
ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

วาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

   

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) และมาตรา ๕๗ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ 

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับ 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และ

มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน วาดวย

การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๔๔” 

 ขอ ๒๑ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ ๓  ในระเบียบน้ี 

 “การดําเนินการขายทอดตลาด”๒ หมายความวา การที่คณะกรรมการขายทอดตลาดนําทรัพยสิน

ออกขายทอดตลาดตามคําสั่งเลขาธิการ 

 “คณะกรรมการขายทอดตลาด” หมายความวา คณะกรรมการขายทอดตลาดตามขอ ๑๖  

แหงระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน วาดวยการใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแล

และใชประโยชนการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด และการนําทรัพยสินไปใชเพื่อประโยชนของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 “ทรัพยสิน”๓ หมายความวา ทรัพยสินที่คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือศาล แลวแตกรณี

ไดมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดไว และใหหมายความรวมถึงทรัพยสินที่ศาล กระทรวงการคลัง หรือกองทุน 

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมอบหมายใหนําออกขายทอดตลาดดวย 

  

                                            

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง/หนา ๔๗/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 

 ๒ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

วาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๓ และใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน 

(มีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๗๔ ง/หนา ๑๘/ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘) 
 ๓ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

วาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๓ และใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน 

(มีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เลม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๓๗ ง/หนา ๑๔/ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖) 



 ๒

  

 “ผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสิน” หมายความวา ผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินที่ยึดหรืออายัด 

ตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน วาดวยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสิน 

ที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 “พนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ”๔ หมายความวา พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมาย 

จากเลขาธิการหรือผูอํานวยการกองบริหารจัดการทรัพยสินใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับ 

การขายทอดตลาด” 

 ขอ ๔  ใหเลขาธิการรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง 

เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบน้ี 

 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหเลขาธิการเสนอใหคณะกรรมการวินิจฉัย 

ช้ีขาด 

 

 

หมวด ๑ 

การดําเนินการขายทอดตลาด 

   

 

 ขอ ๕  การดําเนินการขายทอดตลาดตามความในหมวดน้ี ใหดําเนินการใหแลวเสร็จ 

ภายใน ๒ เดือน นับแตวันที่เลขาธิการมีคําสั่ง 

 ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการขายทอดตลาด

รายงานถึงเหตุผลที่ไมอาจดําเนินการไดน้ันใหเลขาธิการทราบ เพื่อมีคําสั่งตามที่เห็นสมควรตอไปโดยเร็ว 

 ขอ ๖๕  เมื่อเลขาธิการมีคําสั่งอนุมัติใหนําทรัพยสินใดออกขายทอดตลาดได ใหกองบริหารจัดการ

ทรัพยสินจัดทําประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินน้ันเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาลงนามภายใน ๕ วัน และแจง

ประกาศน้ันใหคณะกรรมการขายทอดตลาดทราบตอไปโดยเร็ว 

 ขอ ๗  ประกาศขายทอดตลาดตามขอ ๖ ใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด โดยอยางนอย 

ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่จะขาย ดังตอไปน้ี 

 (๑) ผูสั่งใหขายทอดตลาด 

 (๒) วัน เวลา และสถานที่ที่จะขาย 

  

                                            

 ๔ขอความดังกลาวเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน วาดวย

การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๔  

 ๕ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

วาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๕ และใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน 



 ๓

  

 (๓) จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสิน ซึ่งอยางนอยจะตองมีช่ือเจาของประเภท ลักษณะ 

จํานวน ขนาด และนํ้าหนัก ถาเปนที่ดินใหแจงเน้ือที่ ขนาดความกวาง และยาว ที่ต้ังของที่ดิน ถามีขอสัญญา

และคําเตือนก็ใหระบุไวโดยชัดเจน 

 (๔) เงื่อนเวลาการชําระเงินตามที่กําหนดไวในระเบียบน้ีและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวของ 

 ขอ ๘๖  การประกาศวันขายทอดตลาดทรัพยสินในแตละครั้ง ใหกําหนดวันขายทอดตลาด 

อยางนอย ๔ นัดในประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินฉบับเดียวกัน โดยมีระยะเวลาหางกันแตละนัดไมเกิน ๗ วัน 

และวันขายทอดตลาดตามปกติในนัดแรกใหถือเกณฑดังน้ี 

 (๑) ที่ดิน ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หรืออาคารชุด ใหกําหนดไมนอยกวา ๑ เดือน แตไมเกิน  

๒ เดือน 

 (๒) เรือน โรง สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ใหกําหนดไมนอยกวา ๒๐ วัน แตไมเกิน ๑ เดือน 

 (๓) ทรัพยสินอื่น ๆ ใหกําหนดไมนอยกวา ๑๐ วัน แตไมเกิน ๑๕ วัน 

 (๔) ทรัพยสินที่โดยสภาพถาหนวงชาไวจะเกิดความเสียหาย เชน ของสด เปนตน เลขาธิการ 

อาจพิจารณาสั่งการใหผูอํานวยการกองบริหารจัดการทรัพยสินนําทรัพยสินน้ันออกขายทอดตลาดได 

โดยทันที และรายงานเลขาธิการทราบ 

 ทั้ ง น้ี  หากทรัพยสินที่ นํ าออกขายทอดตลาดน้ันไมอาจ ดําเ นินการขายทอดตลาดได 

ในนัดใดนัดหน่ึง และคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นวาการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดอีกจะเปนการ 

เสียประโยชนแกทางราชการมากกวา คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจรายงานใหเลขาธิการมีคําสั่ง 

ยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพยสินน้ันได 

 ขอ ๙  สถานที่ขายทอดตลาดทรัพยสินตามปกติใหขาย ณ ที่ทําการของสํานักงาน สถานที่ที่

ทรัพยสินน้ันต้ังอยู หรือสถานที่เก็บรักษาทรัพยสิน เวนแตในกรณีที่เลขาธิการเห็นสมควรจะมีคําสั่ง 

ใหดําเนินการขายทอดตลาด ณ สถานที่อื่นก็ได 

 ขอ ๑๐๗  เมื่อเลขาธิการไดลงนามประกาศขายทอดตลาดแลว ใหกองบริหารจัดการทรัพยสิน 

จัดใหมีการสงประกาศขายทอดตลาดไปยังผูเปนเจาของทรัพยสินหรือผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินและ 

ปดประกาศขายทอดตลาดน้ันไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ที่จะขาย สถานที่ที่ทรัพยสินน้ันต้ังอยูและที่ชุมนุมชน

หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรกอนวันขายไมนอยกวา ๓ วัน 

  

  

 

                                            

 ๖ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

วาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๔ และใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน 

 ๗ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

วาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๕ และใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน 



 ๔

 

 ในกรณีที่เห็นสมควรจะลงโฆษณาการขายทอดตลาดทรัพยสินในหนังสือพิมพรายวันหรือประกาศ

ทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางโทรทัศนหรือทางระบบเครือขายคอมพิวเตอร ก็ใหดําเนินการไดเทาที่เหมาะสม

และจําเปน 

ขอ ๑๑  การจัดสงประกาศขายทอดตลาดไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่จะ 

ขายทอดตลาดน้ัน ใหเปนไปตามที่เลขาธิการกําหนด 

ขอ ๑๒๘  การขายทอดตลาดทรัพยสินตามขอ ๘ (๔) ใหไดรับยกเวนไมตองดําเนินการตามขอ ๖ 

และขอ ๑๐ แตใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบแจงรายละเอียดตามขอ ๗ ใหผูเปนเจาของทรัพยสินหรือ 

ผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินทราบกอน เวนแตกรณีจําเปนเรงดวนไมอาจดําเนินการเชนวาน้ันเพราะ 

จะกอใหเกิดผลเสียตอมูลคาของตัวทรัพยสินน้ันเอง ก็ใหดําเนินการขายไดโดยทันที 

 ขอ ๑๓๙ ใหคณะกรรมการขายทอดตลาดกําหนดราคาเริ่มตนของทรัพยสินที่ นําออก 

ขายทอดตลาด โดยใหคํานึงถึงหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(๑) ราคาประเมินทรัพยสินในขณะที่ทําการยึดหรืออายัดไว 

(๒) สภาพ ลักษณะ และคาใชจายที่เกิดข้ึนของทรัพยสินในขณะที่จะขายทอดตลาด 

(๓) ราคาของทรัพยสินในทองตลาดในขณะที่จะขายทอดตลาด 

(๔) ราคาประเมินทรัพยสินของทางราชการที่ ใช เพื่อการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือ 

เพื่อการอื่นใด 

(๕) ราคาทรัพยสินที่ ผู เ ช่ียวชาญ ผู ชํานาญการ ผูประกอบวิชาชีพเฉพาะหรือสมาคม 

วิชาชีพเฉพาะประเมิน ตามที่คณะกรรมการขายทอดตลาดขอความรวมมือ 

(๖) ในกรณีที่เปนทรัพยสินที่มีการจํานองติดอยู ใหคํานวณตนเงินและดอกเบี้ยคางชําระ 

จนถึงวันขาย กับคาธรรมเนียมตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินน้ันดวย 

ราคาเริ่มตนของทรัพยสินที่นําออกขายทอดตลาดที่คณะกรรมการขายทอดตลาดไดประกาศ

กําหนดไปแลว แตไมสามารถขายทอดตลาดทรัพยสินน้ันได คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจพิจารณา 

กําหนดราคาเริ่มตนใหมเพื่อใหสามารถขายทอดตลาดทรัพยสินน้ันไดแตตองมีเหตุผลอันสมควร 

 ขอ ๑๔๑๐  ในกรณีที่ปรากฏวาทรัพยสินที่นําออกขายทอดตลาดเปนทรัพยสินติดจํานองหรือภาระ

ติดพันอื่น ใหขายทอดตลาดทรัพยสินน้ันโดยติดจํานองหรือภาระติดพันน้ันไปกับการขายทอดตลาดดวย 
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 กอนการขายทอดตลาดใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการแจงใหผูรับจํานองหรือ 

ผูทรงสิทธิหรือผูมีภาระติดพันทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ถึง วัน เวลา และสถานที่ที่จะทําการ 

ขายทอดตลาดเทาที่จะสามารถติดตอไดพรอมทั้งใหสอบถามผูรับจํานองหรือผูทรงสิทธิหรือผูมีภาระติดพัน 

ถึงรายละเอียดของภาระจํานองหรือภาระติดพันน้ัน เชน เงินตนและดอกเบี้ยที่คางชําระไวเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาในการกําหนดราคาเริ่มตนของคณะกรรมการขายทอดตลาด 

ใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบแจงใหผูเขาสูราคาทราบกอนการขายทอดตลาดทุกครั้งวา 

ผูที่ซื้อทรัพยสินดังกลาวไดจะตองเปนผูรับผิดชอบในการไถถอนจํานองหรือภาระติดพันตามที่กฎหมาย 

ที่เกี่ยวของไดกําหนดไว ทั้งน้ี ใหกําหนดเงื่อนไขดังกลาวในประกาศขายทอดตลาดตามขอ ๗ ดวย 

ในกรณีที่คณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นวา การขายทอดตลาดโดยปลอดการจํานองหรือ 

ภาระติดพันอื่นจะเปนประโยชนของทางราชการมากกวา ใหดําเนินการไดโดยความเห็นชอบของเลขาธิการ 

 

 

หมวด ๒ 

วิธีการขายทอดตลาด 

   

 

ขอ ๑๕  กอนการต้ังตนขายทอดตลาดใหคณะกรรมการขายทอดตลาดปกธงเครื่องหมาย 

การขายทอดตลาดตามแบบที่เลขาธิการกําหนด และอานประกาศโฆษณาการขายทอดตลาดรวมทั้งวิธีการ 

หรือเงื่อนไขตาง ๆ ที่จะใชในการขายทอดตลาดครั้งน้ัน ณ สถานที่ขายโดยเปดเผย 

 ในกรณีที่เปนการขายทรัพยสินอยางมีการจํานองติดไป ใหประกาศช่ือผูรับจํานองพรอมทั้ง 

ตนเงินและดอกเบี้ยที่ยังคางชําระจนถึงวันขาย และขอความวาผูซื้อทรัพยสินน้ันตองรับภาระจํานองไปดวย

อยางชัดเจน 

ขอ ๑๖  กอนการขายทอดตลาดทรัพยสินใหคณะกรรมการขายทอดตลาดแจงใหบรรดาผูสูราคา

ซึ่งจะเขาสูราคาในนามของบุคคลอื่นแสดงใบมอบอํานาจกอนเขาสูราคา และแจงดวยวาถาผูสูราคาผูใด 

เขาสูราคาแทนบุคคลอื่นโดยมิไดแสดงใบมอบอํานาจกอน จะถือวาผูสูราคาน้ันกระทําการในนามตนเองในกรณี

เชนน้ีถาทรัพยสินที่ขายทอดตลาดน้ันเปนทรัพยสินที่ตองจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ ผูสูราคาผูน้ันจะขอให 

จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในช่ือบุคคลอื่นเปนผูซื้อโดยอางวาตนเปนเพียงตัวแทนมิได 

ขอ ๑๗๑๑  ในวันที่ขายทอดตลาด ผูเสนอสูราคาจะตองลงทะเบียนเขาสูราคากับพนักงาน

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบและวางหลักประกันในการสูราคา กอนการขายทอดตลาดทรัพยสินที่ตนเขาสูราคา 
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ไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของราคาเริ่มตนของทรัพยสินที่ตนเขาสูราคา แตไมเกินหน่ึงแสนบาทสําหรับทรัพยสิน 

ที่ราคาเริ่มตนไมเกินสิบลานบาท และไมเกินหาลานบาทสําหรับทรัพยสินที่ราคาเริ่มตนต้ังแตสิบลานบาทข้ึนไป 

ผูเขาสูราคาจะไดรับคืนหลักประกันตอเมื่อการขายทอดตลาดรายการที่ตนเขาสูราคาเสร็จสิ้นแลว

และในกรณีที่ผูเขาสูราคารายใดเปนผูซื้อได ใหถือวาหลักประกันของผูซื้อไดที่วางไวเปนสวนหน่ึงของ 

การชําระราคาทรัพยสินที่ซื้อไดน้ัน 

ขอ ๑๘๑๒  วิธีการขายทอดตลาด ใหดําเนินการโดยการประมูลดวยปากเปลาและเปดเผยตอหนา

ผูสูราคาดวยกันซึ่งผูสูราคาอาจแสดงการสูราคาดวยการชูปายแสดงหมายเลขการลงทะเบียนการเขาสูราคาที่

พนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบออกให พรอมขานเสนอจํานวนเงินที่สูราคาใหคณะกรรมการไดทราบและ 

การขายทอดตลาดยอมสมบูรณเมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดแสดงความตกลงขายดวยวิธีเคาะไม 

ใหคณะกรรมการขายทอดตลาดรองขานจํานวนเงินที่มีผูสูราคาครั้งที่หน่ึง ไมนอยกวา ๓ หน  

ถาไมมีผูสูราคาสูงข้ึน ใหเปลี่ยนรองขานเปนครั้งที่สองไมนอยกวา ๓ หน เมื่อไมมีผูสูราคาสูงกวาน้ันและ 

ไดราคาพอสมควร ใหลงคําสามพรอมเคาะไม แตถากอนเคาะไมมีผูสูราคาสูงข้ึนไปอีกก็ใหรองขานราคาต้ังตน

ใหมตามลําดับดังกลาว 

ในกรณีที่มีเหตุสงสัยวาผูใดจะไมสูราคาโดยสุจริตหรือไมสามารถจะชําระราคาได คณะกรรมการ

ขายทอดตลาดจะสอบถามผูน้ันเสียกอนจึงเคาะไมก็ได 

ขอ ๑๘/๑๑๓  ในกรณีที่มีความจําเปนหรือเรงดวนที่จะตองดําเนินการขายทอดตลาดใหแลวเสร็จ

ไปโดยเร็วเพราะหากเน่ินชาไวจะเปนภาระแกทางราชการในการเก็บรักษา คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจมี

มติมอบหมายใหกรรมการขายทอดตลาดจํานวนไมนอยกวาสามคนที่มีอยูในขณะน้ันเปนผูรับผิดชอบในการ

เดินทางออกไปทําการขายทอดตลาดในทองที่ที่ทรัพยสินซึ่งนําออกขายทอดตลาดน้ันต้ังอยูก็ได 

ขอ ๑๘/๒๑๔  ในกรณีที่เลขาธิการเห็นวา ทรัพยสินที่จะนําออกขายทอดตลาดในคราวใด 

เปนทรัพยสินประเภทที่อาจมอบหมายใหเอกชนที่มีความชํานาญในทรัพยสินประเภทน้ันดําเนินการ 

ขายทอดตลาดแทนได และคาดวาจะไดราคาดีกวาดําเนินการเอง ก็ให เลขาธิการอนุมั ติให เอกชน 

ผูมีความชํานาญในดานน้ันเขามาดําเนินการขายทอดตลาดแทน แตทั้งน้ีราคาเริ่มตนในการขายทอดตลาด

ทรัพยสินน้ัน จะตองไมตํ่ากวาราคาเริ่มตนที่คณะกรรมการขายทอดตลาดกําหนดและการขายทอดตลาดน้ัน

จะตองดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการขายทอดตลาด 
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ขอ ๑๙  ถาผูสูราคาถอนคําสูราคาตนกอนเคาะไมใหคณะกรรมการขายทอดตลาดต้ังตน 

รองขายใหม แตถาผูสูราคามิไดถอนคําสูราคาของตนกอนเคาะไมและเมื่อมีการเคาะไมแลวถือวาผูสูราคาน้ัน

เปนผูซื้อไดซึ่งทรัพยสินที่ตนไดสูราคาน้ัน 

ขอ ๒๐๑๕  การขายทอดตลาดทรัพยสินตามปกติเมื่อเคาะไมตกลงขายแลวผูซื้อไดตองชําระเงิน

ทันที เวนแตทรัพยสินที่มีราคาต้ังแตหาหมื่นบาทข้ึนไปอาจผอนผันใหผูซื้อไดวางเงินมัดจําไมนอยกวา 

รอยละ ๒๕ ของราคาซื้อ และทําสัญญาโดยมีเงื่อนไขในการชําระเงินที่คางชําระภายในเวลาไมเกิน ๑๕ วัน  

นับแตวันขาย 

ในกรณีที่ทรัพยสินที่ขายมีราคาสูงมากหรือมีเหตุผลพิเศษประการอื่น เลขาธิการอาจกําหนดให 

ผูซื้อไดวางเงินมัดจําและกําหนดเวลาชําระเงินไดตามที่เห็นสมควร 

ถาผูซื้อไดไมวางเงินมัดจํา หรือไมชําระเงินที่คางชําระภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึงหรือ 

วรรคสอง แลวแตกรณี ใหริบหลักประกันและหรือเงินมัดจํา 

เมื่อผูซื้อไดไดชําระเงินทั้งหมดแลว จึงใหโอนทรัพยสินน้ันใหแกผูซื้อได 

ขอ ๒๑๑๖  หลักประกันที่นํามาวางตามขอ ๑๗ และการเพิ่มราคาในการเขาสูราคาของ 

ผู เสนอราคาแตละครั้ งตามขอ ๑๘ ให เปนไปตามที่คณะกรรมการขายทอดตลาดประกาศกําหนด  

เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดประกาศกําหนดแลวใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบแจงใหผูเขาสูราคา

ทราบกอนการขายทอดตลาดทุกครั้ง 

ขอ ๒๒  หามกรรมการขายทอดตลาดเขาสูราคาหรือใชใหผูห น่ึงผู ใดเขาสูราคาในการ 

ขายทอดตลาดครั้งที่ตนทําหนาที่เปนกรรมการขายทอดตลาด 

 ขอ ๒๓  เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นวาการขายทอดตลาดทรัพยสินใดไมมีผูเขาสูราคา 

หรือมีผูเสนอราคาตํ่ากวาราคาที่กําหนดตามขอ ๑๓  หรือมีกรณีที่เห็นวาการสูราคาอาจไมเปนไปโดยสุจริต  

ใหมีอํานาจถอนทรัพยสินน้ันออกจากการขายทอดตลาด สั่งงดการขายทอดตลาด หรือเลื่อนการขายทอดตลาด

ออกไปแลวรายงานใหเลขาธิการทราบ 

 ขอ ๒๔๑๗  เมื่อการขายทอดตลาดบริบูรณ ถาผูซื้อไดไมชําระเงินหรือวางเงินมัดจําตามขอ ๒๐ 

หรือขอ ๒๕ แลวแตกรณี ใหนําทรัพยสินน้ันออกขายทอดตลาดซ้ําอีก ในการขายทอดตลาดครั้งหลังน้ีใหแจง 

ใหผูซื้อเดิมทราบกําหนด วัน เวลา และสถานที่ที่จะขาย และเมื่อขายแลวไดเงินเทาใดหากไมคุมกับ 

 

                                            

 ๑๕ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

วาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๗ และใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน 

 ๑๖ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

วาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๗ และใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน 

 ๑๗ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

วาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๗ และใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน 



 ๘

 

การขายทอดตลาดครั้งกอนใหจัดการเรียกรองใหผูซื้อเดิมไดชําระสวนที่ขาดน้ัน หรือดําเนินการตามกฎหมาย 

หากจําเปน ทั้งน้ี ใหกําหนดเงื่อนไขดังกลาวในประกาศขายทอดตลาดตามขอ ๗ ดวย 

ขอ ๒๕๑๘  การขายทอดตลาดทรัพยสินซึ่ งผู ยึดถือครอบครองจะตองไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานตามกฎหมายกอน เชน อาวุธปน เปนตน ใหผูซื้อวางเงินมัดจําไวไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของ 

ราคาซื้อและให นําใบอนุญาตมาแสดงตอคณะกรรมการขายทอดตลาดภายใน ๑ เดือน นับแต วันที่ 

การขายทอดตลาดบริบูรณ พรอมทั้งชําระเงินที่คางชําระใหครบถวน ถาพนกําหนดดังกลาวแลวไมสามารถ 

นําใบอนุญาตมาแสดงไดใหริบเงินมัดจํา และใหคณะกรรมการขายทอดตลาดดําเนินการขายทอดตลาดซ้ําอีก

ตามขอ ๒๔ 

ในกรณีที่ปรากฏวาการที่ผูซื้อไดไมอาจนําใบอนุญาตมาแสดงได มิไดเกิดจากความผิดของผูซื้อได

หรือมิไดเกิดจากการที่ผูซื้อไดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ใหคณะกรรมการขายทอดตลาดขยายระยะเวลา

ออกไปไดตามที่เห็นสมควร  

ขอ ๒๖  ในระหวางการขายทอดตลาดใหคณะกรรมการขายทอดตลาดบันทึกการขายทอดตลาด

ทรัพยสินแตละรายการตามแบบที่เลขาธิการกําหนด และเมื่อดําเนินการขายทอดตลาดเรียบรอยแลว 

ใหรายงานเลขาธิการเพื่อทราบ 

 

 

หมวด ๓ 

การโอนและสงมอบทรัพยสิน 

   

 

ขอ ๒๗  ภายใตบังคับขอ ๒๕ การขายทอดตลาดทรัพยสิน เมื่อผูซื้อไดชําระเงินครบถวนแลว 

ใหเสนอเลขาธิการจัดใหมีการมอบทรัพยสินใหผูซื้อไดไป ถาเปนทรัพยสินที่จะตองแกทะเบียนช่ือผูเปนเจาของ 

เชน อาวุธปน รถ เรือ ใหเลขาธิการแจงพนักงานเจาหนาที่ผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการทางทะเบียนตอไป 

ในกรณีที่ทรัพยสินตามวรรคหน่ึงเปนที่ดินหรือโรงเรือนซึ่งปลูกอยูในที่ดินที่มีโฉนดหรือหนังสือ

สําคัญสําหรับที่ดิน ใหเลขาธิการแจงเจาพนักงานที่ดินหรือดําเนินการทางทะเบียนตอไป 

ขอ ๒๘  คาใชจายในการโอนและสงมอบทรัพยสิน เชน คาภาษีอากร คาธรรมเนียม คาขนยาย

หรือคาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของ ใหเปนภาระของผูซื้อได 

 

 

                                            

 ๑๘ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

วาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๖ และใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน 

 



 ๙

 

ขอ ๒๙  ในกรณีที่เปนการขายทอดตลาดทรัพยสินที่มีหลักฐานแสดงวาผูอื่นเปนเจาของรวม 

อยูดวย หรือเปนทรัพยสินที่ติดจํานอง หรือทรัพยสินที่มีบุริมสิทธิอยางอื่น ใหคณะกรรมการขายทอดตลาด 

แจงผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินทราบดวย 

 

 

หมวด ๔ 

วิธีรับเงินและเก็บรักษาเงิน 

   

ขอ ๓๐  การรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน เมื่อผูซื้อชําระเงินแลวใหคณะกรรมการ 

ขายทอดตลาดออกใบรับเงินโดยมีสําเนา ๓ ฉบับ ตนฉบับมอบใหผูซื้อ สวนสําเนาสงใหผูมีหนาที่เก็บรักษา

ทรัพยสิน ๑ ฉบับ และใหผูอํานวยการกองตรวจสอบและวิเคราะห เพื่อเก็บไวในสําเนาคดี ๑ ฉบับ อีก ๑ ฉบับ 

เก็บไวเปนตนข้ัว 

ขอ ๓๑  การรับเงินโดยปกติใหรับเปนเงินสด แตถาคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นสมควร 

อาจรับเงินเปนเช็คหรือต๋ัวแลกเงินก็ได โดยใหจดเลขที่เช็คหรือต๋ัวแลกเงินในใบรับเงินดวย ในกรณีที่ไมใชเช็ค

หรือต๋ัวแลกเงินของสวนราชการองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ จะตองเปนเช็คหรือต๋ัวแลกเงินที่ธนาคาร 

สั่งจายหรือธนาคารรับรอง 

ขอ ๓๒  เมื่อไดรับชําระเงินจากการขายทอดตลาดทรัพยสินแลวไมวาเปนการชําระเงินเปน 

เงินสด เช็ค หรือต๋ัวแลกเงินก็ตาม ใหคณะกรรมการขายทอดตลาดสงมอบใหผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสิน 

ตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินที่

ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ เก็บรักษาตอไป 

ขอ ๓๓  การรับเงินเปนเช็คหรือต๋ัวแลกเงิน หากเรียกเก็บเงินไมได ใหผูมีหนาที่ เก็บรักษา

ทรัพยสินแจงใหเลขาธิการทราบเพื่อดําเนินการเรียกรองผูซื้อไดใหชําระเงินน้ันหรือดําเนินการตามกฎหมาย

ตอไป 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

 ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 


