
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขในกำรขำยทอดตลำด 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ ง   (๒)  แห่ งพระรำชบัญญัติ ให้ ใช้ 
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง  พุทธศักรำช  ๒๔๗๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ประกอบกับมำตรำ  ๓๓๑   
วรรคหนึ่ง  แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง  (ฉบับที่  ๓๐)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดสำมสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขในกำรขำยทอดตลำด  
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
“อธิบดี”  หมำยควำมว่ำ  อธิบดีกรมบังคับคดี 
“รัฐมนตรี”  หมำยควำมว่ำ  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมกำร 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คณะกรรมกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดรำคำเริม่ต้น 

และรำคำที่สมควรขำยในกำรขำยทอดตลำด 
 
 

ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ  “คณะกรรมกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ใน 
กำรก ำหนดรำคำเริ่มต้นและรำคำที่สมควรขำยในกำรขำยทอดตลำด”  ประกอบด้วยอธิบดีเป็นประธำน 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓



กรรมกำร  รองอธิบดีรับผิดชอบด้ำนกำรบังคับคดีแพ่ง  รองอธิบดีรับผิดชอบด้ำนกำรบังคับคดีล้มละลำย  
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกำรบังคับคดีแพ่งซึ่งอธิบดีมอบหมำย  ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกำรบังคับคดี
ล้มละลำยซึ่งอธิบดีมอบหมำย  ผู้แทนกรมที่ดิน  ผู้แทนกรมธนำรักษ์  ผู้แทนส ำนักงำนกองทุนฟ้ืนฟู  
และพัฒนำเกษตรกร  ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  ผู้แทนส ำนักงำนศำลยุติธรรม  
ผู้แทนส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  ผู้แทนสภำทนำยควำม  ผู้แทนสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย   
ผู้แทนสมำคมธนำคำรไทย  และผู้แทนสมำคมผู้ประเมินค่ำทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมกำร 

ให้ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำระบบกำรบังคับคดีและประเมินรำคำทรัพย์ เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร  และให้หัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำรเป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ให้คณะกรรมกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดรำคำเริ่มต้นและรำคำที่สมควรขำย 
ในกำรขำยทอดตลำดมีหน้ำที่และอ ำนำจก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดรำคำเริ่มต้นและรำคำที่สมควร
ขำยในกำรขำยทอดตลำดและกำรวำงหลักประกันกำรเข้ำเสนอรำคำ  โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ข้อ ๕ ให้กรรมกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดรำคำเริ่มต้นและรำคำที่สมควรขำย 
ในกำรขำยทอดตลำดได้รับค่ำตอบแทนตำมระเบียบที่ รั ฐมนตรีก ำหนดโดยควำมเห็นชอบ  
ของกระทรวงกำรคลัง 

ส่วนที ่ ๒ 
คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำทรัพย์ 

 
 

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำทรัพย์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรุงเทพมหำนคร  ประกอบด้วยอธิบดีหรือข้ำรำชกำรกรมบังคับคดีซึ่งอธิบดีมอบหมำย 

เป็นประธำนกรรมกำร  ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกำรบังคับคดีแพ่งซึ่งอธิบดีมอบหมำย  ผู้เชี่ยวชำญ  
เฉพำะด้ำนกำรบังคับคดีล้มละลำยซึ่งอธิบดีมอบหมำย  ผู้แทนกรมที่ดิน  ผู้แทนกรมธนำรักษ์  ผู้แทนส ำนักงำน 
อัยกำรสูงสุด  ผู้แทนสภำทนำยควำม  ผู้แทนสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสภำอุตสำหกรรม  
แห่งประเทศไทย  ผู้แทนสมำคมธนำคำรไทย  และผู้แทนสมำคมผู้ประเมินค่ำทรัพย์สินแห่งประเทศไทย   
เป็นกรรมกำร 

ให้ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำระบบกำรบังคับคดีและประเมินรำคำทรัพย์เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร  และให้หัวหน้ำกลุ่มงำนประเมินรำคำทรัพย์เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

(๒) ในจังหวัดอื่น  ประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดหรือข้ำรำชกำร 
กรมบังคับคดีซึ่งอธิบดีมอบหมำยเป็นประธำนกรรมกำร  ผู้แทนส ำนักงำนที่ดินจังหวัด  ผู้แทนส ำนักงำน  
ธนำรักษ์พ้ืนที่  ผู้แทนส ำนักงำนอัยกำรคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัด  
ผู้แทนสภำทนำยควำมจังหวัด  ผู้แทนชมรมธนำคำรจังหวัด  ผู้แทนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด  และผู้แทน
หอกำรค้ำจังหวัดเป็นกรรมกำร 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓



ให้ข้ำรำชกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดซึ่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดมอบหมำย
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และเป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรจ ำนวนหนึ่งคน 

ข้อ ๗ คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำทรัพย์มีหน้ำที่และอ ำนำจก ำหนดรำคำทรัพย์ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่รำคำประเมินของเจ้ำพนักงำนบังคับคดีในขณะยึดทรัพย์หรือรำคำประเมินของ  
เจ้ำพนักงำนประเมินรำคำทรัพย์มีรำคำตั้งแต่ห้ำสิบล้ำนบำทขึ้นไป 

(๒) กรณีที่ผู้ได้รับมอบหมำยจำกอธิบดีให้ดูแลกำรขำยทอดตลำดหรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
บังคับคดีจังหวัด  แล้วแต่กรณี  พิจำรณำเห็นสมควรเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำทรัพย์
พิจำรณำก ำหนดรำคำทรัพย์ใหม่  เนื่องจำกมีเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ไม่มีผู้เสนอรำคำในกำรขำยทอดตลำด 
 (ข) รำคำทรัพย์ท่ีจะขำยเปลี่ยนแปลงไป 
 (ค) มีกำรโต้แย้งหรือมีค ำคัดค้ำนจำกผู้มีส่วนได้เสียในรำคำประเมินของเจ้ำพนักงำน 

บังคับคดีซึ่งไม่สำมำรถหำข้อยุติได้   
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำทรัพย์ได้รับค่ำตอบแทนตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนด

โดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง 

หมวด  ๒ 
กำรประกำศขำยทอดตลำด 

 
 

ข้อ ๙ ให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีจัดท ำประกำศขำยทอดตลำดโดยมีรำยกำร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อศำลและหมำยเลขคดีแดง 
(๒) ชื่อคู่ควำม 
(๓) วันและเวลำในกำรขำยทอดตลำด 
(๔) สถำนที่ขำยทอดตลำด 
(๕) รำยละเอียดของทรัพย์ที่จะขำยและภำระติดพัน 
(๖) แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งทรัพย์ 
(๗) รำคำเริ่มต้นในกำรขำยทอดตลำด 
(๘) ข้อสัญญำและเงื่อนไขที่ก ำหนดในระเบียบ  ประกำศ  หรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรขำยทอดตลำด

ของกรมบังคับคดีและกระทรวงยุติธรรม 
หำกมีรำยกำรดังต่อไปนี้  ก็ให้ระบุไว้ในประกำศขำยทอดตลำดด้วย 
(๑) รำคำประเมินของผู้เชี่ยวชำญกำรประเมินรำคำ 
(๒) รำคำประเมินของเจ้ำพนักงำนบังคับคดี 
(๓) รำคำประเมินของเจ้ำพนักงำนประเมินรำคำทรัพย์   

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓



(๔) รำคำที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำทรัพย์ 
ประกำศขำยทอดตลำดอำจท ำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ 
ข้อ ๑๐ ในกำรประกำศขำยทอดตลำด  หำกเจ้ำพนักงำนบังคับคดีเห็นสมควรก ำหนดรำยกำร

เพ่ิมเติมจำกที่ก ำหนดไว้ในข้อ  ๙  เพ่ือประโยชน์ในกำรขำยทอดตลำด  ก็ให้ด ำเนินกำรได้โดยต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกอธิบดี   

ข้อ ๑๑ ในกำรประกำศขำยทอดตลำด  ให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งประกำศขำยทอดตลำดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในกำรบังคับคดีแก่ทรัพย์สินที่ขำยทอดตลำด

ทรำบก่อนวันขำยทอดตลำดไม่น้อยกว่ำห้ำวัน   
(๒) ให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีโฆษณำประกำศขำยทอดตลำดในเว็บไซต์ต่ำง ๆ  ที่แพร่หลำยหรือ

เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปก่อนวันขำยทอดตลำดไม่น้อยกว่ำห้ำวัน   
(๓) ในกรณีที่เห็นสมควร  เจ้ำพนักงำนบังคับคดีอำจให้โฆษณำประกำศขำยทอดตลำด 

ในหนังสือพิมพ์รำยวันที่แพร่หลำยก่อนวันขำยทอดตลำดไม่น้อยกว่ำห้ำวันด้วยก็ได้ 
(๔) ปิดประกำศขำยทอดตลำดก่อนวันขำยทอดตลำดไม่น้อยกว่ำห้ำวัน  ณ  สถำนที่ 

ขำยทอดตลำดและสถำนที่รำชกำรส ำคัญตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ข้อ ๑๒ ก่อนกำรขำยทอดตลำด  ให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีตรวจสอบว่ำผู้มีส่วนได้เสียใน 

กำรบังคับคดีแก่ทรัพย์สินที่ขำยทอดตลำดทุกรำยได้ทรำบถึงกำรประกำศขำยทอดตลำดนั้นแล้วหรือไม่   
แล้วให้บันทึกกำรตรวจสอบนั้นไว้เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบได้  ในกรณีที่ไม่อำจตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสีย
ดังกล่ำวรำยใด  ให้บันทึกเหตุแห่งกำรไม่อำจตรวจสอบได้ไว้ด้วย 

หมวด  ๓ 
กำรเสนอรำคำ 

 
 

ข้อ ๑๓ ผู้เข้ำเสนอรำคำต้องแสดงควำมจ ำนงเข้ำเสนอรำคำ  โดยยื่นหลักฐำนต่อเจ้ำพนักงำน
บังคับคดีก่อนหรือในวันขำยทอดตลำด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  ส ำเนำหนังสือเดินทำง  หรือเอกสำรหรือหลักฐำนอื่นใด  
ที่มีกฎหมำยรับรองซึ่งต้องมีรูปถ่ำยและสำมำรถแสดงตนได้ 

(๒) ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลและเอกสำรตำม  (๑)  ของผู้แทนนิติบุคคลในกรณีที่เป็น 
นิติบุคคล 

(๓) หนังสือมอบอ ำนำจในกรณีที่เข้ำเสนอรำคำแทนบุคคลอื่น 
ข้อ ๑๔ ให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีก ำหนดให้ผู้เข้ำเสนอรำคำวำงหลักประกันก่อนเข้ำเสนอรำคำ  

โดยพิจำรณำจำกรำคำประเมินทรัพย์สินซึ่งจะต้องน ำไปก ำหนดเป็นรำคำเริ่มต้นในกำรขำยทอดตลำด  

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓



ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดรำคำเริ่มต้นและรำคำที่สมควรขำย 
ในกำรขำยทอดตลำด 

ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนบังคับคดีประกำศขำยทอดตลำดใหม่เนื่องจำกผู้เสนอรำคำสูงสุดไม่ช ำระ
รำคำส่วนที่ เหลือ  ให้ เจ้ำพนักงำนบังคับคดีก ำหนดให้ผู้ เข้ำเสนอรำคำวำงหลักประกันพิเศษ  
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธิบดีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

หลักประกันตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้คืนแก่ผู้เสนอรำคำเมื่อสิ้นสุดกำรขำยทอดตลำด 
แต่ถ้ำมีกำรเคำะไม้ขำยให้แก่ผู้เสนอรำคำสูงสุด  ให้ถือเอำหลักประกันของผู้นั้นเป็นมัดจ ำตำมสัญญำและ
เป็นกำรช ำระรำคำบำงส่วน 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผู้เข้ำเสนอรำคำผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมข้อ  ๑๓  หรือข้อ  ๑๔  ให้เจ้ำพนักงำน
บังคับคดีสั่งไม่อนุญำตให้ผู้นั้นเสนอรำคำในกำรขำยทอดตลำดนั้น 

หมวด  ๔ 
กำรขำยทอดตลำด 

 
 

ข้อ ๑๖ เจ้ำพนักงำนบังคับคดีมีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรควบคุมกำรขำยทอดตลำดให้เป็นไป
ด้วยควำมถูกต้องและเที่ยงธรรม  และต้องป้องกันมิให้มีกำรสมยอมในกำรเสนอรำคำหรือกระท ำกำรใด 
ที่ท ำให้เสียควำมยุติธรรมทั้งในกำรด ำเนินกำรของเจ้ำพนักงำนบังคับคดีและในกำรขำยทอดตลำด 

หำกเจ้ำพนักงำนบังคับคดีเห็นว่ำผู้เข้ำเสนอรำคำหรือบุคคลที่อยู่ในห้องขำยทอดตลำดรำยใด  
มีพฤติกำรณ์ที่อำจท ำให้กำรขำยทอดตลำดไม่เป็นไปตำมวรรคหนึ่ง  หรือรบกวนกำรขำยทอดตลำด   
หรือกำรด ำเนินกำรของเจ้ำพนักงำนบังคับคดี  ให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีมีอ ำนำจสั่งให้ผู้นั้นออกนอกห้อง
ขำยทอดตลำดและปฏิเสธกำรเสนอรำคำของผู้นั้น 

ข้อ ๑๗ ในกำรขำยทอดตลำด  ให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีแจ้งให้ผู้เข้ำเสนอรำคำทรำบถึงวำระ
กำรขำยทอดตลำดและรำยละเอียดของทรัพย์ที่จะขำยทอดตลำด  ต ำแหน่งที่ตั้งหรือที่อยู่  และภำระ 
ติดพันของทรัพย์นั้น  รวมถึงชื่อศำล  หมำยเลขคดีแดง  ชื่อคู่ควำม  และผู้มีส่วนได้เสียในกำรบังคับคดี  
แก่ทรัพย์ที่ขำยทอดตลำด  แล้วจึงให้ผู้เข้ำเสนอรำคำเสนอรำคำด้วยวำจำ  ด้วยกำรยกป้ำยผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  หรือโดยวิธีอื่นที่อธิบดีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ข้อ ๑๘ ให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีเริ่มกำรขำยทอดตลำดจำกรำคำเริ่มต้นที่แจ้งในประกำศ 
ขำยทอดตลำด  ทั้งนี้  เจ้ำพนักงำนบังคับคดีอำจก ำหนดอัตรำกำรเพ่ิมของกำรเสนอรำคำแต่ละครั้งด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๙ เมื่อเจ้ำพนักงำนบังคับคดีเคำะไม้ขำยให้แก่ผู้เสนอรำคำสูงสุดแล้ว  ให้ด ำเนินกำร
ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓



(๑) กรณีสังหำริมทรัพย์  เมื่อผู้เสนอรำคำสูงสุดช ำระรำคำครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดี 
ส่งมอบทรัพย์ที่ขำยให้แก่ผู้เสนอรำคำสูงสุด  แต่หำกทรัพย์ที่ขำยมีรำคำสูงมำกหรือมีเหตุผลพิเศษ 
ประกำรอื่น  เจ้ำพนักงำนบังคับคดีอำจอนุญำตให้เลื่อนกำรช ำระรำคำส่วนที่เหลือได้แต่ไม่เกินสิบห้ำวัน  
นับแต่วันขำยทอดตลำดก็ได้ 

(๒) กรณีสังหำริมทรัพย์ที่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ให้ผู้เสนอรำคำสูงสุดท ำสัญญำ
ซื้อขำยตำมแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดี  และเมื่อช ำระรำคำครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดี 
แจ้งเป็นหนังสือให้นำยทะเบียนจดทะเบียนโอนทรัพย์นั้นให้แก่ผู้เสนอรำคำสูงสุด  ทั้งนี้  เจ้ำพนักงำน
บังคับคดีอำจอนุญำตให้เลื่อนกำรช ำระรำคำส่วนที่เหลือได้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธิบดีก ำหนด   
แต่ไม่เกินสำมเดือนนับแต่วันที่ต้องช ำระรำคำส่วนที่เหลือ 

(๓) กรณีอสังหำริมทรัพย์  ให้ผู้เสนอรำคำสูงสุดท ำสัญญำซื้อขำยตำมแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดี 
และเมื่อช ำระรำคำครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีแจ้งเป็นหนังสือให้นำยทะเบียนจดทะเบียน  
โอนทรัพย์นั้นให้แก่ผู้เสนอรำคำสูงสุด  ทั้งนี้  เจ้ำพนักงำนบังคับคดีอำจอนุญำตให้เลื่อนกำรช ำระรำคำ 
ส่วนที่เหลือได้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธิบดีก ำหนด  แต่ไม่เกินสำมเดือนนับแต่วันที่ต้องช ำระรำคำ  
ส่วนที่เหลือ 

กรณีมีเหตุจ ำเป็นอื่นนอกเหนือจำก  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้เป็นไปตำมที่อธิบดีก ำหนด 
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำสูงสุดไม่ช ำระรำคำส่วนที่เหลือตำมข้อ  ๑๙  ให้เจ้ำพนักงำน

บังคับคดีมีค ำสั่งให้ริบหลักประกันและให้น ำทรัพย์นั้นออกขำยทอดตลำดใหม่ 
ในกำรขำยทอดตลำดครั้งใหม่  หำกรำคำสูงสุดมีจ ำนวนต่ ำกว่ำรำคำสูงสุดที่ผู้เสนอรำคำสูงสุดเดิม 

เสนอไว้  ให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีแจ้งให้ผู้เสนอรำคำสูงสุดเดิมช ำระรำคำส่วนต่ำงที่ขำดและค่ำใช้จ่ำย 
ที่เกิดจำกกำรขำยทอดตลำดครั้งใหม่ภำยในก ำหนดเวลำที่เจ้ำพนักงำนบังคับคดีก ำหนด  หำกไม่ช ำระ  
ให้แจ้งผู้มีส่วนได้เสียในกำรบังคับคดีเพื่อด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 

ข้อ ๒๑ บรรดำประกำศหรือระเบียบที่ออกตำมกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์  วิธีกำร   
และเงื่อนไขในกำรขำยทอดตลำด  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ   
ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้  จนกว่ำจะมีประกำศหรือระเบียบ  
ตำมกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ประกำศขำยทอดตลำดซึ่งเจ้ำพนักงำนบังคับคดีได้ประกำศตำมกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์  
วิธีกำร  และเงื่อนไขในกำรขำยทอดตลำด  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และกำรขำย
ทอดตลำดตำมประกำศนั้นยังไม่สิ้นสุด  ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป  โดยต้ องด ำเนินกำรต่อไป 
ตำมกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๒๒ ให้กรรมกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดรำคำเริ่มต้นและรำคำที่สมควรขำย 
ในกำรขำยทอดตลำด  และกรรมกำรก ำหนดรำคำทรัพย์  ได้รับค่ำตอบแทนตำมอัตรำที่ได้รับอยู่ 
ตำมระเบียบกระทรวงยุติธรรมซึ่งออกตำมกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไข 
ในกำรขำยทอดตลำด  พ.ศ.  ๒๕๕๔  จนกว่ำจะมีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนใหม่ตำมระเบียบซึ่งออก 
ตำมกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  10  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สมศักดิ์  เทพสุทิน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุตธิรรม 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง  (ฉบับที่  ๓๐)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในภำค  ๔  
วิธีกำรชั่วครำวก่อนพิพำกษำและกำรบังคับตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง  ลักษณะ  ๒  กำรบังคับคดีตำมค ำพิพำกษำ
หรือค ำสั่ง  ทั้งลักษณะ  อันมีผลเป็นกำรยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรขำยทอดตลำดและบัญญัติขึ้นใหม่   
รวมถึงบทบัญญัติที่ให้อ ำนำจในกำรออกกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขในกำรขำย
ทอดตลำด  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขในกำรขำยทอดตลำดเสียใหม่  เพ่ือให้กำรขำย
ทอดตลำดของเจ้ำพนักงำนบังคับคดีมีควำมโปร่งใส  เป็นธรรม  มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  และสอดคล้องกับ
บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรขำยทอดตลำดในประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม   
จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓


