรัพยสินเชนวานั้นจนกวาจะมีคําพิพากษาหรือ
คําส่ังของศาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อผูมีอํานาจออกคําส่ังไดส่ังหรือเมื่อมีคําวินิจฉัยชี้ขาดใหยกคําคัดคานการยึด
ทรัพยสินหรือมีคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลวาทรัพยสินนั้นเปนของผูคางภาษี ใหดําเนินการ
บังคับภาษีตอไป 

 
ขอ ๔๗  การถอนการบังคับภาษีจะกระทําไดตอเมื่อไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ

หรือคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดพิพากษาวาผูคางภาษีไมตองรับผิดชําระหนี้ภาษีตามจํานวนที่ถูก
ประเมินหรือส่ังใหชําระ หรือกรณีที่ผูคางภาษีไดชําระหนี้คาภาษี พรอมทั้งคาธรรมเนียมและ
คาใชจายในการบังคับภาษีครบถวน ใหผูมีอํานาจออกคําส่ังมีคําส่ังถอนการบังคับภาษีตามแบบ 
๑๑ แลวสงมอบทรัพยสินคืนใหผูคางภาษี และแจงถอนการยึดหรืออายัดแกผูเก่ียวของ 

 
หมวด ๖ 

การจัดทําบัญชีการเงิน และการหักภาษีทีค่างชําระ 
   

 
ขอ ๔๘  เมื่อไดทําการขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคางภาษีเสร็จแลว ให

ผูบริหารทองถ่ินจัดใหมีบัญชีแสดงจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดจากการขายทอดตลาด ตลอดจน
คาธรรมเนียมและคาใชจายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคางภาษีลงใน
ทะเบียนการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด ใหหักคาธรรมเนียม คาใชจายในการยึด อายัด 
และขายทอดตลาดทรัพยสิน เงินคาภาษีคางชําระ ถามีเงินเหลือใหคืนแกเจาของทรัพยสิน 

คาใชจายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคางภาษี ให
ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาสั่งจายตามบัญชีแสดงจํานวนเงินที่ไดบันทึกไว 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สุพล  ฟองงาม 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัริาชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  หนังสือเตือน (แบบ ๑) 
๒.  หนังสือเตือนครั้งสุดทาย (แบบ ๒) 
๓.  รายงานการสืบหาทรัพยสินของผูคางภาษี (แบบ ๓) 
๔.  ใหยึดทรัพยสินของผูคางภาษี (แบบ ๔) 
๕.  แตงตั้งเจาพนักงานบังคับภาษี (แบบ ๕) 
๖.  การยึดทรัพยสินของผูคางภาษี (แบบ ๖) 
๗.  รายการบัญชีทรัพยสินที่ยึด (แบบ ๗) 
๘.  หนังสือสัญญารักษาทรัพยสิน (แบบ ๘) 
๙.  ขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคางภาษี (แบบ ๙) 
๑๐.  แตงตั้งคณะกรรมการจัดการขายทอดตลาด (แบบ ๑๐) 
๑๑.  การถอนการบังคับภาษี (แบบ ๑๑) 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

 


