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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
เพ่ือให�การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน

ดําเนินการให�เป/นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๖ 
แห�งพระราชบัญญัติองค#การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห�ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค#การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๔ แห�งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๓ มาตรา ๒๑ แห�งพระราชบัญญัติภาษีปCาย พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ภาษีปCาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว�า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการยึด อายัด และ

ขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
ข�อ ๒๑  ระเบียบน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหกสิบวันนับแต�วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป/นต�นไป 
 
ข�อ ๓  บรรดาระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ คําสั่งและหนังสือสั่งการอ่ืนใดท่ีกําหนดไว�

แล�วในระเบียบน้ีหรือซึ่งขัดหรือแย�งกับระเบียบน้ี ให�ใช�ระเบียบน้ีแทน 
 
ข�อ ๔  ให�ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจวินิจฉัย

ปHญหากําหนดหลักเกณฑ# และกําหนดวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการให�เป/นไปตามระเบียบน้ี 
ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

ตามวรรคหน่ึงให�อธิบดีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินได� 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

ข�อ ๕  ในระเบียบน้ี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๙๒ ง/หน�า ๗/๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

“ภาษี”๒ หมายความว�า ภาษีอากรท่ีกฎหมายหรือข�อบัญญัติขององค#กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินกําหนดให�องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีหน�าท่ีจัดเก็บ สําหรับกรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยาให�หมายถึงเฉพาะกรณีภาษีปCาย 

“องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน”๓ หมายความว�า องค#การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล 
องค#การบริหารส�วนตําบล และองค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง และในกรณีภาษีปCาย
ให�รวมถึงกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาด�วย 

“ผู� บ ริหารท� อง ถ่ิน”๔ หมายความว� า  นายกองค# การบ ริหารส� วน จั งห วัด 
นายกเทศมนตรี นายกองค#การบริหารส�วนตําบล และผู�บริหารท�องถ่ินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
อ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง และในกรณีภาษีปCายให�รวมถึงผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมือง
พัทยาด�วย 

“ผู�ค�างภาษี” หมายความว�า บุคคลท่ีต�องรับผิดเสียภาษีหรือนําส�งภาษีให�กับองค#กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน 

“ภาษีค�างชําระ” หมายความว�า ภาษีท่ีต�องเสียหรือนําส�งตามกฎหมายหรือ
ข�อบัญญัติขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซึ่งถึงกําหนดชําระแล�วผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีมิได�ชําระหรือ
นําส�ง และให�หมายความรวมถึงเงินเพ่ิมด�วย 

“เจ�าพนักงานบังคับภาษี” หมายความว�า ข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินท่ี
ได�รับการแต�งต้ังจากผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือทําหน�าท่ีบังคับภาษีค�างชําระ 

“ยึด” หมายความว�า การกระทําใด ๆ ต�อทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี เพ่ือให�ทรัพย#สิน
น้ันได�เข�ามาอยู�ในความดูแลหรือครอบครองของผู�บริหารท�องถ่ินหรือผู�ได�รับมอบหมาย 

“อายัด” หมายความว�า การสั่งให�ผู�ค�างภาษีหรือบุคคลภายนอกมิให�จําหน�าย จ�าย
โอน หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ เก่ียวกับทรัพย#สินหรือสิทธิเรียกร�องท่ีได�สั่งอายัดไว� รวมตลอดถึงการสั่ง
บุคคลภายนอกมิให�นําส�งทรัพย#สินหรือชําระหน้ีแก�ผู�ค�างภาษี และให�ส�งมอบหรือชําระหน้ีแก�องค#กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินแทน 

“คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาด 
“ผู�ทอดตลาด” หมายความว�า บุคคลหน่ึงบุคคลใดในคณะกรรมการหรือบุคคลอ่ืนท่ี

คณะกรรมการแต�งต้ัง 
“ขายทอดตลาด” หมายความว�า การนําเอาทรัพย#สินของผู�ค�างภาษีออกขายโดยวิธี

ให�สู�ราคากันโดยเปPดเผย 
“ผู�มีอํานาจออกคําสั่ง” หมายความว�า ผู�มีอํานาจออกคําสั่งยึด อายัด และขาย

ทอดตลาดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี แล�วแต�กรณี 
 

                                                 
๒ ข�อ ๕ นิยามคําว�า “ภาษี” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด 

และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓ ข� อ  ๕  นิยามคํ า ว� า  “องค# ก รปกครองส� วนท� อ ง ถ่ิน” แก� ไข เ พ่ิม เ ติม โดยระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔ ข�อ ๕ นิยามคําว�า “ผู�บริหารท�องถ่ิน” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย
การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ข�อ ๖  ผู� มีอํานาจออกคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สิน หมายถึง 
ผู�บริหารท�องถ่ิน หรือผู�มีอํานาจตามกฎหมาย 

 
ข�อ ๗  แบบและคําสั่งท่ีใช�ในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินให�ยึดถือ

ตามท่ีกําหนดท�ายระเบียบน้ีเป/นแนวทางปฏิบัติ 
 
ข�อ ๘๕  การส�งหนังสือเตือน คําสั่งหรือประกาศตามระเบียบน้ี ให�ปฏิบัติดังต�อไปน้ี 
(๑) ให�ส�งในเวลากลางวัน หรือในเวลาทําการของสถานประกอบการน้ัน 
(๒) ให�ส�ง ณ ภูมิลําเนาหรือสถานประกอบการของผู�ค�างภาษีหรือบุคคลท่ีเก่ียวข�อง 

หรือให�ส�งโดยทางไปรษณีย#ลงทะเบียน หากไม�พบผู�ค�างภาษี ณ ภูมิลําเนาหรือสถานประกอบการของ
ผู�ค�างภาษีหรือบุคคลท่ีเก่ียวข�อง ให�ส�งแก�บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล�ว ณ ภูมิลําเนา หรืออยู�ในบ�าน
หรือสถานประกอบการของผู�น้ัน 

(๓) ในกรณีท่ีไม�สามารถส�งตาม (๒) ได� ให�ปPดไว�ในท่ีแลเห็นได�ง�าย ณ ภูมิลําเนาหรือ
สถานประกอบการของผู�น้ัน หรือลงประกาศในหนังสือพิมพ#รายวันภาษาไทยท่ีจําหน�าย ณ ท�องท่ีน้ัน
อย�างน�อยสองฉบับ หรือโฆษณาด�วยวิธีอ่ืน เม่ือได�ล�วงพ�นสิบห�าวันนับแต�วันปPด ประกาศ หรือโฆษณา 
ให�ถือว�าผู�ค�างภาษีหรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องได�รับแจ�งแล�ว 

 
หมวด ๒ 
ส�วนท่ี ๑ 

การยึดทรัพย#สิน 
   

 
ข�อ ๙  เม่ือได�มีการประเมินภาษีโดยถูกต�องและพ�นกําหนดเวลาย่ืนอุทธรณ#แล�ว และ

ถึงกําหนดเวลาท่ีอาจใช�สิทธิยึดทรัพย#สินได�ตามกฎหมาย หากผู�ค�างภาษียังไม�นําเงินค�าภาษีค�างชําระ
มาชําระให�เจ�าหน�าท่ีจัดทําหนังสือเตือนตามแบบ ๑ โดยเร็ว 

เม่ือได�ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล�ว หากผู�ค�างภาษีเพิกเฉยหรือไม�ยอมชําระภาษีใน
กําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให�บันทึกเหตุผลไว�เป/นหลักฐาน แล�วให�ทําหนังสือเตือนคร้ังสุดท�ายตาม
แบบ ๒ โดยเร็ว เพ่ือให�ผู�ค�างภาษีนําเงินมาชําระภายในสิบห�าวันนับแต�วันได�รับหนังสือเตือนคร้ัง
สุดท�าย 

 
ข�อ ๑๐  หากผู�ค�างภาษียังไม�นําเงินมาชําระในกําหนดเวลาตามข�อ ๙ ให�ทํารายงาน

แสดงการเร�งรัดหน้ีค�าภาษีค�างชําระและรายงานการขออนุมัติการยึดทรัพย#สินเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน 
เพ่ือกําหนดผู�รับผิดชอบออกไปทําการสืบหาทรัพย#สินของผู�ค�างภาษีว�ามีทรัพย#สินพอจะให�ยึดได�
หรือไม� หากไม�มีทรัพย#สินพอให�ยึด ก็ให�ทํารายงานเสนอผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือดําเนินการต�อไป 

 

                                                 
๕ ข�อ ๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และขายทอดตลาด

ทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ข�อ ๑๑  การสืบหาทรัพย#สินของผู�ค�างภาษีให�จัดทํารายละเอียดประเภททรัพย#สิน 
ประมาณราคาทรัพย#สิน ภาระติดพันในทรัพย#สินลงในแบบท่ีกําหนดตามแบบ ๓ และให�ผู�ทําการสืบ
หาทรัพย#สิน ลงช่ือ วัน เดือน ปR ท่ีดําเนินการไว�ด�วย 

 
ข�อ ๑๒  เม่ือผู�มีอํานาจออกคําสั่งได�มีคําสั่งยึดทรัพย#สินตามแบบ ๔ และคําสั่ง

แต�งต้ังเจ�าพนักงานบังคับภาษีตามแบบ ๕ แล�ว ให�ปPดคําสั่งยึดทรัพย#สินตามแบบ ๔ ไว� ณ ท่ีว�าการ
อําเภอ หรือสํานักงานหรือท่ีทําการขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และท่ีชุมชนในตําบล หมู�บ�านท่ี
ยึดทรัพย#สิน กับส�งคําสั่งยึดทรัพย#สินตามแบบ ๔ ให�เจ�าของทรัพย#สินทราบ 

 
ข�อ ๑๓๖  ในการยึดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษีให�เจ�าพนักงานบังคับภาษีปฏิบัติหน�าท่ี

ร�วมกันอย�างน�อยสองคน โดยแสดงบัตรประจําตัวข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินในระหว�าง
ปฏิบัติงานพร�อมอุปกรณ#และเอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงจะต�องกระทําโดยสมควรแก�เหตุ และพึงทราบว�า
ทรัพย#สินท่ีจะยึดน้ันเป/นกรรมสิทธ์ิของผู�ค�างภาษี มีเจ�าของร�วม ภาระติดพัน และจํานวนทรัพย#สินท่ี
จะยึดได�ตามกฎหมาย 

 
ข�อ ๑๔  ให�เจ�าพนักงานบังคับภาษีทําการยึดทรัพย#สินในเวลากลางวันหรือเวลาทํา

การของสถานประกอบการน้ัน เว�นแต�ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินโดยได�รับอนุญาตจากผู�มีอํานาจออกคําสั่งก็
ให�กระทําได� 

 
ข�อ ๑๕  ก�อนยึดทรัพย#สิน เจ�าพนักงานบังคับภาษีต�องแสดงคําสั่งยึดทรัพย#สินตาม

แบบ ๔ ต�อผู�ค�างภาษี ถ�าไม�ปรากฏตัวบุคคลดังกล�าวให�แสดงต�อบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะท่ีอยู�ในสถานท่ี
น้ันหรือผู�ครอบครองทรัพย#สินทราบ แต�ถ�าไม�พบบุคคลใดให�แจ�งเจ�าพนักงานฝUายปกครองหรือ
เจ�าหน�าท่ีตํารวจมาเป/นพยานเพ่ือทําการยึดทรัพย#สินดังกล�าวน้ัน และต�องแจ�งให�ผู�ค�างภาษีทราบ
โดยเร็ว 

การยึดสังหาริมทรัพย#อันมีรูปร�างจะต�องทําการยึดให�เห็นประจักษ#แจ�งโดยวิธี
ประทับตราหรือกระทําโดยวิธีอ่ืนใดท่ีเห็นสมควร 

การยึดอสังหาริมทรัพย# ให�นําหนังสือสําคัญสําหรับทรัพย#สินน้ันมาเก็บรักษาไว�ในท่ี
ปลอดภัย ถ�าเป/นท่ีดินต�องแจ�งให�เจ�าพนักงานท่ีดินผู�มีหน�าท่ีทราบ เพ่ือจะได�บันทึกการยึดไว�ใน
ทะเบียน ถ�าหนังสือสําคัญแห�งอสังหาริมทรัพย#น้ันยังไม�ออกหรือนํามาแสดงไม�ได�หรือหาไม�พบ ก็ให�
บันทึกไว�เป/นหลักฐาน และให�ถือว�าการท่ีได�แจ�งการยึดต�อผู�ค�างภาษีและเจ�าพนักงานท่ีดินน้ันเป/นการ
ยึดตามกฎหมายแล�ว 

การยึดทรัพย#สินท่ีจะต�องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให�แจ�งต�อเจ�าพนักงานผู�มีหน�าท่ี
ทราบ เพ่ือเจ�าพนักงานจะได�บันทึกการยึดไว�ในทะเบียน 

 

                                                 
๖ ข�อ ๑๒ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และ

ขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ข�อ ๑๖  การดําเนินการยึดทรัพย#สิน เจ�าพนักงานบังคับภาษีมีอํานาจเท�าท่ีจําเป/นใน
การค�นสถานท่ีใด ๆ อันเป/นของผู�ค�างภาษี หรือผู�ค�างภาษีได�ครอบครองอยู� ท้ังมีอํานาจท่ีจะยึดและ
ตรวจสมุดบัญชี หรือกระทําการใด ๆ ตามสมควร หรือเพ่ือเปPดสถานท่ีอยู�หรือสิ่งปลูกสร�างดังกล�าว
แล�ว รวมท้ังตู�นิรภัยหรือท่ีเก็บของอ่ืน ๆ แล�วรายงานให�ผู�มีอํานาจออกคําสั่งทราบ 

 
ข�อ ๑๗  ในการยึดทรัพย#สินรายใดถ�ามีผู�ขัดขวาง ให�เจ�าพนักงานบังคับภาษีช้ีแจงว�า

กล�าวแต�โดยดีก�อน ถ�าผู�น้ันยังขัดขวางอยู�อีกให�เจ�าพนักงานบังคับภาษีขอความช�วยเหลือจากเจ�า
พนักงานฝUายปกครองหรือเจ�าหน�าท่ีตํารวจเพ่ือดําเนินการยึดทรัพย#สินต�อไป 

 
ข�อ ๑๘  กรณีท่ีเจ�าพนักงานบังคับภาษีจะทําการยึดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี แต�

ปรากฏว�าทรัพย#สินดังกล�าวถูกเจ�าพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดไว�แทนเจ�าหน้ีตามคําพิพากษาแล�ว 
ห�ามมิให�เจ�าพนักงานบังคับภาษีทําการยึดทรัพย#สินน้ันอีก แต�ให�ย่ืนคําขอโดยทําเป/นคําร�องต�อศาลท่ี
ออกหมายบังคับคดีให�ยึดหรืออายัดทรัพย#สินน้ันตามแบบท่ีศาลกําหนด เพ่ือขอเข�าเฉลี่ยในทรัพย#สิน
หรือเงินท่ีขายหรือจําหน�ายทรัพย#สินน้ัน 

 
ข�อ ๑๙  การยึดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษีน้ัน เจ�าพนักงานบังคับภาษีจะต�องพิจารณา

ยึดทรัพย#สินเพียงประมาณราคาท่ีควรจะขายทอดตลาดได�พอชําระหน้ีตามคําสั่งยึดทรัพย#สินตามแบบ 
๔ รวมท้ังค�าธรรมเนียมการยึดและการขายทอดตลาดซึ่งทรัพย#สินน้ัน แต�ถ�าผู�ค�างภาษีมีทรัพย#สินซึ่งมี
ราคามากกว�าจํานวนค�าภาษีค�างชําระ และไม�อาจแบ�งยึดได�โดยไม�ให�ทรัพย#สินน้ันเสื่อมราคา ท้ังไม�มี
ทรัพย#สินอ่ืนท่ีจะยึดได�พอคุ�มกับจํานวนค�าภาษีค�างชําระ ก็ให�ยึดทรัพย#สินน้ันมาขายทอดตลาดได� 

 
ข�อ ๒๐๗  เม่ือกระทําการยึดทรัพย#สินเสร็จแล�ว ให�เจ�าพนักงานบังคับภาษีปPด

ประกาศยึดทรัพย#สินตามแบบ ๖ ไว� ณ สถานท่ีที่ได�ปPดคําสั่งยึดทรัพย#สินไว�ตามข�อ ๑๒ พร�อมท้ังให�ทํา
รายการบัญชีทรัพย#สินท่ียึดตามแบบ ๗ เสนอผู�มีอํานาจออกคําสั่ง 

 
ข�อ ๒๑  ทรัพย#สินท่ียึดได� มีดังน้ี 
(๑) ทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี และให�รวมถึง 

(ก) ทรัพย#สินท่ีผู�ค�างภาษีมีกรรมสิทธ์ิร�วม 
(ข) ทรัพย#สินท่ีผู�ค�างภาษีเอาไปจํานํา จํานอง หรือเอาไปประกันหน้ีไว� 
(ค) ทรัพย#สินท่ีผู�ค�างภาษีท่ีมีคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลให�ได�กรรมสิทธ์ิมาโดย

การครอบครองปรปHกษ#แล�วตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย# แม�จะยังไม�ได�จดทะเบียนการ
ได�มาซึ่งกรรมสิทธ์ิก็ตาม 

(ง) ท่ีดินมือเปล�าซึ่งผู�ค�างภาษีมีสิทธิครอบครอง 
(จ) ท่ีดินมีโฉนด แม�ผู�ค�างภาษีจะโอนการครอบครองให�บุคคลอ่ืนแล�ว แต�ยังมิได�

โอนให�ถูกต�องตามกฎหมาย 

                                                 
๗ ข�อ ๒๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และขาย

ทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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(ฉ) กรณีมีการโอนโดยการฉ�อฉล เม่ือได�ฟCองคดีและศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ให�เพิกถอนนิติกรรมอันเป/นการฉ�อฉลน้ันแล�ว 

(๒) ทรัพย#สินท่ีคู�สมรสหรือบุตรผู� เยาว# ท่ีชอบด�วยกฎหมายของผู�ค�างภาษีถือ
กรรมสิทธ์ิ ได�แก� 

(ก) ทรัพย#สินของคู�สมรส ได�แก� สินสมรสและสินส�วนตัวในกรณีหน้ีภาษีค�าง
ชําระน้ันเป/นหน้ีร�วม แต�ถ�าหน้ีภาษีค�างชําระน้ันเป/นหน้ีส�วนตัวของผู�ค�างภาษี เจ�าพนักงานบังคับภาษี
จะยึดสินส�วนตัวของคู�สมรสไม�ได� คงยึดได�แต�เฉพาะสินสมรสเท�าน้ัน 

(ข) ทรัพย#สินของบุตรผู�เยาว# ซึ่งตามกฎหมายอาจถือได�ว�าเป/นของผู�ค�างภาษี 
เช�น มีพฤติกรรมหรือการกระทําใด ๆ อันแสดงให�ปรากฏว�าผู�ค�างภาษีได�เอาทรัพย#สินใส�ช่ือบุตรผู�เยาว#
เป/นเจ�าของ โดยมีเจตนาหลีกเลี่ยงการถูกยึดทรัพย#สินดังกล�าว อันเป/นการทํานิติกรรมอําพราง ย�อม
ถือว�ากรรมสิทธ์ิในทรัพย#สินน้ันยังคงเป/นของผู�ค�างภาษี 

(ค) ทรัพย#สินอันอาจบังคับเอาชําระหน้ีได� เช�น เคร่ืองประดับอันมีค�าท่ีผู�ค�าง
ภาษีซื้อให�แก�บุตรผู�เยาว#ของตน เป/นต�น 

 
ข�อ ๒๒  ทรัพย#สินท่ีไม�อาจยึดได� และไม�อยู�ในบังคับแห�งระเบียบน้ี ได�แก� 
(๑) ทรัพย#สินท่ีระบุไว� ดังต�อไปน้ี 

(ก) เคร่ืองนุ�งห�มหลับนอน หรือเคร่ืองใช�ในครัวเรือน หรือเคร่ืองใช�สอยส�วนตัว
โดยประมาณรวมกันราคาไม�เกินห�าหม่ืนบาท ในกรณีท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเห็นสมควรจะกําหนดให�
ทรัพย#สินดังกล�าวท่ีมีราคาเกินห�าหม่ืนบาทไม�ตกอยู�ในการยึดน้ีก็ได�โดยคํานึงถึงความจําเป/นตามฐานะ
ของผู�ค�างภาษี 

(ข) เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช� ท่ีจําเป/นในการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพ
โดยประมาณรวมกันราคาไม�เกินหน่ึงแสนบาท ในกรณีผู�ค�างภาษีมีคําขอโดยทําเป/นคําร�องต�อผู�บริหาร
ท�องถ่ิน ขออนุญาตยึดหน�วงและใช�เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช�อันจําเป/นเพ่ือดําเนินการเลี้ยงชีพหรือ
ประกอบวิชาชีพอันมีราคาเกินกว�าท่ีกําหนดดังกล�าว ให�ผู�บริหารท�องถ่ินมีอํานาจพิจารณาอนุญาต
หรือไม�อนุญาตภายในบังคับแห�งเง่ือนไขตามสมควร 

(ค) วัตถุ เคร่ืองใช� และอุปกรณ#ท่ีจําเป/นต�องใช�ทําหน�าท่ีแทนหรือช�วยอวัยวะ
ของผู�ค�างภาษี 

(ง) ทรัพย#สินอย�างใดท่ีโอนกันไม�ได�ตามกฎหมายหรือตามกฎหมายย�อมไม�อยู�ใน
ความรับผิดแห�งการบังคับคดี 

(จ) ทรัพย#สินของผู�ค�างภาษีอันมีลักษณะเป/นของส�วนตัวโดยแท� เช�น หนังสือ
สําหรับวงศ#ตระกูลโดยเฉพาะ 

(๒) ภายใต�บังคับบทบัญญัติแห�งกฎหมายอ่ืน เงินหรือสิทธิเรียกร�องเป/นเงินของผู�ค�าง
ภาษี ดังต�อไปน้ี 

(ก) เบ้ียเลี้ยงชีพซึ่งตามกฎหมายกําหนดไว� และเงินรายได�เป/นคราว ๆ อัน
บุคคลภายนอกได�ยกให�เพ่ือเลี้ยงชีพเป/นจํานวนรวมกันไม�เกินเดือนละหน่ึงหม่ืนบาทหรือตามจํานวนท่ี
ผู�บริหารท�องถ่ินเห็นสมควร 
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(ข) เงินเดือน ค�าจ�าง บํานาญ บําเหน็จและเบ้ียหวัดของข�าราชการ เจ�าหน�าท่ี
หรือลูกจ�างของรัฐบาล และเงินสงเคราะห#หรือบํานาญท่ีรัฐได�จ�ายให�แก�คู�สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของ
ผู�ค�างภาษี ในฐานะท่ีตนเป/นบุคคลเหล�าน้ัน 

(ค) เงินเดือน ค�าจ�าง บํานาญ ค�าชดใช� เงินสงเคราะห# หรือรายได�อ่ืนในลักษณะ
เดียวกันของพนักงาน ลูกจ�าง หรือคนงาน นอกจากท่ีกล�าวไว�ใน (ข) ท่ีนายจ�างจ�ายให�แก�ผู�ค�างภาษี ใน
ฐานะท่ีตนเป/นบุคคลเหล�าน้ัน หรือคู�สมรสหรือญาติท่ียังมีชีวิตของผู�ค�างภาษีในฐานะท่ีตนเป/นบุคคล
เหล�าน้ันด�วย เป/นจํานวนตามท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเห็นสมควร 

(ง) เงินฌาปนกิจสงเคราะห#ท่ีผู�ค�างภาษีได�รับอันเน่ืองมาจากความตายของ
บุคคลอ่ืนเป/นจํานวนตามท่ีจําเป/นในการดําเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู�ตายเป/นจํานวนตามท่ี
ผู�บริหารท�องถ่ินเห็นสมควร 

การกําหนดจํานวนเงินตาม (ก) และ (ค) ให�คํานึงถึงฐานะในทางครอบครัวของผู�
ค�างภาษี จํานวนบุพการีและผู�สืบสันดานซึ่งอยู�ในความอุปการะของผู�ค�างภาษีด�วย 

(๓) ทรัพย#สินของกสิกร ตามพระราชบัญญัติว�าด�วยการยึดทรัพย#สินของกสิกร 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

 
ส�วนท่ี ๒ 

การคัดค�านการยึดทรัพย#สิน 
   

 
ข�อ ๒๓  ถ�าบุคคลใดจะย่ืนคําคัดค�านการยึดทรัพย#สิน โดยกล�าวอ�างว�าผู�ค�างภาษี

ไม�ใช�เจ�าของทรัพย#สินท่ีได�ยึดไว�ก�อนท่ีได�เอาทรัพย#สินเช�นว�าน้ีออกขายทอดตลาดหรือจําหน�ายโดยวิธี
อ่ืน บุคคลน้ันอาจย่ืนคําคัดค�านต�อผู�มีอํานาจออกคําสั่งเพ่ือให�มีคําสั่งปล�อยทรัพย#สินเช�นว�าน้ัน เม่ือเจ�า
พนักงานบังคับภาษีหรือคณะกรรมการได�รับคําคัดค�านเช�นว�าน้ี ให�งดการขายทอดตลาดหรือจําหน�าย
ทรัพย#สินน้ันไว�ในระหว�างรอคําวินิจฉัยช้ีขาดต�อไป เว�นแต� 

(๑) หากมีพยานหลักฐานเบ้ืองต�นแสดงว�าคําคัดค�านน้ันไม�มีมูล และเป/นคําคัดค�านท่ี
ย่ืนเข�ามาเพ่ือประวิงให�ชักช�า ผู�มีอํานาจออกคําสั่งมีอํานาจสั่งให�ผู�คัดค�านวางเงินต�อผู�มีอํานาจออก
คําสั่งในเวลาท่ีกําหนดตามจํานวนเงินท่ีเห็นสมควรเพ่ือประกันความเสียหายใด ๆ ท่ีอาจได�รับ
เน่ืองจากสาเหตุท่ีเน่ินช�าในการขายทอดตลาดอันเกิดแต�การย่ืนคําคัดค�านน้ัน ถ�าผู�ย่ืนคําคัดค�านไม�
ปฏิบัติตามคําสั่งเช�นว�าน้ัน ให�ผู�มีอํานาจออกคําสั่งยกคําคัดค�านน้ันเสีย และมีคําสั่งให�ดําเนินการต�อไป 

(๒) ถ�าทรัพย#สินท่ีพิพาทน้ันเป/นสังหาริมทรัพย# และมีพยานหลักฐานเบ้ืองต�นแสดง
ว�าคําคัดค�านน้ันไม�มีเหตุอันควรฟHงหรือถ�าปรากฏว�าทรัพย#สินท่ียึดเป/นสังหาริมทรัพย#ที่เก็บไว�นานไม�ได� 
ผู�มีอํานาจออกคําสั่งมีอํานาจสั่งให�คณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย#สินหรือจําหน�ายทรัพย#สินเช�นว�า
น้ีโดยไม�ชักช�า 

 
ส�วนท่ี ๓ 

การเก็บรักษาทรัพย#สินท่ียึด 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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ข�อ ๒๔๘  ให�นําทรัพย#สินท่ียึดมาแล�วเก็บรักษาไว� ณ สํานักงานหรือท่ีทําการของ
องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีทําการยึดทรัพย#สินน้ัน หรือสถานท่ีท่ีผู�บริหารท�องถ่ินกําหนด โดยผู�มี
อํานาจออกคําสั่งมีหน�าท่ีควบคุม ดูแล เว�นแต�เป/นอสังหาริมทรัพย#หรือสิ่งของอ่ืนซึ่งลําบากต�อการขน
ย�าย ให�พิจารณามอบแก�บุคคลท่ีสมควรดูแลรักษาตามแบบ ๘ ก็ได� แต�การมอบน้ีผู�มอบยังคงต�อง
รับผิดชอบเม่ือเกิดความเสียหายข้ึน เว�นแต� เป/นเพราะเหตุสุดวิสัย 

ให�จัดทํารายงานการยึดทรัพย#สินโดยชัดแจ�งว�า ได�จัดการเก็บรักษาทรัพย#สินท่ียึดมา
อย�างไร ต�องเสียค�าใช�จ�ายในการยึดทรัพย#สินเท�าใด ค�าเช�าสถานท่ีเก็บรักษาทรัพย#สินเท�าใด และ
ค�าจ�างดูแลรักษาทรัพย#สินเท�าใดกรณีจ�างให�บุคคลอ่ืนดูแล 

ถ�าทรัพย#สินถูกบุคคลใดทําให�เสียหาย ทําลาย ทําให�เสื่อมค�า หรือทําให�ไร�ประโยชน# 
ให�ผู�มีอํานาจออกคําสั่งแจ�งความดําเนินคดีแก�ผู�กระทําความผิดในทุกข�อหา 

 
ส�วนท่ี ๔ 

ผลของการยึดทรัพย#สิน 
   

 
ข�อ ๒๕  ผลของการยึดทรัพย#สิน 
(๑) การท่ีผู�ค�างภาษีได�ก�อให�เกิด โอน หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย#สินท่ีถูกยึด

ภายหลังท่ีได�ทําการยึดไว�แล�วน้ัน หาอาจใช�ยันแก�เจ�าพนักงานบังคับภาษีได�ไม� ถึงแม�ว�าราคาแห�ง
ทรัพย#สินน้ันจะเกินกว�าจํานวนหน้ีภาษีค�างชําระ ตลอดจนค�าธรรมเนียมและค�าใช�จ�ายในการยึดและ
ขายทอดตลาด และผู�ค�างภาษีได�จําหน�ายทรัพย#สินเพียงส�วนท่ีเกินจํานวนน้ันก็ตาม 

(๒) ถ�าผู�ค�างภาษีได�รับมอบให�เป/นผู�อารักขาสังหาริมทรัพย#มีรูปร�างท่ีถูกยึดหรือเป/นผู�
ครอบครองอสังหาริมทรัพย#ท่ีถูกยึด ผู�ค�างภาษีชอบท่ีจะใช�ทรัพย#สินเช�นว�าน้ันได�ตามสมควร แต�ถ�าผู�มี
อํานาจออกคําสั่งเห็นว�าผู�ค�างภาษีจะทําให�ทรัพย#สินท่ีได�รับไว�ในอารักขาเสียหายหรือเกรงว�าจะ
เสียหาย โดยผู�มีอํานาจออกคําสั่งเห็นเองหรือเม่ือบุคคลผู�มีส�วนได�เสียในการยึดทรัพย#สินน้ันร�องขอ ผู�
มีอํานาจออกคําสั่งจะระวังรักษาทรัพย#สินน้ันเสียเองหรือต้ังให�ผู�ใดเป/นผู�จัดการทรัพย#สินน้ันก็ได� 

(๓) การยึดสังหาริมทรัพย#มีรูปร�างน้ันให�รวมถึงดอกผลแห�งทรัพย#สินน้ันด�วย 
(๔) การยึดอสังหาริมทรัพย#น้ันให�รวมถึง 

(ก) เคร่ืองอุปกรณ# 
(ข) ดอกผลนิตินัยของอสังหาริมทรัพย# 
(ค) ดอกผลธรรมดาท่ีจะเก็บเก่ียวเอง 

 
หมวด ๓ 
ส�วนท่ี ๑ 

การอายัดทรัพย#สิน 
   

                                                 
๘ ข�อ ๒๔ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และ

ขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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ข�อ ๒๖  ทรัพย#สินท่ีอายัดได�มีดังน้ี 
(๑) สังหาริมทรัพย#อันมีรูปร�าง 
(๒) อสังหาริมทรัพย# 
(๓) สิทธิทั้งปวงอันมีอยู�ในทรัพย#สิน 
(๔) เงิน 
 
ข�อ ๒๗  ทรัพย#สินท่ีไม�อาจอายัดได�และไม�อยู�ในบังคับแห�งระเบียบน้ี ให�เป/นไป

เช�นเดียวกับทรัพย#สินท่ีไม�อาจยึดได�ตามข�อ ๒๒ และให�รวมถึงทรัพย#สินท่ีโอนกันไม�ได� หรือไม�อยู�ใน
ความรับผิดแห�งการบังคับคดีตามกฎหมายอ่ืน เช�น 

(๑) สิทธิท่ีจะได�ค�าอุปการะเลี้ยงดูตามมาตรา ๑๕๙๘/๔๑ แห�งประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย# 

(๒) ท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ# และท่ีศาสนสมบัติกลางตามกฎหมายว�าด�วยคณะสงฆ# 
(๓) ทรัพย#สินตามกฎหมายอ่ืน ๆ เช�น ทรัพย#สินตามกฎหมายว�าด�วยการรถไฟ เป/น

ต�น 
 
ข�อ ๒๘  การอายัดทรัพย#สินให�นําเอาวิธีการยึดทรัพย#สินตามความในหมวด ๒ ส�วน

ท่ี ๑ การยึดทรัพย#สินมาใช�บังคับเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย�งกับความในส�วนน้ีได�โดยอนุโลม 
 
ข�อ ๒๙  การอายัดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี ให�อายัดได�ไม�เกินหน้ีภาษีค�างชําระจนถึง

วันชําระ เว�นแต�ทรัพย#สินท่ีอายัดน้ันไม�อาจแบ�งแยกได� 
 

ส�วนท่ี ๒ 
ผลการอายัดทรัพย#สิน 

   
 

ข�อ ๓๐  กรณีท่ีผู�ค�างภาษีได�ก�อให�เกิด โอน หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย#สินท่ี
ถูกอายัดภายหลังท่ีได�ทําการอายัดไว�แล�วน้ัน หาอาจใช�ยันแก�เจ�าพนักงานบังคับภาษีได�ไม� ถึงแม�ว�า
ราคาแห�งทรัพย#สินน้ันจะเกินกว�าจํานวนหน้ีภาษีค�างชําระ ตลอดจนค�าธรรมเนียมและค�าใช�จ�ายในการ
อายัดและขายทอดตลาด และผู�ค�างภาษีได�จําหน�ายทรัพย#สินเพียงส�วนท่ีเกินจํานวนน้ันก็ตาม 

 
ข�อ ๓๑  เม่ือบุคคลภายนอกชําระหน้ีตามท่ีระบุไว�ในคําสั่งอายัดทรัพย#สินแล�ว ให�ถือ

ว�าเป/นการชําระหน้ีของผู�ค�างภาษีตามกฎหมาย 
 
ข�อ ๓๒  ทรัพย#สินท่ีอายัดได�ให�จัดการดังน้ี 
(๑) ถ�าเป/นพันธบัตรรัฐบาลและหลักทรัพย#ท่ีเป/นประกัน ซึ่งเป/นของผู�ค�างภาษีออก

ให�แก�ผู�ถือหรือออกในนามของผู�ค�างภาษี เจ�าพนักงานบังคับภาษีจะร�องขอต�อผู�มีอํานาจออกคําสั่งให�มี
คําสั่งอนุญาตให�จําหน�ายสิ่งเหล�าน้ันตามรายการขานราคาในวันท่ีขายก็ได� หากสิ่งเหล�าน้ีมีรายการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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ขานราคากําหนดไว� ณ สถานท่ีแลกเปลี่ยน หรือจะขายโดยวิธีทอดตลาดดังท่ีกําหนดไว�ในระเบียบน้ีก็
ได� ถ�ามิได�ทําคําขอเช�นว�าน้ันหรือคําขอถูกยกเสีย ให�ขายสิ่งเหล�าน้ันโดยวิธีขายทอดตลาด 

(๒) ถ�าเป/นตราสารเปลี่ยนมือ คณะกรรมการคนใดคนหน่ึงอาจร�องขอให�ผู�มีอํานาจ
ออกคําสั่งมีคําสั่งอนุญาตจําหน�ายตามราคาท่ีปรากฏในตราสารหรือราคาตํ่ากว�าน้ันตามท่ีเห็นสมควร 
ถ�าผู�มีอํานาจออกคําสั่งยกคําขอเสียก็ให�นําตราสารน้ันออกขายทอดตลาด 

(๓) ถ�าสิ่งของท่ีจะต�องส�งมอบตามสิทธิเรียกร�องท่ีถูกอายัดน้ันได�ส�งมอบให�แก�เจ�า
พนักงานบังคับภาษี ให�นําออกขายโดยการขายทอดตลาด 

(๔) ถ�าการจําหน�ายสิทธิเรียกร�องท่ีถูกอายัดน้ันกระทําได�โดยยาก เน่ืองจากการชําระ
หน้ีต�องอาศัยการชําระหน้ีตอบแทน หรืออาจต�องด�วยเหตุอ่ืนอันจะทําให�การชําระหน้ีภาษีล�าช�า
ออกไป และอาจเกิดความเสียหายข้ึนได� เม่ือบุคคลผู�มีส�วนได�เสียหรือเจ�าพนักงานบังคับภาษีร�องขอ ผู�
มีอํานาจออกคําสั่งอาจมีคําสั่งให�จําหน�ายโดยวิธีอ่ืนก็ได� 

 
ส�วนท่ี ๓ 

การคัดค�านการอายัดทรัพย#สิน 
   

 
ข�อ ๓๓  การคัดค�านการอายัดทรัพย#สินให�นําความในหมวด ๒ ส�วนท่ี ๒ การคัดค�าน

การยึดทรัพย#สินมาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๔ 
ส�วนท่ี ๑ 

การขายทอดตลาด 
   

 
ข�อ ๓๔  เม่ือผู�มีอํานาจออกคําสั่งได�มีคําสั่งให�ขายทอดตลาดทรัพย#สิน ให�จัดทํา

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย#สินตามแบบ ๙ โดยแสดงรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย#สินท่ีจะขาย เช�น 
ช่ือเจ�าของทรัพย#สิน ผู�สั่งให�ขาย วัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะขาย ช่ือประเภท ลักษณะ จํานวน ขนาด 
และนํ้าหนักแห�งทรัพย#สินน้ัน ๆ เป/นต�น ถ�าเป/นท่ีดิน ให�แจ�งเน้ือท่ีเขต กว�างยาว ช่ือเจ�าของท่ีดิน
ข�างเคียงเท�าท่ีทราบและอยู�ในท�องท่ีใดด�วย ถ�ามีข�อสัญญาและคําเตือนอย�างไรก็ให�ระบุไว�โดยชัดเจน 
กับให�กําหนดเง่ือนไขและเง่ือนเวลาแห�งการชําระเงินไว�ด�วย 

ให�จัดส�งประกาศขายทอดตลาดทรัพย#สินตามแบบ ๙ ให�แก�ผู�ค�างภาษีและผู�มีส�วนได�
เสีย ท้ังปPดประกาศไว�โดยเปPดเผย ณ สถานท่ีท่ีจะขาย สถานท่ีท่ีทรัพย#สินน้ันต้ังอยู� ท่ีชุมชน สถานท่ี
ราชการอันสมควรจะปPดได� หรืออาจแจ�งกําหนดการขายทอดตลาดในหนังสือพิมพ#รายวันฉบับท่ี
แพร�หลาย หรือทางวิทยุกระจายเสียงก็ได�ให�รู�ล�วงหน�าก�อนวันขายทอดตลาดไม�น�อยกว�าสามสิบวัน 

 
ข�อ ๓๕  ในการขายทอดตลาดทรัพย#สิน ให�ผู�มีอํานาจออกคําสั่งมีคําสั่งแต�งต้ัง

คณะกรรมการตามแบบ ๑๐ ซึ่งอย�างน�อยจะต�องประกอบด�วยผู�บริหารท�องถ่ินหรือผู�ซึ่งผู�บริหาร
ท�องถ่ินมอบหมาย ผู�อํานวยการสํานักหรือกองคลังท�องถ่ินและเจ�าพนักงานบังคับภาษี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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ในกรณีของกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงอย�างน�อยต�อง
ประกอบด�วยผู�อํานวยการเขต ผู�อํานวยการกองรายได� และเจ�าพนักงานบังคับภาษี๙ 

 
ข�อ ๓๖  การกําหนดวันขายทอดตลาดทรัพย#สินตามปกติให�ปฏิบัติตามเกณฑ#

ดังต�อไปน้ี 
(๑) กรณีที่ดินหรือท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างให�กําหนดไม�น�อยกว�าสามสิบวัน แต�ไม�เกิน

หกสิบวัน 
(๒) โรงเรือน สิ่งปลูกสร�างต�าง ๆ และทรัพย#สินอ่ืน ๆ ไม�น�อยกว�าย่ีสิบวัน แต�ไม�เกิน

สามสิบวัน 
(๓) ในกรณีจําเป/นและเร�งด�วน คณะกรรมการอาจขายทอดตลาดทรัพย#สินได�เม่ือพ�น

ระยะเวลาอย�างน�อยห�าวันนับแต�วันยึดทรัพย#สินเสร็จสิ้น 
กรณีของสดหรือเสียง�าย ให�นําออกขายทอดตลาดได�ทันทีหรือดําเนินการขาย

โดยวิธีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 
(๔) เม่ือประกาศขายทอดตลาดทรัพย#สินไปแล�ว หากมีความจําเป/นคณะกรรมการ

อาจเลื่อนหรืองดการขายทอดตลาดทรัพย#สินก็ได� 
ท้ังน้ี ให�นับต้ังแต�วันลงประกาศขายทอดตลาดเป/นต�นไป 
 
ข�อ ๓๗  การพิจารณาราคาทรัพย#สินเพ่ือขายทอดตลาด ให�คณะกรรมการพิจารณา

ตามหลักเกณฑ#ดังต�อไปน้ี 
(๑) กรณีท่ีดินให�ประมาณราคาท่ีซื้อขายกันในท�องตลาด โดยคํานึงถึงสภาพและ

ลักษณะของท่ีดินน้ัน 
(๒) ราคาซื้อขายหรือจํานอง หรือขายฝากคร้ังสุดท�ายของท่ีดินท่ียึดและท่ีดิน

ข�างเคียง 
(๓) ราคาท่ีดินข�างเคียงในตําบลน้ันหรือตําบลใกล�เคียง หรือราคาท่ีคณะกรรมการ

เคยขายทอดตลาดไปแล�ว 
(๔) ราคาประเมินท่ีดินของทางราชการ 
(๕) การประเมินราคาทรัพย#สินอ่ืน ให�ประมาณตามราคาซื้อขายกันในท�องตลาด

หรือตามสภาพเก�าใหม�ของทรัพย#สินน้ัน 
(๖) การประมาณราคาทรัพย#สินท่ีมีการจํานําหรือจํานอง ให�ปฏิบัติเช�นเดียวกับ (๑) 

ถึง (๕) 
 
ข�อ ๓๘  วิธีการขายทอดตลาดให�คณะกรรมการถือปฏิบัติดังน้ี 
(๑) ก�อนเร่ิมต�นขายทอดตลาดให�ปHกธงเคร่ืองหมายการขายทอดตลาดเป/นธงลาย

หมากรุกแดง ขาว 

                                                 
๙ ข�อ ๓๕ วรรคสอง เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และขาย

ทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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(๒) ให�อ�านประกาศขายทอดตลาดทรัพย#สิน ณ สถานท่ีขายโดยเปPดเผยก�อนการขาย
ทอดตลาด 

(๓) ผู�ทอดตลาดต�องร�องขานจํานวนเงินท่ีมีผู�สู�ราคาคร้ังท่ีหน่ึงสามถึงสี่หน ถ�าไม�มีผู�สู�
ราคาสูงข้ึน ให�เปลี่ยนร�องขานเป/นคร้ังท่ีสองอีกสามถึงสี่หน เม่ือไม�มีผู�สู�ราคาสูงกว�าน้ัน และได�ราคา
เหมาะสมกับสภาพของทรัพย#สินท่ีขายก็ให�ลงคําว�า “สาม” พร�อมกับเคาะไม�หรือแสดงกิริยาอย�างใด
อย�างหน่ึงตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด แต�ถ�าก�อนเคาะไม�หรือแสดงกิริยาอ่ืนอย�างใดอย�าง
หน่ึงตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดมีผู�สู�ราคาสูงข้ึนไปอีก ก็ให�ผู�ทอดตลาดร�องขานราคาน้ัน
ต้ังต�นใหม�ตามลําดับดังกล�าว 

(๔) การขายทอดตลาดทรัพย#สิน ตามประเพณีในการขายทอดตลาด ถ�ายังมิได�แสดง
เช�นน้ันอยู�ตราบใด ผู�สู�ราคาจะถอนคําสู�ราคาของตนเสียก็ได� และถ�าผู�สู�ราคาได�ถอนคําสู�ราคาแล�ว ให�
ผู�ทอดตลาดต้ังต�นร�องขานราคาใหม� 

(๕)๑๐ ผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน ข�าราชการหรือพนักงานและลูกจ�างของ
องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน กรรมการหรือผู�ทอดตลาด โดยตนเองหรือจะใช�ให�ผู�หน่ึงผู�ใดเข�าสู�ราคาใน
การขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินน้ันไม�ได� 

(๖) การขายทอดตลาด เม่ือผู�ทอดตลาดเคาะไม�หรือแสดงกิริยาอ่ืนอย�างใดอย�างหน่ึง
ตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดว�าตกลงขายแล�ว ผู�ซื้อต�องชําระเงินทันที เว�นแต�ท่ีดินหรือ
ทรัพย#สินอย�างอ่ืนซึ่งมีราคาต้ังแต�หน่ึงหม่ืนบาทข้ึนไป ผู�ทอดตลาดอาจผ�อนผันให�ผู�ซื้อวางเงินมัดจําไม�
น�อยกว�าร�อยละย่ีสิบห�าของราคาซื้อ และทําสัญญาซื้อขายภายในเวลาไม�เกินสิบห�าวันก็ได� เม่ือได�
ชําระเงินครบถ�วนแล�ว จึงให�โอนมอบทรัพย#สินน้ันแก�ผู�ซื้อไป 

หากผู�ซื้อไม�ไปทําสัญญาซื้อขายภายในกําหนดดังกล�าว ให�คณะกรรมการริบเงิน
มัดจํา และนําทรัพย#สินน้ันออกขายทอดตลาดใหม�ได� 

การขายทอดตลาดทรัพย#สินตามวรรคสอง ถ�าได�เงินเป/นจํานวนสุทธิไม�คุ�มราคา
และค�าขายทอดตลาด ผู�ซื้อคนน้ันต�องรับผิดในส�วนท่ีขาด 

(๗) ในการขายทรัพย#สิน ให�คณะกรรมการบันทึกไว�ในสมุดขายทอดตลาดทุกคร้ัง 
โดยท่ีคณะกรรมการและผู�ทอดตลาดต�องลงช่ือ วัน เดือน ปR กํากับไว� 

(๘) เงินท่ีได�จากการขายทอดตลาด ให�นําส�งหน�วยงานคลังขององค#กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินท่ีขายทอดตลาดทรัพย#สินน้ัน ๆ 

 
ข�อ ๓๙  การขายทอดตลาดทรัพย#สินประเภทซึ่งผู�มีไว�ในความครอบครองจะต�อง

ได�รับอนุญาตจากผู�มีอํานาจหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง ให�ผู�ซื้อวางเงินมัดจําไว�ไม�น�อยกว�าร�อย
ละย่ีสิบห�าของราคาซื้อ และให�ผู�ซื้อจัดการนําใบอนุญาตมาแสดงภายในหกสิบวัน เม่ือพ�นกําหนดน้ี
แล�วผู�ซื้อไม�สามารถนําใบอนุญาตมาแสดงได� ก็ให�ริบเงินมัดจําน้ัน ถ�าผู�ซื้อนําใบอนุญาตมาแสดงได� ก็
ให�ใช�เงินท่ีค�างชําระให�ครบถ�วน 

 

                                                 
๑๐ ข�อ ๓๘ (๕) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และขาย

ทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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ข�อ ๔๐  การขายทอดตลาดทรัพย#สินท่ีจะต�องมีใบอนุญาต เช�น สุราต้ังแต�สิบลิตรข้ึน
ไป ให�ขอความร�วมมือไปยังเจ�าพนักงานสรรพสามิตจัดการออกใบอนุญาตขนสุราแก�ผู�ซื้อด�วย 

 
ข�อ ๔๑  การขายทอดตลาดทรัพย#สินติดจํานอง ให�มีหนังสือแจ�งผู�รับจํานองทราบถึง

วัน เวลา สถานท่ีท่ีจะทําการขายทอดตลาด พร�อมท้ังใบสอบถามผู�รับจํานองถึงรายละเอียดของภาระ
จํานอง ตลอดจนวิธีการขายทอดตลาดว�าให�ขายโดยติดจํานองหรือปลอดจํานอง ถ�าผู�รับจํานองไม�แจ�ง
ให�ทราบภายในสิบห�าวันนับแต�วันได�รับหนังสือแล�ว ก็ให�ขายทรัพย#สินโดยติดจํานอง ในกรณีท่ีได�รับ
แจ�งจากผู�รับจํานองให�ขายทรัพย#สินโดยปลอดจํานอง คณะกรรมการอาจพิจารณาให�ขายทรัพย#สิน
โดยติดจํานองก็ได� เม่ือได�รับอนุญาตจากผู�มีอํานาจออกคําสั่ง 

การขายทอดตลาดทรัพย#สินติดจํานอง ให�ประกาศแสดงรายช่ือผู�รับจํานองพร�อมท้ัง
เงินต�นและดอกเบ้ียท่ียังค�างชําระจนถึงวันขาย และในการประกาศขายทอดตลาดทรัพย#สินตามแบบ 
๙ ให�มีความว�าผู�ซื้อทรัพย#สินต�องรับภาระจํานองติดไปด�วย 

การขายทอดตลาดโดยปลอดจํานอง ในกรณีกําหนดราคาขายให�พิจารณาถึงต�นเงิน 
และดอกเบ้ียจํานองซึ่งยังค�างชําระแก�ผู�รับจํานองจนถึงวันขาย พร�อมท้ังค�าธรรมเนียมและค�าใช�จ�ายใน
การยึดและขายทอดตลาดและเงินภาษีค�างชําระ ถ�าคาดหมายว�าเงินท่ีได�จากการขายทอดตลาด
ทรัพย#สินไม�อาจปลดเปลื้องหน้ีภาษีได� หรือหากการขายทอดตลาดแล�วเจ�าหน้ีจํานองจะได�รับเงินจาก
การขายทอดตลาดไปท้ังหมด ก็ให�งดการขายทอดตลาดและรายงานผู�มีอํานาจออกคําสั่งพิจารณาสั่ง
การเป/นราย ๆ ไป 

การขอรับชําระหน้ีของผู�รับจํานองให�ถือหนังสือตอบรับของผู�รับจํานองตามวรรค
หน่ึงเป/นคําขอรับชําระหน้ีจํานอง ก�อนจ�ายเงินชําระหน้ีจํานองพร�อมดอกเบ้ียต�องตรวจสอบให�แน�ชัด
เสียก�อนว�า หน้ีจํานองและดอกเบ้ียเป/นหน้ีบุริมสิทธิท่ีจะได�รับชําระหน้ีก�อนเจ�าหน้ีสามัญหรือไม� และ
ผู�รับจํานองได�ปลดหน้ีจํานองให�แล�ว พร�อมท้ังให�ขอใบรับยึดถือไว�เป/นหลักฐานในการชําระหน้ีจํานอง
พร�อมดอกเบ้ียด�วยจึงจะจ�ายเงินให�แก�ผู�รับจํานองได� 

 
ข�อ ๔๒  กรณีผู�ซื้อทรัพย#สินจากการขายทอดตลาดทรัพย#สินเป/นผู�ถือกรรมสิทธ์ิรวม

หรือเป/นผู�มีส�วนได�เสียหรือเป/นเจ�าหน้ีบุริมสิทธิเหนือทรัพย#สินท่ีขายทอดตลาด การชําระราคาน้ันจะ
ขอหักส�วนได�เสียของตนจากราคาซื้อก็ได� 

 
ส�วนท่ี ๒ 

การคัดค�านการขายทอดตลาดทรัพย#สิน 
   

 
ข�อ ๔๓  ถ�าคณะกรรมการได�ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย#สินโดยไม�ชอบ เช�น 

มิได�ส�งประกาศขายทอดตลาดทรัพย#สินตามแบบ ๙ ให�แก�ผู�ค�างภาษีหรือผู�มีส�วนได�เสีย ผู�ค�างภาษีหรือ
ผู�มีส�วนได�เสียเก่ียวกับการขายทอดตลาดทรัพย#สินซึ่งต�องเสียหายอาจย่ืนคําคัดค�านต�อผู�มีอํานาจออก
คําสั่งก�อนท่ีการบังคับชําระค�าภาษีค�างชําระได�เสร็จสิ้นลง แต�ต�องไม�ช�ากว�าเจ็ดวันนับแต�วันทราบผล
การขายทอดตลาดทรัพย#สินโดยไม�ชอบ เพ่ือขอให�ผู�มีอํานาจออกคําสั่งมีคําสั่งเพิกถอนการขาย
ทอดตลาดทรัพย#สินดังกล�าว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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ข�อ ๔๔  ในการขายทอดตลาดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษีน้ัน ก�อนท่ีผู�ทอดตลาดจะ

เคาะไม�ขายให�แก�ผู�เสนอราคาสูงสุด ผู�ค�างภาษีหรือผู�มีส�วนได�เสียเก่ียวกับการขายทอดตลาดทรัพย#สิน
อาจคัดค�านว�าราคาดังกล�าวมีจํานวนตํ่าเกินสมควร ในกรณีเช�นว�าน้ี ให�ผู�มีอํานาจออกคําสั่งเลื่อนการ
ขายทอดตลาดทรัพย#สินออกไป และในการขายทอดตลาดทรัพย#สินคร้ังต�อ ๆ ไป หากมีผู�เสนอราคา
สูงสุดในจํานวนไม�น�อยกว�าจํานวนท่ีผู�เสนอราคาสูงสุดได�เสนอในการขายทอดตลาดทรัพย#สินคร้ังก�อน 
ให�ผู�ทอดตลาดเคาะไม�ขายให�แก�ผู�เสนอราคาน้ันได� 

ในกรณีท่ีผู�ค�างภาษีหรือผู�มีส�วนได�เสียเก่ียวกับการขายทอดตลาดทรัพย#สินเห็นว�า
ราคาท่ีได�จากการขายทอดตลาดทรัพย#สินมีจํานวนตํ่าเกินสมควร และการขายทอดตลาดทรัพย#สินใน
ราคาตํ่าเกินสมควรน้ัน เกิดจากการคบคิดกันฉ�อฉลในระหว�างผู�ท่ีเก่ียวข�องในการเข�าสู�ราคา หรือ
กระทําการโดยไม�สุจริต หรือประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงของผู�ทอดตลาด บุคคลดังกล�าวอาจย่ืนคํา
คัดค�านต�อผู�มีอํานาจออกคําสั่ง เพ่ือขอให�มีคําสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย#สิน และเม่ือผู�มี
อํานาจออกคําสั่งได�ไต�สวนแล�วเห็นว�า คําคัดค�านน้ันรับฟHงได� ให�มีคําสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด
ทรัพย#สินน้ัน 

 
ส�วนท่ี ๓ 

การโอนและการส�งมอบ 
   

 
ข�อ ๔๕  การขายทอดตลาดทรัพย#สิน เม่ือผู�ซื้อชําระเงินครบถ�วนแล�ว ให�ผู�มีอํานาจ

ออกคําสั่งส�งมอบทรัพย#สินน้ันให�แก�ผู�ซื้อไปได� กรณีเป/นสังหาริมทรัพย#กรรมสิทธ์ิย�อมโอนไปยังผู�ซื้อ
ขณะท่ีได�ทําสัญญาซื้อขายสําเร็จบริบูรณ#แล�ว กรณีเป/นอสังหาริมทรัพย#หรือสังหาริมทรัพย#ตาม
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย# มาตรา ๔๕๖ หรือสังหาริมทรัพย#อ่ืนท่ีมีทะเบียนควบคุม ให�ผู�มี
อํานาจออกคําสั่งแจ�งแก�พนักงานเจ�าหน�าท่ีน้ัน ๆ ทราบ เพ่ือดําเนินการทางทะเบียนต�อไป 

 
หมวด ๕ 

การงดหรือการถอนบังคับภาษี 
   

 
ข�อ ๔๖  ให�งดการบังคับภาษีในกรณีดังต�อไปน้ี 
(๑) เม่ือมีการย่ืนคําคัดค�านขอให�มีการงดการบังคับภาษี โดยแสดงเหตุผลให�ปรากฏ 

และได�ไต�สวนแล�วมีเหตุผลอันสมควร ผู�มีอํานาจออกคําสั่งอาจมีคําสั่งให�งดการบังคับภาษี แต�หากเห็น
ว�าไม�มีเหตุผลสมควร ก็ให�ดําเนินการต�อไปตามข้ันตอนการบังคับภาษี 

(๒) ถ�าบุคคลใดกล�าวอ�างว�าผู�ค�างภาษีมิใช�เจ�าของทรัพย#สินท่ีเจ�าพนักงานบังคับภาษี 
ได�ยึดไว�ก�อนท่ีได�เอาทรัพย#สินเช�นว�าน้ีออกขายทอดตลาดหรือขายด�วยวิธีอ่ืน บุคคลน้ันอาจย่ืนคํา
คัดค�านต�อผู�มีอํานาจออกคําสั่งเพ่ือให�มีคําสั่งปล�อยทรัพย#สินเช�นว�าน้ัน เม่ือได�รับคําคัดค�านให�งดการ
บังคับภาษีไว�รอคําวินิจฉัยต�อไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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(๓) ไม�ว�ากรณีจะเป/นประการใดก็ตาม เม่ือมีการนําคดีขึ้นสู�ศาลเก่ียวกับกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย#สินน้ัน ให�งดการบังคับภาษีในทรัพย#สินเช�นว�าน้ันจนกว�าจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล 

เม่ือผู�มีอํานาจออกคําสั่งได�สั่งหรือเม่ือมีคําวินิจฉัยช้ีขาดให�ยกคําคัดค�านการยึด
ทรัพย#สินหรือมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลว�าทรัพย#สินน้ันเป/นของผู�ค�างภาษี ให�ดําเนินการบังคับ
ภาษีต�อไป 

 
ข�อ ๔๗  การถอนการบังคับภาษีจะกระทําได�ต�อเม่ือได�มีคําวินิจฉัยช้ีขาดอุทธรณ#หรือ

คําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดพิพากษาว�าผู�ค�างภาษีไม�ต�องรับผิดชําระหน้ีภาษีตามจํานวนท่ีถูกประเมิน
หรือสั่งให�ชําระ หรือกรณีท่ีผู�ค�างภาษีได�ชําระหน้ีค�าภาษี พร�อมท้ังค�าธรรมเนียมและค�าใช�จ�ายในการ
บังคับภาษีครบถ�วน ให�ผู�มีอํานาจออกคําสั่งมีคําสั่งถอนการบังคับภาษีตามแบบ ๑๑ แล�วส�งมอบ
ทรัพย#สินคืนให�ผู�ค�างภาษี และแจ�งถอนการยึดหรืออายัดแก�ผู�เก่ียวข�อง 

 
หมวด ๖ 

การจัดทําบัญชีการเงิน และการหักภาษีที่ค�างชําระ 
   

 
ข�อ ๔๘  เม่ือได�ทําการขายทอดตลาดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษีเสร็จแล�ว ให�ผู�บริหาร

ท�องถ่ินจัดให�มีบัญชีแสดงจํานวนเงินท้ังหมดท่ีได�จากการขายทอดตลาด ตลอดจนค�าธรรมเนียมและ
ค�าใช�จ�ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษีลงในทะเบียนการยึด อายัด 
และขายทอดตลาดทรัพย#สิน 

เงินท่ีได�จากการขายทอดตลาด ให�หักค�าธรรมเนียม ค�าใช�จ�ายในการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาดทรัพย#สิน เงินค�าภาษีค�างชําระ ถ�ามีเงินเหลือให�คืนแก�เจ�าของทรัพย#สิน 

ค�าใช�จ�ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี ให�ผู�บริหาร
ท�องถ่ินพิจารณาสั่งจ�ายตามบัญชีแสดงจํานวนเงินท่ีได�บันทึกไว� 

 
 

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

รัฐมนตรีช�วยว�าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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[เอกสารแนบท�าย] 
 

๑. หนังสือเตือน (แบบ ๑)๑๑ 
๒. หนังสือเตือนคร้ังสุดท�าย (แบบ ๒) 
๓. รายงานการสืบหาทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี (แบบ ๓)๑๒ 
๔. แบบคําสั่ง เร่ือง ให�ยึดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี (แบบ ๔)๑๓ 
๕. แบบคําสั่ง เร่ือง แต�งต้ังเจ�าพนักงานบังคับภาษี (แบบ ๕) 
๖. แบประกาศ เร่ือง การยึดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี (แบบ ๖) 
๗. รายการบัญชีทรัพย#สินท่ียึด (แบบ ๗) 
๘. หนังสือสัญญารักษาทรัพย#สิน (แบบ ๘) 
๙. แบบประกาศ เร่ือง ขายทอดตลาดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี (แบบ ๙)๑๔ 
๑๐. แบบคําสั่ง เร่ือง แต�งต้ังคณะกรรมการจัดการขายทอดตลาด (แบบ ๑๐) 
๑๑. แบบคําสั่ง เร่ือง การถอนการบังคับภาษี (แบบ ๑๑)๑๕ 
๑๒. แบบคําสั่ง เร่ือง ให�อายัดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี (แบบ ๑๒)๑๖ 
 

(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๑๑ หนังสือเตือน (แบบ ๑) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด 

และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๒ รายงานการสืบหาทรัพย#สินของผู�ค� างภาษี (แบบ ๓) แก� ไขเ พ่ิมเ ติมโดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๓ แบบคําสั่ง เร่ือง ให�ยึดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี (แบบ ๔) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๔ แบบประกาศ เร่ือง ขายทอดตลาดทรัพย#สินของผู�ค�างภาษี (แบบ ๙) แก�ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๕ แบบคําสั่ ง  เ ร่ือง การถอนการบังคับภาษี (แบบ ๑๑) แก� ไขเ พ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๖ แบบคําสั่ ง  เ ร่ือง ให�อายัดทรัพย#สินของผู�ค� างภาษี (แบบ ๑๒) เ พ่ิมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 
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ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
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ก���ก��ก���ก� 

 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย#สินขององค#กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕๑๗ 

 
ข�อ ๒  ระเบียบน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป/นต�น

ไป 
 

ข�อ ๑๒  ให�ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจวินิจฉัย
ปHญหากําหนดหลักเกณฑ# และกําหนดวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการให�เป/นไปตามระเบียบน้ี 

ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
ตามวรรคหน่ึงให�อธิบดีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินได� 

 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักด์ิ/ผู�จัดทํา 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

 
ณัฐพร/ปรับปรุง 

๑๘ มิถนุายน ๒๕๕๖ 
 

โชติกานต#/ปรับปรุง 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๗๓ ง/หน�า ๑/๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ 


