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กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขำยทอดตลำด
พ.ศ. ๒๕๖๓
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ ง (๒) แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ใ ห้ ใ ช้
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมำยวิ ธี พิ จ ำรณำควำมแพ่ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกั บ มำตรำ ๓๓๑
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสำมสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดหลั กเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขำยทอดตลำด
พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“อธิบดี” หมำยควำมว่ำ อธิบดีกรมบังคับคดี
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม
หมวด ๑
คณะกรรมกำร
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมกำรกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรกำหนดรำคำเริม่ ต้น
และรำคำที่สมควรขำยในกำรขำยทอดตลำด
ข้อ ๔ ให้ มี ค ณะกรรมกำรคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ ำ “คณะกรรมกำรก ำหนดหลั ก เกณฑ์ ใ น
กำรกำหนดรำคำเริ่มต้นและรำคำที่สมควรขำยในกำรขำยทอดตลำด” ประกอบด้วยอธิบดีเป็นประธำน
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กรรมกำร รองอธิบดีรับผิดชอบด้ำนกำรบังคับคดีแพ่ง รองอธิบดีรับผิดชอบด้ ำนกำรบังคับคดีล้มละลำย
ผู้ เ ชี่ ย วชำญเฉพำะด้ำ นกำรบั งคับ คดีแ พ่ งซึ่ง อธิบ ดีมอบหมำย ผู้ เ ชี่ ย วชำญเฉพำะด้ำ นกำรบังคับคดี
ล้มละลำยซึ่งอธิบดีมอบหมำย ผู้แ ทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมธนำรักษ์ ผู้แทนสำนักงำนกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนำเกษตรกร ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บ ริโภค ผู้แทนสำนักงำนศำลยุติธรรม
ผู้ แ ทนส ำนั ก งำนอั ย กำรสู ง สุ ด ผู้ แ ทนสภำทนำยควำม ผู้ แ ทนสภำหอกำรค้ ำ แห่ ง ประเทศไทย
ผู้แทนสมำคมธนำคำรไทย และผู้แทนสมำคมผู้ประเมินค่ำทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นกรรมกำร
ให้ ผู้ อ ำนวยกำรกองพั ฒ นำระบบกำรบั งคั บคดีและประเมินรำคำทรัพ ย์ เ ป็น กรรมกำรและ
เลขำนุกำร และให้หัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำรเป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ให้ ค ณะกรรมกำรก ำหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นกำรก ำหนดรำคำเริ่ ม ต้ น และรำคำที่ ส มควรขำย
ในกำรขำยทอดตลำดมีหน้ำที่และอำนำจกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรกำหนดรำคำเริ่มต้นและรำคำที่สมควร
ขำยในกำรขำยทอดตลำดและกำรวำงหลักประกันกำรเข้ำเสนอรำคำ โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ข้อ ๕ ให้ กรรมกำรกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรกำหนดรำคำเริ่มต้นและรำคำที่สมควรขำย
ในกำรขำยทอดตลำดได้ รั บ ค่ ำ ตอบแทนตำมระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ก ำหนดโดยควำมเห็ น ชอบ
ของกระทรวงกำรคลัง
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมกำรกำหนดรำคำทรัพย์
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมกำรกำหนดรำคำทรัพย์ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรุงเทพมหำนคร ประกอบด้วยอธิบดีหรือข้ำรำชกำรกรมบังคับคดีซึ่งอธิบดีมอบหมำย
เป็ น ประธำนกรรมกำร ผู้ เ ชี่ ย วชำญเฉพำะด้ำ นกำรบั งคั บคดีแพ่ ง ซึ่งอธิบ ดีม อบหมำย ผู้ เ ชี่ ย วชำญ
เฉพำะด้ำนกำรบังคับคดีล้มละลำยซึ่งอธิบดีมอบหมำย ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมธนำรักษ์ ผู้แทนสำนักงำน
อัยกำรสูงสุด ผู้แทนสภำทนำยควำม ผู้แทนสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภำอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย ผู้แทนสมำคมธนำคำรไทย และผู้แทนสมำคมผู้ประเมินค่ำทรัพย์สิ นแห่งประเทศไทย
เป็นกรรมกำร
ให้ ผู้ อ ำนวยกำรกองพั ฒ นำระบบกำรบั งคั บคดีและประเมินรำคำทรัพ ย์ เ ป็น กรรมกำรและ
เลขำนุกำร และให้หัวหน้ำกลุ่มงำนประเมินรำคำทรัพย์เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
(๒) ในจั ง หวั ด อื่ น ประกอบด้ ว ยผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนบั ง คั บ คดี จั ง หวั ด หรื อ ข้ ำ รำชกำร
กรมบังคับคดีซึ่งอธิบดีมอบหมำยเป็นประธำนกรรมกำร ผู้แทนสำนักงำนที่ดินจังหวัด ผู้แทนสำนักงำน
ธนำรักษ์พื้นที่ ผู้แทนสำนักงำนอัยกำรคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัด
ผู้แทนสภำทนำยควำมจังหวัด ผู้แทนชมรมธนำคำรจังหวัด ผู้แทนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด และผู้แทน
หอกำรค้ำจังหวัดเป็นกรรมกำร
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ให้ข้ำรำชกำรสำนักงำนบังคับคดีจังหวัดซึ่งผู้อำนวยกำรสำนักงำนบังคับคดีจังหวัดมอบหมำย
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และเป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรจำนวนหนึ่งคน
ข้อ ๗ คณะกรรมกำรกำหนดรำคำทรัพ ย์มี หน้ำที่และอำนำจกำหนดรำคำทรัพ ย์ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่รำคำประเมินของเจ้ำพนักงำนบังคับคดีในขณะยึดทรัพย์หรือรำคำประเมินของ
เจ้ำพนักงำนประเมินรำคำทรัพย์มีรำคำตั้งแต่ห้ำสิบล้ำนบำทขึ้นไป
(๒) กรณีที่ผู้ได้รับมอบหมำยจำกอธิบ ดีให้ดูแลกำรขำยทอดตลำดหรือผู้อำนวยกำรสำนักงำน
บังคับคดีจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจำรณำเห็นสมควรเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรกำหนดรำคำทรั พย์
พิจำรณำกำหนดรำคำทรัพย์ใหม่ เนื่องจำกมีเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
(ก) ไม่มีผู้เสนอรำคำในกำรขำยทอดตลำด
(ข) รำคำทรัพย์ที่จะขำยเปลี่ยนแปลงไป
(ค) มี ก ำรโต้แ ย้งหรือมีคำคัด ค้ำนจำกผู้ มีส่วนได้เสี ย ในรำคำประเมินของเจ้ำพนักงำน
บังคับคดีซึ่งไม่สำมำรถหำข้อยุติได้
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมกำรกำหนดรำคำทรัพย์ได้รับค่ำตอบแทนตำมระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
โดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง
หมวด ๒
กำรประกำศขำยทอดตลำด
ข้อ ๙ ให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีจัดทำประกำศขำยทอดตลำดโดยมีรำยกำร ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อศำลและหมำยเลขคดีแดง
(๒) ชื่อคู่ควำม
(๓) วันและเวลำในกำรขำยทอดตลำด
(๔) สถำนที่ขำยทอดตลำด
(๕) รำยละเอียดของทรัพย์ที่จะขำยและภำระติดพัน
(๖) แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งทรัพย์
(๗) รำคำเริ่มต้นในกำรขำยทอดตลำด
(๘) ข้อสัญญำและเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบ ประกำศ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรขำยทอดตลำด
ของกรมบังคับคดีและกระทรวงยุติธรรม
หำกมีรำยกำรดังต่อไปนี้ ก็ให้ระบุไว้ในประกำศขำยทอดตลำดด้วย
(๑) รำคำประเมินของผู้เชี่ยวชำญกำรประเมินรำคำ
(๒) รำคำประเมินของเจ้ำพนักงำนบังคับคดี
(๓) รำคำประเมินของเจ้ำพนักงำนประเมินรำคำทรัพย์
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(๔) รำคำที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำหนดรำคำทรัพย์
ประกำศขำยทอดตลำดอำจทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้
ข้อ ๑๐ ในกำรประกำศขำยทอดตลำด หำกเจ้ำพนักงำนบังคับคดีเห็นสมควรกำหนดรำยกำร
เพิ่มเติมจำกที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในกำรขำยทอดตลำด ก็ให้ดำเนินกำรได้โดยต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกอธิบดี
ข้อ ๑๑ ในกำรประกำศขำยทอดตลำด ให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งประกำศขำยทอดตลำดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในกำรบังคับคดีแก่ทรัพย์สินที่ขำยทอดตลำด
ทรำบก่อนวันขำยทอดตลำดไม่น้อยกว่ำห้ำวัน
(๒) ให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีโฆษณำประกำศขำยทอดตลำดในเว็บไซต์ต่ำง ๆ ที่แพร่หลำยหรือ
เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปก่อนวันขำยทอดตลำดไม่น้อยกว่ำห้ำวัน
(๓) ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร เจ้ ำ พนั ก งำนบั ง คั บ คดี อ ำจให้ โ ฆษณำประกำศขำยทอดตลำด
ในหนังสือพิมพ์รำยวันที่แพร่หลำยก่อนวันขำยทอดตลำดไม่น้อยกว่ำห้ำวันด้วยก็ได้
(๔) ปิ ด ประกำศขำยทอดตลำดก่ อ นวั น ขำยทอดตลำดไม่ น้ อ ยกว่ ำ ห้ ำ วั น ณ สถำนที่
ขำยทอดตลำดและสถำนที่รำชกำรสำคัญตำมที่อธิบดีประกำศกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
ข้อ ๑๒ ก่ อ นกำรขำยทอดตลำด ให้ เ จ้ ำ พนั ก งำนบั ง คั บ คดีต รวจสอบว่ำ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ใน
กำรบังคับคดีแก่ทรัพย์สินที่ขำยทอดตลำดทุกรำยได้ทรำบถึงกำรประกำศขำยทอดตลำดนั้นแล้วหรือไม่
แล้วให้บันทึกกำรตรวจสอบนั้นไว้เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบได้ ในกรณีที่ไม่อำจตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสีย
ดังกล่ำวรำยใด ให้บันทึกเหตุแห่งกำรไม่อำจตรวจสอบได้ไว้ด้วย
หมวด ๓
กำรเสนอรำคำ
ข้อ ๑๓ ผู้เข้ำเสนอรำคำต้องแสดงควำมจำนงเข้ำเสนอรำคำ โดยยื่นหลักฐำนต่อเจ้ำพนักงำน
บังคับคดีก่อนหรือในวันขำยทอดตลำด ดังต่อไปนี้
(๑) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำหนังสือเดินทำง หรือเอกสำรหรือหลักฐำนอื่นใด
ที่มีกฎหมำยรับรองซึ่งต้องมีรูปถ่ำยและสำมำรถแสดงตนได้
(๒) สำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลและเอกสำรตำม (๑) ของผู้แทนนิติบุคคลในกรณีที่เป็น
นิติบุคคล
(๓) หนังสือมอบอำนำจในกรณีที่เข้ำเสนอรำคำแทนบุคคลอื่น
ข้อ ๑๔ ให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีกำหนดให้ผู้เข้ำเสนอรำคำวำงหลักประกันก่อนเข้ำเสนอรำคำ
โดยพิจำรณำจำกรำคำประเมินทรัพย์สินซึ่งจะต้องนำไปกำหนดเป็นรำคำเริ่มต้นในกำรขำยทอดตลำด

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓๑ ก

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นกำรก ำหนดรำคำเริ่ ม ต้ น และรำคำที่ ส มควรขำย
ในกำรขำยทอดตลำด
ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนบังคับคดีประกำศขำยทอดตลำดใหม่เนื่องจำกผู้เสนอรำคำสูงสุดไม่ชำระ
รำคำส่ ว นที่ เ หลื อ ให้ เ จ้ ำ พนั ก งำนบั ง คั บ คดี ก ำหนดให้ ผู้ เ ข้ ำ เสนอรำคำวำงหลั ก ประกั น พิ เ ศษ
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธิบดีประกำศกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
หลักประกันตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้คืนแก่ผู้เสนอรำคำเมื่อสิ้นสุดกำรขำยทอดตลำด
แต่ถ้ำมีกำรเคำะไม้ขำยให้แก่ผู้เสนอรำคำสูงสุด ให้ถือเอำหลักประกันของผู้นั้นเป็นมัดจำตำมสัญญำและ
เป็นกำรชำระรำคำบำงส่วน
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผู้เข้ำเสนอรำคำผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๔ ให้เจ้ำพนักงำน
บังคับคดีสั่งไม่อนุญำตให้ผู้นั้นเสนอรำคำในกำรขำยทอดตลำดนั้น
หมวด ๔
กำรขำยทอดตลำด
ข้อ ๑๖ เจ้ำพนักงำนบังคับคดีมีหน้ำที่และอำนำจในกำรควบคุมกำรขำยทอดตลำดให้เป็นไป
ด้วยควำมถูกต้องและเที่ยงธรรม และต้องป้องกันมิให้มีกำรสมยอมในกำรเสนอรำคำหรือ กระทำกำรใด
ที่ทำให้เสียควำมยุติธรรมทั้งในกำรดำเนินกำรของเจ้ำพนักงำนบังคับคดีและในกำรขำยทอดตลำด
หำกเจ้ำพนักงำนบังคับคดีเห็นว่ำผู้เข้ำเสนอรำคำหรือบุคคลที่อยู่ในห้องขำยทอดตลำดรำยใด
มีพฤติกำรณ์ที่อำจทำให้กำรขำยทอดตลำดไม่เป็นไปตำมวรรคหนึ่ง หรือรบกวนกำรขำยทอดตลำด
หรือกำรดำเนินกำรของเจ้ำพนักงำนบังคับคดี ให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีมีอำนำจสั่งให้ผู้นั้นออกนอกห้อง
ขำยทอดตลำดและปฏิเสธกำรเสนอรำคำของผู้นั้น
ข้อ ๑๗ ในกำรขำยทอดตลำด ให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีแจ้งให้ผู้เข้ำเสนอรำคำทรำบถึงวำระ
กำรขำยทอดตลำดและรำยละเอียดของทรัพย์ ที่จะขำยทอดตลำด ตำแหน่งที่ตั้งหรือที่อยู่ และภำระ
ติดพันของทรัพย์นั้น รวมถึงชื่อศำล หมำยเลขคดีแดง ชื่อคู่ควำม และผู้มีส่วนได้เสียในกำรบังคับคดี
แก่ทรัพย์ที่ขำยทอดตลำด แล้วจึงให้ผู้เข้ำเสนอรำคำเสนอรำคำด้วยวำจำ ด้วยกำรยกป้ำยผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีอื่นที่อธิบดีประกำศกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
ข้อ ๑๘ ให้ เจ้ำพนั กงำนบังคับคดีเริ่มกำรขำยทอดตลำดจำกรำคำเริ่มต้นที่แจ้งในประกำศ
ขำยทอดตลำด ทั้งนี้ เจ้ำพนักงำนบังคับคดีอำจกำหนดอัตรำกำรเพิ่มของกำรเสนอรำคำแต่ละครั้งด้วยก็ได้
ข้อ ๑๙ เมื่อเจ้ำพนั กงำนบังคับคดีเคำะไม้ขำยให้แก่ผู้เสนอรำคำสูงสุดแล้ว ให้ดำเนินกำร
ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓๑ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

(๑) กรณีสังหำริมทรัพย์ เมื่อผู้เสนอรำคำสูงสุดชำระรำคำครบถ้วนแล้ว ให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดี
ส่ ง มอบทรัพ ย์ ที่ขำยให้ แ ก่ผู้ เสนอรำคำสูง สุด แต่ หำกทรั พ ย์ที่ ขำยมี รำคำสู งมำกหรือ มีเ หตุผลพิเศษ
ประกำรอื่น เจ้ำพนักงำนบังคับคดีอำจอนุญำตให้เลื่อนกำรชำระรำคำส่วนที่เหลือได้แต่ไม่เกินสิบห้ำวัน
นับแต่วันขำยทอดตลำดก็ได้
(๒) กรณีสังหำริมทรัพย์ที่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ให้ผู้เสนอรำคำสูงสุดทำสัญญำ
ซื้อขำยตำมแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดี และเมื่อชำระรำคำครบถ้วนแล้ว ให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดี
แจ้งเป็นหนังสือให้นำยทะเบียนจดทะเบียนโอนทรัพย์นั้นให้แก่ผู้เสนอรำคำสูงสุด ทั้งนี้ เจ้ำพนักงำน
บังคับคดีอำจอนุญำตให้เลื่อนกำรชำระรำคำส่วนที่เหลือได้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธิบดีกำหนด
แต่ไม่เกินสำมเดือนนับแต่วันที่ต้องชำระรำคำส่วนที่เหลือ
(๓) กรณีอสังหำริมทรัพย์ ให้ผู้เสนอรำคำสูงสุดทำสัญญำซื้อขำยตำมแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดี
และเมื่อชำระรำคำครบถ้วนแล้ว ให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีแจ้งเป็นหนังสือให้นำยทะเบียนจดทะเบียน
โอนทรัพย์นั้นให้แก่ผู้เสนอรำคำสูงสุด ทั้ งนี้ เจ้ำพนักงำนบังคับคดีอำจอนุญำตให้เลื่อนกำรชำระรำคำ
ส่วนที่เหลือได้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธิบดีกำหนด แต่ไม่เกินสำมเดือนนับแต่วันที่ต้องชำระรำคำ
ส่วนที่เหลือ
กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นนอกเหนือจำก (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตำมที่อธิบดีกำหนด
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำสูงสุดไม่ชำระรำคำส่วนที่เหลือตำมข้อ ๑๙ ให้เจ้ำพนักงำน
บังคับคดีมีคำสั่งให้ริบหลักประกันและให้นำทรัพย์นั้นออกขำยทอดตลำดใหม่
ในกำรขำยทอดตลำดครั้งใหม่ หำกรำคำสูงสุดมีจำนวนต่ำกว่ำรำคำสูงสุดที่ผู้เสนอรำคำสูงสุดเดิม
เสนอไว้ ให้เจ้ำพนักงำนบัง คับคดีแจ้งให้ผู้เสนอรำคำสูงสุดเดิมชำระรำคำส่วนต่ำงที่ขำดและค่ำใช้จ่ำย
ที่เกิดจำกกำรขำยทอดตลำดครั้งใหม่ภำยในกำหนดเวลำที่เจ้ำพนักงำนบังคับคดีกำหนด หำกไม่ชำระ
ให้แจ้งผู้มีส่วนได้เสียในกำรบังคับคดีเพื่อดำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป
ข้อ ๒๑ บรรดำประกำศหรื อ ระเบี ย บที่ อ อกตำมกฎกระทรวงก ำหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร
และเงื่อนไขในกำรขำยทอดตลำด พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ได้ต่ อไปเพี ย งเท่ำ ที่ ไ ม่ ขัด หรื อแย้ งกั บกฎกระทรวงนี้ จนกว่ ำ จะมี ประกำศหรือ ระเบียบ
ตำมกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ประกำศขำยทอดตลำดซึ่งเจ้ำพนักงำนบังคับคดีได้ประกำศตำมกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขำยทอดตลำด พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และกำรขำย
ทอดตลำดตำมประกำศนั้ น ยั ง ไม่ สิ้ น สุ ด ให้ ยั ง คงมี ผ ลใช้ บั ง คั บ ต่ อ ไป โดยต้ อ งด ำเนิ น กำรต่ อ ไป
ตำมกฎกระทรวงนี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓๑ ก

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

ข้อ ๒๒ ให้ กรรมกำรกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรกำหนดรำคำเริ่มต้นและรำคำที่สมควรขำย
ในกำรขำยทอดตลำด และกรรมกำรก ำหนดรำคำทรั พ ย์ ได้ รั บ ค่ ำ ตอบแทนตำมอั ต รำที่ ไ ด้ รั บ อยู่
ตำมระเบี ย บกระทรวงยุ ติ ธ รรมซึ่ ง ออกตำมกฎกระทรวงก ำหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร และเงื่ อ นไข
ในกำรขำยทอดตลำด พ.ศ. ๒๕๕๔ จนกว่ำจะมีกำรกำหนดค่ำตอบแทนใหม่ตำมระเบียบซึ่งออก
ตำมกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖3
สมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุตธิ รรม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓๑ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ พ ระรำชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในภำค ๔
วิธีกำรชั่วครำวก่อนพิพำกษำและกำรบังคับตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่ง ลักษณะ ๒ กำรบังคับคดีตำมคำพิพำกษำ
หรื อคำสั่ ง ทั้งลั กษณะ อั น มีผ ลเป็ น กำรยกเลิ กบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรขำยทอดตลำดและบัญ ญัติขึ้ น ใหม่
รวมถึงบทบั ญญัติที่ให้ อำนำจในกำรออกกฎกระทรวงกำหนดหลั กเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขำย
ทอดตลำด สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขำยทอดตลำดเสียใหม่ เพื่อให้กำรขำย
ทอดตลำดของเจ้ำพนักงำนบังคับคดีมีควำมโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ
บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ กำรขำยทอดตลำดในประมวลกฎหมำยวิ ธี พิ จ ำรณำควำมแพ่ ง ที่ มี ก ำรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

สรุปสาระสําคัญ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2563
เหตุผลในการตรากฎหมาย
โดยที่พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพ"ง (ฉบับ ที่ ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก"อนพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษา
หรือคําสั่ง ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ทั้งลักษณะ อันมีผลเป;นการยกเลิกบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการขายทอดตลาดและบัญญัติขึ้นใหม" รวมถึงบทบัญญัติที่ใหอํานาจในการออกกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ> วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ> วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขายทอดตลาดเสียใหม" เพื่อใหการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีมีความโปร"งใส เป;นธรรม มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และสอดคลองกับบทบัญญัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง
ที่มีการแกไขเพิ่มเติม
วันที่กฎหมายมีผลใช/บังคับ (ข/อ 1)
เมื่อพนกํา หนดสามสิบ วัน นับ แต"วัน ประกาศในราชกิจ จานุเ บกษาเป;น ตนไป (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563) ใชบังคับตั้งแต"วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
บทยกเลิก (ข/อ 2)
ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ> วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559
บทนิยาม (ข/อ 3)
“อธิบดี” หมายความว"า อธิบดีกรมบังคับคดี
“รัฐมนตรี” หมายความว"า รัฐมนตรีว"าการกระทรวงยุติธรรม
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคาเริ่มต/นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด (ข/อ 4)
ประกอบดวยอธิบดีกรมบังคับคดีเป;นประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมบังคับคดีรับผิดชอบ
ดานการบังคับคดีแพ"ง รองอธิบดีกรมบังคับคดีรับผิดชอบดานการบังคับคดีลมละลาย ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
การบังคับคดีแพ"งซึ่งอธิบดีกรมบังคับคดีมอบหมาย ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการบังคับคดีลมละลายซึ่งอธิบดี
กรมบังคับคดีมอบหมาย ผู/แทนกรมที่ดิน ผูแทนกรมธนารักษ> ผูแทนสํานักงานกองทุนฟLMนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ผูแทนสํานักงานศาลยุติธรรม ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด
ผูแทนสภาทนายความ ผูแทนสภาหอการคาแห"งประเทศไทย ผูแทนสมาคมธนาคารไทย และผูแทนสมาคม
ผูประเมินค"าทรัพย>สินแห"งประเทศไทย เป;นกรรมการ ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมิน
ราคาทรัพย>เป;นกรรมการและเลขานุการ และใหหัวหนากลุ"มงานวิชาการเป;นกรรมการและผูช"วยเลขานุการ
มีหนาที่และอํานาจกําหนดหลักเกณฑ>ในการกําหนดราคาเริ่มตนและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
และการวางหลักประกันการเขาเสนอราคา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพยกรุงเทพมหานคร (ข/อ 6)
ประกอบดวยอธิบดีกรมบังคับคดีหรือขาราชการกรมบังคับคดีซึ่งอธิบดีกรมบังคับคดีมอบหมาย
เป;นประธานกรรมการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการบังคับคดีแพ"งซึ่งอธิบดีกรมบังคับคดีมอบหมาย ผูเชี่ยวชาญ
/เฉพาะ...

-2เฉพาะดานการบังคับคดีลมละลายซึ่งอธิบดีกรมบังคับคดีมอบหมาย ผู/แทนกรมที่ดิน ผู แทนกรมธนารักษ>
ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสภาทนายความ ผูแทนสภาหอการคาแห"งประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรม
แห"งประเทศไทย ผูแทนสมาคมธนาคารไทย และผูแทนสมาคมผูประเมินค"าทรัพย>สินแห"งประเทศไทยเป;นกรรมการ
ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย>เป;นกรรมการและเลขานุการ และใหหัวหนา
กลุ"มงานประเมินราคาทรัพย>เป;นกรรมการและผูช"วยเลขานุการ
คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพยจังหวัด (ข/อ 6)
ประกอบดวยผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดหรือขาราชการกรมบังคับคดีซึ่งอธิบดี
กรมบังคับคดีมอบหมายเป;นประธานกรรมการ ผู/แทนสํานักงานที่ดินจังหวัด ผูแทนสํานักงานธนารักษ>พื้นที่
ผูแทนสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและช"วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ผูแทนสภาทนายความ
จังหวัด ผูแทนชมรมธนาคารจังหวัด ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผูแทนหอการคาจังหวัดเป;นกรรมการ
ขาราชการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดซึ่งผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดมอบหมายเป;นกรรมการและ
เลขานุการ และเป;นกรรมการและผูช"วยเลขานุการจํานวนหนึ่งคน
หน/าที่และอํานาจของคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย (ข/อ 7)
1. กรณีร าคาประเมิน ของเจาพนักงานบัง คับ คดีในขณะยึด ทรัพย>ห รือราคาประเมิน ของ
เจาพนักงานประเมินราคาทรัพย>มีราคาตั้งแต"หาสิบลานบาทขึ้นไป
2. กรณีที่ผูไดรับมอบหมายจากอธิบดีใหดูแลการขายทอดตลาด หรือผูอํานวยการสํานักงาน
บังคับคดีจังหวัด แลวแต"กรณี พิจารณาเห็นสมควรเสนอเรื่องใหคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย>พิจารณา
กําหนดราคาทรัพย>ใหม" เนื่องจากไม"มีผูเสนอราคาในการขายทอดตลาด ราคาทรัพย>ที่จะขายเปลี่ยนแปลงไป
หรือมีการโตแยงหรือมีคําคัดคานจากผูมีส"วนไดเสียในราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดีซึ่งไม"สามารถหา
ขอยุติได
รายการที่ต/องระบุไว/ในประกาศขายทอดตลาด (ข/อ 9)
1. ชื่อศาลและหมายเลขคดีแดง
2. ชื่อคู"ความ
3. วันและเวลาในการขายทอดตลาด
4. สถานที่ขายทอดตลาด
5. รายละเอียดของทรัพย>ที่จะขายและภาระติดพัน
6. แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งทรัพย>
7. ราคาเริ่มตนในการขายทอดตลาด
8. ขอสัญญาและเงื่อนไขที่กําหนดในระเบียบ ประกาศ หรือขอบังคับเกี่ยวกับการขายทอดตลาด
ของกรมบังคับคดีและกระทรวงยุติธรรม
หากมีรายการดังต"อไปนี้ ก็ใหระบุไวในประกาศขายทอดตลาดดวย
1. ราคาประเมินของผูเชี่ยวชาญการประเมินราคา
2. ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี
3. ราคาประเมินของเจาพนักงานประเมินราคาทรัพย>
4. ราคาที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย>
/ขั้นตอน...

-3ขั้นตอนและวิธีการในการประกาศขายทอดตลาด (ข/อ 11 และ 12)
1. ส"งประกาศใหแก"ผูมีส"วนไดเสียในการบังคับคดีทราบก"อนวันขายทอดตลาดไม"นอยกว"าหาวัน
2. โฆษณาประกาศในเว็บไซต>ต"าง ๆ ที่แพร"หลายหรือเป;นที่รูจักกันโดยทั่วไปก"อนวันขายทอดตลาด
ไม"นอยกว"าหาวัน
3. กรณีที่เ ห็น สมควรอาจใหโฆษณาประกาศในหนัง สือพิม พ>ร ายวัน ที่แ พร"ห ลายก"อนวัน
ขายทอดตลาดไม"นอยกว"าหาวันดวยก็ได
4. ปWดประกาศก"อนวันขายทอดตลาดไม"นอยกว"าหาวัน ณ สถานที่ขายทอดตลาดและสถานที่
ราชการสําคัญตามที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ก"อนการขายทอดตลาดเจาพนักงานบังคับคดีตองตรวจสอบว"าผูมีส"วนไดเสียในการบังคับคดี
แก"ทรัพย>สินที่ขายทอดตลาดทุกรายไดทราบถึงการประกาศขายทอดตลาดนั้นแลวหรือไม" แลวใหบันทึกการ
ตรวจสอบนั้นไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบได ในกรณีที่ไม"อาจตรวจสอบผูมีส"วนไดเสียดังกล"าวรายใด ใหบันทึก
เหตุแห"งการไม"อาจตรวจสอบไดไวดวย
เงื่อนไขที่ผู/เข/าเสนอราคาต/องปฏิบัติในการเสนอราคา
1. หลักฐานที่ตองยื่นก"อนหรือในวันขายทอดตลาด (ข/อ 13)
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารหรือหลักฐานอื่นใด
ที่มีกฎหมายรับรองซึ่งตองมีรูปถ"ายและสามารถแสดงตนได
(2) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและเอกสารตาม (1) ของผูแทนนิติบุคคล
(3) หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่เขาเสนอราคาแทนบุคคลอื่น
2. ตองวางหลักประกันก"อนเขาเสนอราคาโดยพิจารณาจากราคาประเมินทรัพย>สินซึ่งจะตอง
นําไปกําหนดเป;นราคาเริ่มตนในการขายทอดตลาด (ข/อ 14)
หน/าที่และอํานาจของเจ/าพนักงานบังคับคดีในการขายทอดตลาด
1. ควบคุมการขายทอดตลาดใหเป;นไปดวยความถูกตองและเที่ยงธรรม และตองปXองกันมิใหมี
การสมยอมในการเสนอราคาหรือกระทําการใดที่ทําใหเสียความยุติธรรมทั้งในการดําเนินการของเจาพนักงาน
บังคับคดีและในการขายทอดตลาด (ข/อ 16)
2. แจงใหผู เขาเสนอราคาทราบถึงวาระการขายทอดตลาดและรายละเอีย ดของทรัพย>ที่
ขายทอดตลาด ตําแหน"งที่ตั้งหรือที่อยู" และภาระติดพันของทรัพย>นั้น รวมถึงชื่อศาล หมายเลขคดีแดง ชื่อคู"ความ
และผูมีส"วนไดเสียในการบังคับคดีแก"ทรัพย>ที่ขายทอดตลาด แลวจึงใหผูเขาเสนอราคาเสนอราคาดวยวาจา ดวยการ
ยกปXายผ"านระบบอิเล็กทรอนิกส> หรือโดยวิธีอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา (ข/อ 17)
การดําเนินการกับทรัพยที่ขายทอดตลาด (ข/อ 19)
1. กรณีสังหาริมทรัพย> เมื่อผูเสนอราคาสูงสุดชําระราคาครบถวนแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดี
ส"งมอบทรัพย>ที่ขายใหแก"ผูเสนอราคาสูงสุด แต"หากทรัพย>ที่ขายมีราคาสูงมากหรือมีเหตุผลพิเศษประการอื่น
เจาพนักงานบังคับคดีอาจอนุญาตใหเลื่อนการชําระราคาส"วนที่เหลือไดแต"ไม"เกินสิบหาวันนับแต"วันขายทอดตลาดก็ได
2. กรณีสังหาริมทรัพย>ที่ตองจดทะเบียนต"อพนักงานเจาหนาที่ ใหผูเสนอราคาสูงสุดทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบพิมพ>ของกรมบังคับคดี และเมื่อชําระราคาครบถวนแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงเป;นหนังสือ
ใหนายทะเบียนจดทะเบียนโอนทรัพย>นั้นใหแก"ผูเสนอราคาสูงสุด ทั้งนี้ เจาพนักงานบังคับคดีอาจอนุญาตใหเลื่อน
/การ...

-4การชําระราคาส"วนที่เหลือไดตามหลักเกณฑ>และวิธีการที่อธิบดีกําหนดแต"ไม"เกินสามเดือนนับแต"วันที่ตองชําระ
ราคาส"วนที่เหลือ
3. กรณีอสังหาริมทรัพย> ใหผูเสนอราคาสูงสุดทําสัญญาซื้อขายตามแบบพิมพ>ของกรมบังคับคดี
และเมื่อชําระราคาครบถวนแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงเป;นหนังสือใหนายทะเบียนจดทะเบียนโอนทรัพย>
นั้นใหแก"ผูเสนอราคาสูงสุด ทั้งนี้ เจาพนักงานบังคับคดีอาจอนุญาตใหเลื่อนการชําระราคาส"วนที่เหลือไดตาม
หลักเกณฑ>และวิธีการที่อธิบดีกําหนด แต"ไม"เกินสามเดือนนับแต"วันที่ตองชําระราคาส"วนที่เหลือ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2563 มีส;วนเกี่ยวข/องกับ
ภารกิจของกรมที่ดิน ดังนี้
1. กําหนดใหมีผูแทนกรมที่ดินในคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ>ในการกําหนดราคาเริ่มตนและ
ราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด (ขอ 4)
2. กําหนดใหมีผูแทนกรมที่ดินในคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย>กรุงเทพมหานคร (ขอ 6)
3. กําหนดใหมีผูแทนสํานักงานที่ดินจังหวัดในคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย>จังหวัด (ขอ 6)
4. หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย> (ขอ 7)
(1) กรณีราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดีในขณะยึดทรัพย>หรือราคาประเมินของ
เจาพนักงานประเมินราคาทรัพย>มีราคาตั้งแต"หาสิบลานบาทขึ้นไป
(2) กรณีที่ผูไดรับมอบหมายจากอธิบดีใหดูแลการขายทอดตลาด หรือผูอํานวยการสํานักงาน
บังคับคดีจังหวัด แลวแต"กรณี พิจารณาเห็นสมควรเสนอเรื่องใหคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย>พิจารณากําหนด
ราคาทรัพย>ใหม" เนื่องจากไม"มีผูเสนอราคาในการขายทอดตลาด ราคาทรัพย>ที่จะขายเปลี่ยนแปลงไป หรือมีการ
โตแยงหรือมีคําคัดคานจากผูมีส"วนไดเสียในราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดีซึ่งไม"สามารถหาขอยุติได
5. การดําเนินการกับ ทรัพย>ที่ขายทอดตลาด กรณีอสังหาริมทรัพย> ใหผู เสนอราคาสูงสุด
ทําสัญญาซื้อขายตามแบบพิมพ>ของกรมบังคับคดีและเมื่อชําระราคาครบถวนแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดี
แจงเป;นหนังสือใหนายทะเบียนจดทะเบียนโอนทรัพย>นั้นใหแก"ผูเสนอราคาสูงสุด ทั้งนี้ เจาพนักงานบังคับคดี
อาจอนุญาตใหเลื่อนการชําระราคาส"วนที่เหลือไดตามหลักเกณฑ>และวิธีการที่อธิบดีกําหนด แต"ไม"เกินสามเดือน
นับแต"วันที่ตองชําระราคาส"วนที่เหลือ (ขอ 19)
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