
 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
วาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
วาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  (๓)  และมาตรา  ๕๗  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  
มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และตามมติคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
คร้ังที่  ๑/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๔๘  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
วาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ ” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา  “การดําเนินการขายทอดตลาด”  และคําวา  “ทรัพยสิน”   

ในขอ  ๓  ของระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการนําทรัพยสิน 
ออกขายทอดตลาด  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

““การดําเนินการขายทอดตลาด”  หมายความวา  การที่คณะกรรมการขายทอดตลาดนําทรัพยสิน
ออกขายทอดตลาดตามคําส่ังเลขาธิการ 

“ทรัพยสิน” หมายความวา  ทรัพยสินที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการแลวแตกรณี   
ไดมีคําส่ังใหยึดหรืออายัดไว  ตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหหมายความรวมถึงทรัพยสินที่ศาลหรือกระทรวงการคลังมอบหมายใหนําออก 
ขายทอดตลาดดวย” 

ขอ ๔ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา   “พนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ”  ตอจากบทนิยามคําวา   
“ผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสิน”  ในขอ  ๓  ของระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
วาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
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““พนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ”  หมายความวา  พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดรับมอบหมาย 
จากเลขาธิการหรือผูอํานวยการกองบริหารจัดการทรัพยสินใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการขายทอดตลาด” 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ  ๖  ขอ  ๘  ขอ  ๑๐  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๔ ขอ  ๑๗  และขอ  ๑๘  
ของระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๖ เมื่อเลขาธิการมีคําส่ังอนุมัติใหนําทรัพยสินใดออกขายทอดตลาดได  ใหกองบริหาร
จัดการทรัพยสินจัดทําประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินนั้นเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาลงนามภายใน   
๕  วัน  และแจงประกาศนั้นใหคณะกรรมการขายทอดตลาดทราบตอไปโดยเร็ว 

ขอ ๘ การประกาศวันขายทอดตลาดทรัพยสินในแตละคร้ัง  ใหกําหนดวันขายทอดตลาด   
๔  นัดในประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินฉบับเดียวกัน  โดยมีระยะเวลาหางกันแตละนัดไมเกิน  ๑  เดือน
และวันขายทอดตลาดตามปกติในนัดแรกใหถือเกณฑดังนี้ 

(๑) ที่ดิน  ใหกําหนดไมนอยกวา  ๑  เดือน  แตไมเกิน  ๒  เดือน 
(๒) เรือน  โรง  ส่ิงปลูกสรางตาง ๆ  ใหกําหนดไมนอยกวา  ๒๐  วัน  แตไมเกิน  ๑  เดือน 
(๓) ทรัพยสินอื่น ๆ  ใหกําหนดไมนอยกวา  ๑๐ วัน  แตไมเกิน  ๑๒  วัน 
(๔) ทรัพยสินที่โดยสภาพถาหนวงชาไวจะเกิดความเสียหาย  เชน  ของสด  ใหผูอํานวยการ

กองบริหารจัดการทรัพยสินนําทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาดไดโดยทันทีและรายงานเลขาธิการทราบ 
ทั้งนี้  หากทรัพยสินที่นําออกขายทอดตลาดนั้นไมอาจดําเนินการขายทอดตลาดไดในนัดใด 

นัดหนึ่งและคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นวาการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดอีกจะเปนการ 
เสียประโยชนแกทางราชการมากกวา  คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจรายงานใหเลขาธิการมีคําส่ังยกเลิก
การขายทอดตลาดทรัพยสินนั้นได 

ขอ ๑๐ เมื่อเลขาธิการไดลงนามประกาศขายทอดตลาดแลว  ใหกองบริหารจัดการทรัพยสิน
จัดใหมีการสงประกาศขายทอดตลาดไปยังผูเปนเจาของทรัพยสินหรือผูซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสิน  
และปดประกาศขายทอดตลาดนั้นไวโดยเปดเผย  ณ  สถานที่ที่จะขาย  สถานที่ที่ทรัพยสินนั้นต้ังอยูและ
ที่ชุมนุมชนหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรกอนวันขายไมนอยกวา  ๓  วัน 
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ในกรณีที่เห็นสมควรจะลงโฆษณาการขายทอดตลาดทรัพยสินในหนังสือพิมพรายวันหรือ
ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางโทรทัศนหรือทางระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ก็ใหดําเนินการได
เทาที่เหมาะสมและจําเปน  

ขอ ๑๒ การขายทอดตลาดทรัพยสินตามขอ  ๘  (๔)  ใหไดรับยกเวนไมตองดําเนินการ 
ตามขอ  ๖  และขอ  ๑๐  แตใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบแจงรายละเอียดตามขอ  ๗  ใหผูเปนเจาของ
ทรัพยสินหรือผูซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสินทราบกอน  เวนแตกรณีจําเปนเรงดวนไมอาจดําเนินการ
เชนวานั้นเพราะจะกอใหเกิดผลเสียตอมูลคาของตัวทรัพยสินนั้นเอง  ก็ใหดําเนินการขายไดโดยทนัที 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏวาทรัพยสินที่นําออกขายทอดตลาดเปนทรัพยสินติดจํานองหรือ
ภาระติดพันอื่น  ใหขายทอดตลาดทรัพยสินนั้นโดยติดจํานองหรือภาระติดพันนั้นไปกับการขายทอดตลาดดวย 

กอนการขายทอดตลาดใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการแจงใหผูรับจํานองหรือ 
ผูทรงสิทธิหรือผูมีภาระติดพันทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  ถึง  วัน  เวลา  และสถานที่ที่จะ 
ทําการขายทอดตลาดเทาที่จะสามารถติดตอไดพรอมทั้งใหสอบถามผูรับจํานองหรือผูทรงสิทธิหรือ 
ผูมีภาระติดพันถึงรายละเอียดของภาระจํานองหรือภาระติดพันนั้น  เชน  เงินตนและดอกเบี้ยที่คางชําระ  
ไวเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการกําหนดราคาเร่ิมตนของคณะกรรมการขายทอดตลาด 

ใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบแจงใหผูเขาสูราคาทราบกอนการขายทอดตลาดทุกคร้ัง 
วาผูที่ซ้ือทรัพยสินดังกลาวไดจะตองเปนผู รับผิดชอบในการไถถอนจํานองหรือภาระติดพันตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวของไดกําหนดไว  ทั้งนี้  ใหกําหนดเง่ือนไขดังกลาวในประกาศขายทอดตลาดตามขอ  ๗  
ดวย 

ในกรณีที่คณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นวา การขายทอดตลาดโดยปลอดการจํานอง 
หรือภาระติดพันอื่นจะเปนประโยชนของทางราชการมากกวา  ใหดําเนินการไดโดยความเห็นชอบ 
ของเลขาธิการ 

ขอ ๑๗ ในวันที่ขายทอดตลาด  ผูเสนอสูราคาจะตองลงทะเบียนเขาสูราคากับพนักงาน
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบและวางหลักประกันในการสูราคา  กอนการขายทอดตลาดทรัพยสินที่ตน 
เขาสูราคาไมนอยกวารอยละ  ๑๐  ของราคาเริ่มตนของทรัพยสินที่ตนเขาสูราคา  แตไมเกินหนึ่งแสนบาท
สําหรับทรัพยสินที่ราคาเร่ิมตนไมเกินสิบลานบาท  และไมเกินหาลานบาทสําหรับทรัพยสินที่ราคา
เร่ิมตนต้ังแตสิบลานบาทขึ้นไป 
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ผูเขาสูราคาจะไดรับคืนหลักประกันตอเมื่อการขายทอดตลาดรายการที่ตนเขาสูราคาเสร็จส้ินแลว  
และในกรณีที่ผูเขาสูราคารายใดเปนผูซ้ือได  ใหถือวาหลักประกันของผูซ้ือไดที่วางไวเปนสวนหนึ่งของ
การชําระราคาทรัพยสินที่ซ้ือไดนั้น 

ขอ ๑๘ วิธีการขายทอดตลาด ใหดําเนินการโดยการประมูลดวยปากเปลาและเปดเผยตอหนา
ผูสูราคาดวยกันซ่ึงผูสูราคาอาจแสดงการสูราคาดวยการชูปายแสดงหมายเลขการลงทะเบียนการเขาสู
ราคาที่พนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบออกให  พรอมขานเสนอจํานวนเงินที่สูราคาใหคณะกรรมการ 
ไดทราบและการขายทอดตลาดยอมสมบูรณเมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดแสดงความตกลงขายดวย
วิธีเคาะไม 

ใหคณะกรรมการขายทอดตลาดรองขานจํานวนเงินที่มีผูสูราคาคร้ังที่หนึ่ง  ไมนอยกวา  ๓  หน  
ถาไมมีผูสูราคาสูงข้ึน  ใหเปลี่ยนรองขานเปนคร้ังที่สองไมนอยกวา  ๓  หน  เมื่อไมมีผูสูราคาสูงกวานั้น
และไดราคาพอสมควร  ใหลงคําสามพรอมเคาะไม  แตถากอนเคาะไมมีผูสูราคาสูงข้ึนไปอีกก็ใหรองขาน
ราคาต้ังตนใหมตามลําดับดังกลาว 

ในกรณีที่มีเหตุสงสัยวาผูใดจะไมสูราคาโดยสุจริตหรือไมสามารถจะชําระราคาได  คณะกรรมการ
ขายทอดตลาดจะสอบถามผูนั้นเสียกอนจึงเคาะไมก็ได” 

ขอ ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๑๘/๑  และขอ  ๑๘/๒  ของระเบียบคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

“ขอ ๑๘/๑ ในกรณีที่มีความจําเปนหรือเรงดวนที่จะตองดําเนินการขายทอดตลาดใหแลวเสร็จ
ไปโดยเร็วเพราะหากเนิ่นชาไวจะเปนภาระแกทางราชการในการเก็บรักษา  คณะกรรมการขาย 
ทอดตลาดอาจมีมติมอบหมายใหกรรมการขายทอดตลาดจํานวนไมนอยกวาสามคนที่มีอยูในขณะนั้น  
เปนผูรับผิดชอบในการเดินทางออกไปทําการขายทอดตลาดในทองที่ที่ทรัพยสินซ่ึงนําออกขายทอดตลาด 
นั้นต้ังอยูก็ได 

ขอ ๑๘/๒ ในกรณีที่ เลขาธิการเห็นวา  ทรัพยสินที่จะนําออกขายทอดตลาดในคราวใด 
เปนทรัพยสินประเภทที่อาจมอบหมายใหเอกชนที่มีความชํานาญในทรัพยสินประเภทนั้นดําเนินการ 
ขายทอดตลาดแทนได  และคาดวาจะไดราคาดีกวาดําเนินการเอง  ก็ใหเลขาธิการอนุมัติใหเอกชน 
ผูมีความชํานาญในดานนั้นเขามาดําเนินการขายทอดตลาดแทน  แตทั้งนี้ราคาเร่ิมตนในการขายทอดตลาด
ทรัพยสินนั้น  จะตองไมตํ่ากวาราคาเริ่มตนที่คณะกรรมการขายทอดตลาดกําหนดและการขายทอดตลาดนั้น
จะตองดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการขายทอดตลาด” 



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ  ๒๐  ขอ  ๒๑  ขอ  ๒๔  และขอ  ๒๕ ของระเบียบคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๒๐ การขายทอดตลาดทรัพยสินตามปกติเมื่อเคาะไมตกลงขายแลวผูซ้ือไดตองชําระเงิน
ทันที เวนแตทรัพยสินที่มีราคาต้ังแตหาหมื่นบาทขึ้นไปอาจผอนผันใหผูซ้ือไดวางเงินมัดจําไมนอยกวา
รอยละ  ๒๕  ของราคาซื้อ  และทําสัญญาโดยมีเง่ือนไขในการชําระเงินที่คางชําระภายในเวลาไมเกิน  
๑๕  วัน  นับแตวันขาย 

ในกรณีที่ทรัพยสินที่ขายมีราคาสูงมากหรือมีเหตุผลพิเศษประการอื่น  เลขาธิการอาจกําหนดให 
ผูซ้ือไดวางเงินมัดจําและกําหนดเวลาชําระเงินไดตามที่เห็นสมควร 

ถาผูซ้ือไดไมวางเงินมัดจํา  หรือไมชําระเงินที่คางชําระภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
หรือวรรคสอง  แลวแตกรณี  ใหริบหลักประกันและหรือเงินมัดจํา  

เมื่อผูซ้ือไดไดชําระเงินทั้งหมดแลว  จึงใหโอนทรัพยสินนั้นใหแกผูซ้ือได” 
ขอ ๒๑ หลักประกันที่นํามาวางตามขอ  ๑๗  และการเพิ่มราคาในการเขาสูราคาของผูเสนอ

ราคาแตละคร้ังตามขอ  ๑๘  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการขายทอดตลาดประกาศกําหนด  เมื่อ
คณะกรรมการขายทอดตลาดประกาศกําหนดแลวใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบแจงใหผูเขาสูราคาทราบ
กอนการขายทอดตลาดทุกคร้ัง  

ขอ ๒๔ เมื่อการขายทอดตลาดบริบูรณ  ถาผูซ้ือไดไมชําระเงินหรือวางเงินมัดจําตามขอ  ๒๐  
หรือขอ  ๒๕  แลวแตกรณี  ใหนําทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาดซ้ําอีก  ในการขายทอดตลาดครั้งหลังนี้
ใหแจงใหผูซ้ือเดิมทราบกําหนด  วัน  เวลา  และสถานที่ที่จะขาย  และเมื่อขายแลวไดเงินเทาใดหากไมคุม
กับการขายทอดตลาดครั้งกอนใหจัดการเรียกรองใหผูซ้ือเดิมไดชําระสวนที่ขาดนั้น  หรือดําเนินการตาม
กฎหมายหากจําเปน  ทั้งนี้  ใหกําหนดเง่ือนไขดังกลาวในประกาศขายทอดตลาดตามขอ  ๗  ดวย 

ขอ ๒๕ การขายทอดตลาดทรัพยสินซ่ึงผู ยึดถือครอบครองจะตองไดรับอนุญาตจาก 
เจาพนักงานตามกฎหมายกอน  เชน  อาวุธปน  ใหผูซ้ือวางเงินมัดจําไวไมนอยกวารอยละ  ๒๕  ของราคาซื้อ  
และใหนําใบอนุญาตมาแสดงตอคณะกรรมการขายทอดตลาดภายใน  ๑  เดือน  นับแตวันที่การขาย
ทอดตลาดบริบูรณพรอมทั้งชําระเงินที่คางชําระใหครบถวน ถาพนกําหนดดังกลาวแลวไมสามารถ 
นําใบอนุญาตมาแสดงไดใหริบหลักประกันและเงินมัดจํา  และใหคณะกรรมการขายทอดตลาดดําเนินการ
ขายทอดตลาดซ้ําอีกตามขอ  ๒๔ 



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ในกรณีที่ปรากฏวา  การที่ผูซ้ือไดไมอาจนําใบอนุญาตมาแสดง  มิไดเกิดจากความผิดของผูซ้ือได
หรือเกิดจากการที่ผูซ้ือไดมิไดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ใหคณะกรรมการขายทอดตลาดขยายเวลา
ออกไปไดตามที่เห็นสมควร  แตไมเกิน  ๑  เดือน” 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

พลตํารวจเอก  ชิดชัย  วรรณสถิตย 
ประธานกรรมการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 


