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“ภาษี” หมายความว่า ภาษีอากรท่ีกฎหมายหรือข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีจัดเก็บ  

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตําบลหนองจอก 

“ผู้บริหารทองถิน่” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลหนองจอก

“ผู้ค้างภาษี” หมายความว่า บุคคลท่ีต้องรับผิดเสียภาษีหรือน าส่งภาษีให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

“ภาษีค้างช าระ” หมายความว่า ภาษีท่ีต้องเสียหรือน าส่งตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถึงก าหนดช าระแล้วผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีมิได้ช าระหรือน าส่ง และให้
หมายความรวมถึงเงินเพิ่มด้วย 

“เจ้าพนักงานบังคับภาษี” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการ
แต่งตั้งจากผู้บรหิารท้องถิ่นเพื่อท าหน้าท่ีบังคับภาษีค้างช าระ 

“ยึด” หมายความว่า การกระท าใด ๆ ต่อทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี เพื่อให้ทรัพย์สินนั้นได้เข้ามา
อยู่ในความดูแลหรือครอบครองของผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมาย 

“อายัด” หมายความว่า การสั่งให้ผู้ค้างภาษีหรือบุคคลภายนอกมิให้จ าหน่าย จ่ายโอนหรือ
กระท านิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องท่ีได้สั่งอายัดไว้ รวมตลอดถึงการสั่ง
บุคคลภายนอกมิให้น าส่งทรัพย์สินหรือช าระหนี้แก่ผู้ค้างภาษี และให้ส่งมอบหรือช าระหนี้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแทน 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาด 

“ผู้ทอดตลาด” หมายความว่า บุคคลหนึ่งบุคคลใดในคณะกรรมการหรือบุคคลอื่นท่ี
คณะกรรมการแต่งตั้ง 

“ขายทอดตลาด” หมายความว่า การน าเอาทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีออกขายโดยวิธีให้สู้ราคา
กันโดยเปิดเผย 

“ผู้มีอ านาจออกค าสั่ง” หมายความว่า ผู้มีอ านาจออกค าสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีแล้วแต่กรณี 

๑. ค านิยาม 
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“ภาษีทีเ่ทศบาลตําบลหนองจอกที่ตองด าเนินการจัดเก็บเอง” 

1. “ภาษีป้าย” คือ ภาษีท่ีเก็บจากการแสดงป้ายชื่อ
ยี่ห้อ หรือโลโก้บนวัตถุใด ๆ ด้วยตัวอักษร ภาพ ไม่ว่าจะเป็น
บนป้ายท่ัวไป ป้ายบิลบอร์ดตามตึกตามทางด่วน ป้ายผ้าใบ 
หรือป้ายไฟ ท่ีใช้เพื่อหารายได้หรือการโฆษณา ซึ่งต้องเสีย
ภาษีป้ายท้ังสิ้น ดังนั้น ถ้าเราเปิดร้านกาแฟท่ีตึกแถวชื่อร้าน
ว่า "Incquity Coffee" ท่ีมีป้ายร้านเป็นแผ่นไม้หน้าร้านหนึ่ง
อัน และเป็นในรูปแบบผ้าใบอันใหญ่อีกหนึ่งอันก็ต้องเสีย
ภาษีท้ังหมด 2 ป้าย ด้วยอัตราภาษีท่ีขึ้นอยู่กับรูปแบบและ
ขนาดที่ก าหนด 

ป้ายท่ีต้องเสียภาษี 

2. “ภาษีโรงเรือนและที่ดิน” คือภาษีท่ีเรียกเก็บ
จากโรงเรือนหรือสิ่ งปลูกสร้างอื่น  ๆ กับ ท่ีดิน ท่ี ใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่องไปกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
นั้น ถ้ากล่าวถึงโรงเรือนอาจยากท่ีจะเข้าใจความหมายว่า
คืออะไร ซึ่งโรงเรือนในท่ีนี้หมายถึง อาคาร ตึกแถว บ้าน 
ร้านค้า ส านักงาน โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล 
ธนาคารโรงเรียน อาคารชุด หอพัก คลังสินค้า เป็นต้น 
ส่วนสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ นั้นหมายถึง สิ่งปลูกสร้างท่ีก่อสร้าง
บนท่ีดินอย่างถาวร เช่น สะพาน ท่าเรือ ถังเก็บน้ ามัน 
อ่างเก็บน้ า เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ได้ รวมไปถึงท่ีดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและ
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นการใช้ประโยชน์ไปด้วยกัน      บน
ท่ีดินที่ต่อเนื่องกัน 

โรงเรือนและท่ีดินที่ต้องเสียภาษ ี
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เมื่อฝ่ายจัดเก็บและพัฒนารายได้ท าหนังสือแจ้งเตือนครั้งท่ี 1 ตามแบบ 1 (เอกสารแนบท้าย
ภาคผนวก) หากผู้ค้างภาษียังไม่ช าระภายในเวลาท่ีก าหนด ให้บันทึกเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน  แล้วท า
หนังสือแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายตามแบบ 2 (เอกสารแนบท้ายภาคผนวก) แก่ผู้ค้างช าระภาษีแล้วแต่ผู้ค้าง
ภาษียังไม่น าเงินมาช าระภายใน ๑๕ วัน ให้มอบหมายฝ่ายกฎหมายและคดีด าเนินการติดตามบังคับ
ภาษีซึ่งมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

๑. ตรวจสอบอายุความการด าเนินคดีและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารผู้ค้างภาษี ดังนี้ 

 

 

๒. การยึดทรัพย์สิน 

3. “ภาษีบ ารุงท้องที่” คือภาษี ท่ีจัดเก็บจากเจ้าของท่ีดิน
ตามราคาปานกลางท่ีดินและตามบัญชีอัตราภาษีบ ารุงท้องท่ีท่ีดินท่ี
ต้องเสีย ภาษีบ ารุงท้องท่ี ได้แก่ ท่ีดินท่ีเป็นของบุคคลหรือคณะ
บุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิใน
ท่ีดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในท่ีดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทธิของ
เอกชน ท่ีดินท่ีต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี ได้แก่ พื้นท่ีดิน และพื้นท่ี   
ท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ าด้วย โดยไม่เป็นท่ีดินท่ีเจ้าของท่ีดินได้รับการ
ยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน ดังนั้นลักษณะของที่เสียภาษี
บ ารุงท้องท่ี คือ ท่ีดินทุกประเภทไม่ว่าจะมีเอกสารสิทธิ์ หรือไม่มี
เอกสารสิทธิ์เป็นท่ีว่างเปล่าหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่หรือไม่ และไม่ว่า
จะใช้เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรืออยู่อาศัย ให้ผู้อื่นเช่า หรือใช้
ประโยชน์เองก็ตามท่ีดินท่ีต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีนั้น นอกจาก
พื้นท่ีท่ีดินท่ัว ๆ ไปแล้ว ยังหมายความรวมถึงพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาและ
แม่น้ าด้วย

ทีด่ินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 

อายุความ ภาษีบ ารุงท้องที่ 
๑๐ ปี  

นับแต่วันท่ีแจ้งประเมิน 

ภาษีป้าย 
 ๕ ปี  

นับแต่วันท่ีแจ้งประเมิน 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
๑๐ ปี  

นับแต่วันท่ีแจ้งประเมิน 
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๒. รายงานแสดงการเร่งรัดหนี้ค่าภาษีค้างช าระเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและรายงานการขออนุมัติ
การยึดทรัพย์สินเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งผู้รับผิดชอบออกไปท าการสืบหาทรัพย์สินของผู้ค้าง
ภาษี โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช 2475 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2543, มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐และ
มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี พุทธศักราช 2๕๐๘  ประกอบข้อ 10 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ท่ีให้ผู้บริหารท้องถิ่นยึด อายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้
ค้างช าระภาษีโดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด อายัดแต่อย่างใด แต่เนื่องจากค าสั่งยึด อายัด
หรือขายทอดตลาดเป็นค าส่ังทางปกครองซึ่งมาตรา 57 วรรคสองพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 ประกอบข้อ 1 (6) แห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2542 ออกตามความแห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นท่ี มท 0804.4/ ว 1364 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2553 เรื่องแนวทางปฏิบัติในกา รใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง  ซึ่งก าหนดเกี่ยวกับวิธีการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ใน
กรณีผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นผู้มีอ านาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองดังกล่าว จึงต้องส่งรายงานการขออนุมัติการยึด
ทรัพย์สินเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติก่อน โดยเสนอหนังสือต่ออ าเภอ 

๓. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบแล้วให้ฝ่ายกฎหมายและคดี รายงานผู้บริหาร
ท้องถิ่นว่ามีหรือไม่มีทรัพย์สินท่ีพอจะให้ยึดได้  

 ๓.๑ กรณีมีทรัพย์สินท่ีพอจะให้ยึดได้ ให้แสดงรายละเอียดประเภททรัพย์สิน ประมาณราคา
ทรัพย์สิน ภาระติดพันในทรัพย์สินตามแบบ ๓ (เอกสารแนบท้ายภาคผนวก) รายงานผู้บริหารท้องถิ่น 

    ๓.๑ ผู้บริหารท้องถิ่นท าค าสั่งให้ยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี ตามแบบ ๔ (เอกสารแนบท้าย 
ภาคผนวก) และค าส่ังแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับภาษีตามแบบ ๕ (เอกสารแนบท้ายภาคผนวก)  

การปิดค าสั่งยึดทรัพย์สินตามแบบ ๔

 ท่ีว่าการอ าเภอหรือส านักงานหรือท่ีท าการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ท่ีชุมชนในต าบล หมู่บ้านท่ียึดทรัพย์สิน 
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เมื่อปิดค าสั่งแล้วใหส้่งค าสั่งยึดทรัพย์สิน
ตามแบบ ๔ ให้เจ้าของทรัพย์สินทราบ 

การยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี 
- ให้เจ้าพนักงานบังคับภาษีปฏิบัติหน้าท่ี
ร่วมกันอย่างน้อย ๒ คน
- แสดงบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือ
พ นั ก ง า น ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ใ น ร ะ ห ว่ า ง
ปฏิบัติงานพร้อมอุปกรณ์และเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง
- เวลาในการยึดทรัพย์สิน  เวลากลางวัน
หรือเวลาท าการของสถานประกอบการ
นั้น เว้นแต่มีเหตุฉุกเฉินและผู้บริหาร
ท้องถิ่นอนุญาต

การแสดงค าสั่งยึดทรัพยส์ินตามแบบ ๔ ต่อผู้ค้างภาษ ี

กรณีไม่พบตัวผู้ค้างภาษ ี

ให้แสดงต่อบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะท่ีอยู่ในสถานท่ีนั้นหรือ  
ผู้ครอบครองทรัพย์สินทราบ 

ถ้าไม่พบบุคคลใดให้แจ้งเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจมาเป็นพยานเพื่อท าการยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น และต้อง
แจ้งให้ผู้ค้างภาษีทราบโดยเร็ว 
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- การยึดสังหาริมทรัพย์อันมีรูปร่างจะต้องท าการยึดให้เห็นประจักษ์แจ้งโดยวิธีประทับตราหรือ
กระท าโดยวิธีอื่นใดที่เห็นสมควร 

- การยึดอสังหาริมทรัพย์ ให้น าหนังสือส าคัญส าหรับทรัพย์สินนั้นมาเก็บรักษาไว้ในท่ีปลอดภัย
ถ้าเป็นท่ีดินต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท่ีดินผู้มีหน้าท่ีทราบ เพื่อจะได้บันทึกการยึดไว้ในทะเบียน ถ้า
หนังสือส าคัญแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นยังไม่ออกหรือน ามาแสดงไม่ได้หรือหาไม่พบ ก็ให้บันทึกไว้เป็น
หลักฐานและให้ถือว่าการท่ีได้แจ้งการยึดต่อผู้ค้างภาษีและเจ้าพนักงานท่ีดินนั้นเป็นการยึดตาม
กฎหมายแล้ว 

- การยึดทรัพย์สินท่ีจะต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีทราบเพื่อ
เจ้าพนักงานจะได้บันทึกการยึดไว้ในทะเบียน 

- เจ้าพนักงานบังคับภาษี มีอ านาจเท่าท่ีจ าเป็นในการค้นสถานท่ีใด ๆ อันเป็นของผู้ค้างภาษี
หรือผู้ค้างภาษีได้ครอบครองอยู่ ท้ังมีอ านาจท่ีจะยึดและตรวจสมุดบัญชีหรือกระท าการใด ๆ ตาม
สมควร หรือเพื่อเปิดสถานท่ีอยู่หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวแล้ว รวมท้ังตู้นิรภัยหรือท่ีเก็บของอื่น ๆ แล้ว
รายงานให้ผู้มีอ านาจออกค าส่ังทราบ 

- ถ้ามีผู้ขัดขวาง ให้เจ้าพนักงานบังคับภาษีชี้แจงว่ากล่าวแต่โดยดีก่อน ถ้าผู้นั้นยังขัดขวางอยู่อีก
ให้เจ้าพนักงานบังคับภาษีขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจเพื่อ
ด าเนินการยึดทรัพย์สินต่อไป  

- กรณีทรัพย์สินถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดไว้แทนเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาแล้ว ห้ามมิ
ให้เจ้าพนักงานบังคับภาษีท าการยึดทรัพย์สินนั้นอีก แต่ให้ยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อศาลท่ีออก
หมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นตามแบบท่ีศาลก าหนด เพ่ือขอเข้าเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงิน
ท่ีขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินนั้น 



7 

- การยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีนั้น เจ้าพนักงานบังคับภาษีจะต้องพิจารณายึดทรัพย์สินเพียง
ประมาณราคาท่ีควรจะขายทอดตลาดได้พอช าระหนี้ตามค าสั่งยึดทรัพย์สินตามแบบ ๔ รวมท้ัง
ค่าธรรมเนียมการยึดและการขายทอดตลาดซึ่งทรัพย์สินนั้น แต่ถ้าผู้ค้างภาษีมีทรัพย์สินซึ่งมีราคา
มากกว่าจ านวนค่าภาษีค้างช าระ และไม่อาจแบ่งยึดได้โดยไม่ให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมราคา ท้ังไม่มี
ทรัพย์สินอื่นท่ีจะยึดได้พอคุ้มกับจ านวนค่าภาษีค้างช าระ ก็ให้ยึดทรัพย์สินนั้นมาขายทอดตลาดได้ 

- เมื่อกระท าการยึดทรัพย์สินเสร็จแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับภาษีปิดประกาศยึดทรัพย์สิน
ตามแบบ ๖ (เอกสารแนบท้ายภาคผนวก) ไว้ ณ สถานท่ีเปิดเผย พร้อมท้ังให้ท ารายการบัญชีทรัพย์สิน
ท่ียึดตามแบบ ๗ (เอกสารแนบท้ายภาคผนวก) เสนอผู้มีอ านาจออกค าส่ัง 

๑) ทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี และให้รวมถึง 
 (ก) ทรัพย์สินท่ีผู้ค้างภาษีมีกรรมสิทธิ์ร่วม 

  (ข) ทรัพย์สินท่ีผู้ค้างภาษีเอาไปจ าน า จ านอง หรือเอาไปประกันหนี้ไว้ 
 (ค) ทรัพย์สินท่ีผู้ค้างภาษีท่ีมีค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลให้ได้กรรมสิทธิ์มาโดยการครอบครอง

ปรปักษ์แล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้จะยังไม่ได้จดทะเบียนการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ก็ตาม 
 (ง) ท่ีดินมือเปล่าซึ่งผู้ค้างภาษีมีสิทธิครอบครอง 
 (จ) ท่ีดินมีโฉนด แม้ผู้ค้างภาษีจะโอนการครอบครองให้บุคคลอื่นแล้ว แต่ยังมิได้โอนให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย 
 (ฉ) กรณีมีการโอนโดยการฉ้อฉล เมื่อได้ฟ้องคดีและศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้เพิกถอนนิติ

กรรมอันเป็นการฉ้อฉลนั้นแล้ว 
๒) ทรัพย์สินที่คู่สมรสหรือบุตรผู้เยาว์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ค้างภาษีถือกรรมสิทธิ์ ได้แก่ 
 (ก) ทรัพย์สินของคู่สมรส ได้แก่ สินสมรสและสินส่วนตัวในกรณีหนี้ภาษีค้างช าระนั้นเป็นหนี้

ร่วม แต่ถ้าหนี้ภาษีค้างช าระนั้นเป็นหนี้ส่วนตัวของผู้ค้างภาษี  เจ้าพนักงานบังคับภาษีจะยึดสินส่วนตัว
ของคู่สมรสไม่ได้ คงยึดได้แต่เฉพาะสินสมรสเท่านั้น 

 (ข) ทรัพย์สินของบุตรผู้เยาว์ ซึ่งตามกฎหมายอาจถือได้ว่าเป็นของผู้ค้างภาษี เช่น มีพฤติกรรม
หรือการกระท าใด ๆ อันแสดงให้ปรากฏว่าผู้ค้างภาษีได้เอาทรัพย์สินใส่ชื่อบุตรผู้เยาว์เป็นเจ้าของ โดยมี
เจตนาหลีกเลี่ยงการถูกยึดทรัพย์สินดังกล่าวอันเป็นการท านิติกรรมอ าพรางย่อมถือว่ากรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินนั้นยังคงเป็นของผู้ค้างภาษี 

 (ค) ทรัพย์สินอันอาจบังคับเอาช าระหนี้ได้ เช่น เครื่องประดับอันมีค่าท่ีผู้ค้างภาษีซื้อให้แก่บุตร
ผู้เยาว์ของตน เป็นต้น 

ทรัพย์สินที่ยึดได ้
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๑) ทรัพย์สินที่ระบุไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และ     
ขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 

 (ก) เครื่องนุ่งห่มหลับนอน หรือเครื่องใช้ในครัวเรือน หรือเครื่องใช้สอยส่วนตัวโดยประมาณ
รวมกันราคาไม่เกินห้าหมื่นบาท ในกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควรจะก าหนดให้ทรัพย์สินดังกล่าวท่ีมี
ราคาเกินห้าหมื่นบาทไม่ตกอยู่ในการยึดนี้ก็ได้โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามฐานะของผู้ค้างภาษี 

 (ข) เครื่องมือหรือเครื่องใช้ท่ีจ าเป็นในการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพโดยประมาณรวมกัน
ราคาไม่เกินหนึ่งแสนบาท ในกรณีผู้ค้างภาษีมีค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นขออนุญาตยึด
หน่วงและใช้เคร่ืองมือหรือเครื่องใช้อันจ าเป็นเพ่ือด าเนินการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพอันมีราคาเกิน
กว่าท่ีก าหนดดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตภายในบังคับแห่ง
เง่ือนไขตามสมควร 

 (ค) วัตถุ เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ท าหน้าท่ีแทนหรือช่วยอวัยวะของผู้ค้างภาษี 
 (ง) ทรัพย์สินอย่างใดท่ีโอนกันไม่ได้ตามกฎหมายหรือตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการ

บังคับคดี 
 (จ) ทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอันมีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่น หนังสือส าหรับวงศ์ตระกูล

โดยเฉพาะ 
๒) ทรัพย์สินภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของผู้

ค้างภาษีดังต่อไปนี้ 
 (ก) เบ้ียเลี้ยงชีพซึ่งตามกฎหมายก าหนดไว้ และเงินรายได้เป็นคราว ๆ อันบุคคลภายนอกได้ยก

ให้เพื่อเลี้ยงชีพเป็นจ านวนรวมกันไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทหรือตามจ านวนท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร 

 (ข) เงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ บ าเหน็จและเบี้ยหวัดของข้าราชการ เจ้าหน้า ท่ีหรือลูกจ้างของ
รัฐบาล และเงินสงเคราะห์หรือบ านาญท่ีรัฐได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติท่ียังมีชีวิตของผู้ค้างภาษีใน
ฐานะท่ีตนเป็นบุคคลเหล่านั้น 

 (ค) เงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน นอกจากที่กล่าวไว้ใน (ข) ท่ีนายจ้างจ่ายให้แก่ผู้ค้างภาษีในฐานะท่ีตนเป็น
บุคคลเหล่านั้น หรือคู่สมรสหรือญาติท่ียังมีชีวิตของผู้ค้างภาษีในฐานะท่ีตนเป็นบุคคลเหล่านั้นด้วย เป็น
จ านวนตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร 

  (ง) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีผู้ค้างภาษีได้รับอันเนื่องมาจากความตายของบุคคลอื่นเป็น
จ านวนตามท่ีจ าเป็นในการด าเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายเป็นจ านวนตามท่ีผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นสมควร 

ทรัพย์สินที่ไม่อาจยึดได้  
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  ** การก าหนดจ านวนเงินตาม (ก) และ (ค) ให้ค านึงถึงฐานะในทางครอบครัวของผู้ค้างภาษี
จ านวนบุพการีและผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความอุปการะของผู้ค้างภาษีด้วย 

๓) ทรัพย์สินของกสิกรตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิกร พุทธศักราช 
๒๔๗๕ ดังต่อไปนี้  

(ก) พืชผลท่ียังไม่ถึงเวลาเกี่ยวเก็บ 

(ข) พืชพันธุ์ท่ีจะใช้ในปีต่อไปตามปริมาณอันสมควร โดยเทียบเคียง กับเนื้อท่ีซึ่งกสิกรได้ท าในปี
ท่ีแล้วมา  

(ค) พืชผลท่ีเก็บไว้ส าหรับเล้ียงตัวและครอบครัวตามฐานานุรูปส าหรับ ปีหนึ่ง  

(ฆ) สัตว์และเคร่ืองมืออันประกอบการอาชีพท่ีมีไว้พอควรแก่การ ด าเนินอาชีพต่อไป 

2.1 การคัดค้านการยึดทรัพย์สิน 

กรณีมีผู้ยื่นค าคัดค้าน โดยอ้างว่า
ผู้ค้างภาษีไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินท่ียึดไว้  
(ก่อนขายทอดตลาดหรือจ าหน่าย)เพื่อให้
ผู้มีอ านาจสั่งปล่อยทรัพย์สินนั้น 

เมื่อเจ้าพนักงานบังคับภาษีหรือคณะกรรมการได้
รับค าคัดค้านเช่นว่านี้ ให้งดการขายทอดตลาด
หรือจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นไว้ในระหว่างรอค า
วินิจฉัยชี้ขาดต่อไป

ที่ดินเป็นของฉัน
ต่างหากล่ะ
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เก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท าการยึดทรัพย์สินนั้น 

โดยผู้มีอ านาจออกค าสั่งมหีน้าที่ควบคุม ดูแล 

2.2 การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึด 

กรณีที่ไม่สามารถคัดค้านการยึดทรัพย์สินได้ 

๑) หากค าคัดค้านนั้นไม่มีมูล หรือ
เพ่ือประวิงให้ชักช้า ผู้มีอ านาจออกค าสั่งมี
อ านาจสั่งให้ผู้คัดค้านวางเงินต่อผู้มีอ านาจ
ออกค าส่ังในเวลาท่ีก าหนดตามจ านวนเงิน
ท่ีเห็นสมควรเพื่อประกันความเสียหายใด 
ๆ ท่ีอาจได้รับเนื่องจากสาเหตุท่ีเนิ่นช้าใน
การขายทอดตลาดอันเกิดแต่การยื่นค า
คัดค้านนั้น ถ้าผู้ยื่นค าคัดค้านไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง ให้ผู้มีอ านาจออกค าสั่งยกค า
คัดค้านนั้นและให้ด าเนินการต่อไป 

๒) ถ้าทรัพย์สินท่ีพิพาทนั้นเป็น 
สังหาริมทรัพย์ และค าคัดค้านนั้นไม่มีเหตุ
อันควรฟังหรือถ้าปรากฏว่าทรัพย์สินท่ียึด
เป็นสังหาริมทรัพย์ท่ีเก็บไว้นานไม่ได้ 
ผู้ มี อ านาจออกค าสั่ งมี อ านาจสั่ ง ให้
คณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
หรือจ าหน่ายทรัพย์สินเช่นว่านี้โดยไม่
ชักช้า 
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กรณีอสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งของอื่นซึ่งล าบากต่อการขนย้าย ให้พิจารณามอบแก่บุคคลท่ีสมควรดูแล
รักษาตามแบบ ๘ (เอกสารแนบท้ายภาคผนวก) ก็ได้ แต่การมอบนี้ผู้มอบยังคงต้องรับผิดชอบเมื่อเกิด
ความเสียหายขึ้น เว้นแต่เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยให้จัดท ารายงานการยึดทรัพย์สินโดยชัดแจ้งว่าได้จัดการ
เก็บรักษาทรัพย์สินท่ียึดมาอย่างไรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สินเท่าใด ค่าเช่าสถานท่ีเก็บรักษา
ทรัพย์สินเท่าใดและค่าจ้างดูแลรักษาทรัพย์สินเท่าใดกรณีจ้างให้บุคคลอื่นดูแลถ้าทรัพย์สินถูกบุคคลใด
ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ ให้ผู้มีอ านาจออกค าสั่งแจ้งความด าเนินคดี
แก่ผู้กระท าความผิดในทุกข้อหา 

2.3 ผลของการยึดทรัพย์สิน 

๑) แม้ผู้ค้างภาษีจะโอน หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิในทรัพย์สินท่ีถูกยึดแล้ว หาอาจใช้ยันแก่
เจ้าพนักงานบังคับภาษีได้ไม่ ถึงแม้ว่าราคาจะเกินกว่าจ านวนหนี้ภาษีค้างช าระ ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการยึดและขายทอดตลาดและผู้ค้างภาษีได้จ าหน่ายทรัพย์สินเพียง
ส่วนท่ีเกินจ านวนนั้นก็ตาม 

๒) ถ้าผู้ค้างภาษีได้รับมอบให้เป็นผู้อารักขาสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างท่ีถูกยึดหรือเป็น 
ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ท่ีถูกยึด จะใช้ทรัพย์สินนั้นก็ได้ตามสมควร แต่ถ้าผู้มีอ านาจออก
ค าส่ังเห็นว่าผู้ค้างภาษีจะท าให้ทรัพย์สินท่ีได้รับไว้ในอารักขาเสียหายหรือเกรงว่าจะเสียหายโดยผู้
มีอ านาจออกค าสั่งเห็นเองหรือเมื่อบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการยึดทรัพย์สินนั้นร้องขอ ผู้มีอ านาจ
ออกค าส่ังจะระวังรักษาทรัพย์สินนั้นเสียเองหรือตั้งให้ผู้ใดเป็นผู้จัดการทรัพย์สินนั้นก็ได้ 

๓) การยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่าง ให้รวมถึงดอกผลของทรัพย์สินนั้นด้วย 

๔) การยึดอสังหาริมทรัพย์นั้นให้รวมถึง 
(ก) เคร่ืองอุปกรณ ์
(ข) ดอกผลนิตินัยของอสังหาริมทรัพย์ 
(ค) ดอกผลธรรมดาท่ีจะเก็บเกี่ยวเอง 
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ทรัพย์สิน
ที่อายัดได้

สังหาริมทรัพย์
อันมีรูปร่าง

สิทธิท่ีมีอยูใ่น
ทรัพย์สิน

เงิน

อสังหาริมทรัพย์

 

 

ทรัพย์สินที่ไม่อาจอายัดได้และไม่อยู่ในบังคับแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด 
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เป็นไปเช่นเดียวกับ
ทรัพย์สินท่ีไม่อาจยึดได้ และให้รวมถึงทรัพย์สินท่ีโอนกันไม่ได้ หรือไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับ
คดีตามกฎหมายอื่น เช่น 

(๑) สิทธิท่ีจะได้ค่าอุปการะเลี้ยงดูตามมาตรา ๑๕๙๘/๔๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

(๒) ท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ์ และท่ีศาสนสมบัติกลางตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ 

(๓) ทรัพย์สินตามกฎหมายอื่น ๆ เช่น ทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการรถไฟ เป็นต้น 

การอายัดทรัพย์สิน ให้น าเอาวิธีการยึดทรัพย์สินมาใช้บังคับเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับความในส่วน
นี้ได้โดยอนุโลม และให้อายัดได้ไม่เกินหนี้ภาษีค้างช าระจนถึงวันช าระ เว้นแต่ทรัพย์สินท่ีอายัดนั้นไม่
อาจแบ่งแยกได้ 

3. การอายัดทรัพย์สิน
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3.1 การคัดค้านการอายัดทรัพย์สิน 

3.2 ผลการอายัดทรัพย์สิน 

- กรณีท่ีผู้ค้างภาษีได้โอน หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย์สิน ท่ีถูกอายัดหลังจากท่ีได้ท าการ
อายัดไว้แล้วนั้นจะใช้ยันแก่เจ้าพนักงานบังคับภาษีไม่ได้ ถึงแม้ราคาทรัพย์สินจะเกินกว่าจ านวนหนี้
ภาษีค้างช าระ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการอายัดและขายทอดตลาด และผู้ค้างภาษีได้
จ าหน่ายทรัพย์สินเพียงส่วนท่ีเกินจ านวนนั้นก็ตาม 

- เมื่อบุคคลภายนอกช าระหนี้ตามท่ีระบุไว้ในค าสั่งอายัดทรัพย์สินแล้ว ให้ถือว่าเป็นการช าระ
หนี้ของผู้ค้างภาษีตามกฎหมาย 

กรณีมีผู้ยื่นค าคัดค้าน โดยอ้างว่า
ผู้ค้างภาษีไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินท่ียึดไว้ 
(ก่อนขายทอดตลาดหรือจ าหน่าย)เพื่อให้
ผู้มีอ านาจสั่งปล่อยทรัพย์สินนั้น 

เมื่อเจ้าพนักงานบังคับภาษีหรือคณะกรรมการได้
รับค าคัดค้านเช่นว่านี้ ให้งดการขายทอดตลาด
หรือจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นไว้ในระหว่างรอค า
วินิจฉัยชี้ขาดต่อไป
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4. การขายทอดตลาด

ทรัพย์สินที่อายัดได้ให้จัดการดังนี้ 

๑) ถ้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลและหลักทรัพย์ท่ีเป็นประกัน ซึ่งเป็นของผู้ค้างภาษีออก
ให้แก่ผู้ถือหรือออกในนามของผู้ค้างภาษี เจ้าพนักงานบังคับภาษีจะร้องขอต่อผู้มีอ านาจ
ออกค าสั่งให้มีค าสั่งอนุญาตให้จ าหน่ายสิ่งเหล่านั้นตามรายการขานราคาในวันท่ีขายก็ได้ 
หากสิ่งเหล่านี้มีรายการขานราคาก าหนดไว้ ณ สถานท่ีแลกเปลี่ยน หรือจะขายโดยวิธี
ทอดตลาดดังท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ก็ได้ถ้ามิได้ท าค าขอเช่นว่านั้นหรือค าขอถูกยกเสีย ให้
ขายส่ิงเหล่านั้นโดยวิธีขายทอดตลาด 

๒) ถ้าเป็นตราสารเปลี่ยนมือ คณะกรรมการคนใดคนหนึ่งอาจร้องขอให้ผู้มีอ านาจ
ออกค าสั่งมีค าสั่งอนุญาตจ าหน่ายตามราคาท่ีปรากฏในตราสารหรือราคาต่ ากว่านั้นตามท่ี
เห็นสมควร ถ้าผู้มีอ านาจออกค าส่ังยกค าขอเสียก็ให้น าตราสารนั้นออกขายทอดตลาด 

๓) ถ้าสิ่งของท่ีจะต้องส่งมอบตามสิทธิเรียกร้อง ท่ีถูกอายัดนั้นได้ส่งมอบให้แก่ 
เจ้าพนักงานบังคับภาษี ให้น าออกขายโดยการขายทอดตลาด 

๔) ถ้าการจ าหน่ายสิทธิเรียกร้องท่ีถูกอายัดนั้นกระท าได้โดยยาก เนื่องจากการช าระ
หนี้ต้องอาศัยการช าระหนี้ตอบแทน หรืออาจต้องด้วยเหตุอื่นอันจะท าให้การช าระหนี้ภาษี
ล่าช้าออกไปและอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ เมื่อบุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือเจ้าพนักงาน
บังคับภาษีร้องขอ ผู้มีอ านาจออกค าสั่งอาจมีค าสั่งให้จ าหน่ายโดยวิธีอื่นก็ได้ 

เมื่อผู้มีอ านาจออกค าสั่งได้มีค าสั่งให้ขายทอดตลาดทรัพย์สิน >>> ให้จัดท าประกาศขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินตามแบบ ๙ (เอกสารแนบท้ายภาคผนวก) >>> แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินท่ีจะขาย เช่น ชื่อเจ้าของ ทรัพย์สิน ผู้ส่ังให้ขาย วัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะขาย ชื่อประเภท 
ลักษณะ จ านวน ขนาด และน้ าหนักแห่งทรัพย์สินนั้น ๆ เป็นต้น ถ้าเป็นท่ีดิน ให้แจ้งเนื้อท่ีเขต 
กว้างยาว ชื่อเจ้าของท่ีดินข้างเคียงเท่าท่ีทราบและอยู่ในท้องท่ีใดด้วย ถ้ามีข้อสัญญาและค าเตือน
อยา่งไรก็ให้ระบุไว้โดยชัดเจน >>> ก าหนดเงื่อนไขและเง่ือนเวลาแห่งการช าระเงินไว้ด้วย 
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ให้จัดส่งประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินตามแบบ ๙ ให้แก่ผู้ค้างภาษีและผู้มีส่วนได้เสีย 
>>>  ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สถานท่ีท่ีจะขาย สถานท่ีท่ีทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ท่ีชุมชน สถานท่ี
ราชการอันสมควรจะปิดได้ หรืออาจแจ้งก าหนดการขายทอดตลาดในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับท่ี
แพร่หลายหรือทางวิทยุกระจายเสียงก็ได้ให้รู้ล่วงหน้าก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

** ในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ผู้มีอ านาจออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามแบบ 
๑๐ (เอกสารแนบท้ายภาคผนวก) ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย 
๒) ผู้อ านวยการส านักหรือกองคลังท้องถิ่น 
3) เจ้าพนักงานบังคับภาษี

4.1 การก าหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

ท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  
ไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน ๖๐ วัน

โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และทรัพย์สิน 
อื่น ๆ ไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน

กรณีจ าเป็นและเร่งด่วน คณะกรรมการ
อาจขายทอดตลาดทรัพย์สินได้เมื่อพ้น
ระยะเวลาอย่างน้อย ๕ วันนับแต่วัน      
ยึดทรัพย์สินเสร็จส้ินกรณีของสดหรือ   

เสียง่าย ให้น าออกขายทอดตลาดได้ทันที
หรือด าเนินการขายโดยวิธีอื่นตามท่ี

เห็นสมควร

กรณีมคีวามจ าเป็นคณะกรรมการจัดการขาย
ทอดตลาด อาจเลื่อนหรืองดการขาทอดตลาด
ทรัพย์สินก็ได้  

*** ท้ังนี้ให้นับตั้งแต่วันลงประกาศขาย
ทอดตลาดเป็นต้นไป
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(๑) กรณีท่ีดินให้ประมาณราคาท่ีซื้อขายกันในท้องตลาด โดยค านึงถึงสภาพและลักษณะของ
ท่ีดินนั้น 

(๒) ราคาซื้อขายหรือจ านอง หรือขายฝากครั้งสุดท้ายของที่ดินท่ียึดและที่ดินข้างเคียง 
(๓) ราคาท่ีดินข้างเคียงในต าบลนั้นหรือต าบลใกล้เคียง หรือราคาท่ีคณะกรรมการเคย 

ขายทอดตลาดไปแล้ว 
(๔) ราคาประเมินท่ีดินของทางราชการ 
(๕) การประเมินราคาทรัพย์สินอื่น ให้ประมาณตามราคาซื้อขายกันในท้องตลาดหรือตามสภาพ

เก่าใหม่ของทรัพย์สินนั้น 
(๖) การประมาณราคาทรัพย์สินท่ีมีการจ าน าหรือจ านอง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ (๑) ถึง (๕) 

๑) ก่อนเร่ิมต้นขายทอดตลาดให้ปักธงเครื่องหมายการขายทอดตลาด ลายหมากรุก แดง ขาว 
๒) ให้อ่านประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ณ สถานท่ีขายโดยเปิดเผยก่อนการขายทอดตลาด 
๓) ผู้ทอดตลาดต้องร้องขานจ านวนเงินท่ีมีผู้สู้ราคาครั้งท่ี ๑ สามถึงสี่หน ถ้าไม่มีผู้สู้ราคาสูงขึ้น 

ให้เปลี่ยนร้องขานเป็นครั้งท่ี ๒ อีกสามถึงสี่หน เมื่อไม่มีผู้สู้ราคาสูงกว่านั้น และได้ราคาเหมาะสมกับ
สภาพของทรัพย์สินท่ีขายก็ให้ลงค าว่า “๓” พร้อมกับเคาะไม้หรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
จารีตประเพณีในการขายทอดตลาด แต่ถ้าก่อนเคาะไม้หรือแสดงกิริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ งตามจารีต
ประเพณีในการขายทอดตลาดมีผู้สู้ราคาสูงขึ้นไปอีก ก็ให้ร้องขานราคานั้นตั้งต้นใหม่ตามล าดับดังกล่าว 

๔) การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามประเพณีในการขายทอดตลาด ถ้ายังมิได้แสดงเช่นนั้นอยู่
ตราบใดผู้สู้ราคาจะถอนค าสู้ราคาของตนเสียก็ได้ และถ้าผู้สู้ราคาได้ถอนค าสู้ราคาแล้วให้ผู้ทอดตลาดตั้ง
ต้นร้องขานราคาใหม ่

๕) คณะกรรมการ หรือผู้ทอดตลาดโดยตนเองหรือจะใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินท่ีตนเป็นผู้จัดการขายไม่ได้ เว้นแต่จะได้แถลงไว้โดยเฉพาะในประกาศเรื่องขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินตามแบบ ๙ ว่าคณะกรรมการหรือผู้ทอดตลาดในฐานะผู้ขายก็มีสิทธิท่ีจะเข้าสู้ราคา
ด้วย 

4.2 การพิจารณาราคาทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด 
คณะกรรมการต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

4.3 วิธีการขายทอดตลาด 
คณะกรรมการต้องถือปฏบิัติตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
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๖) การขายทอดตลาด เมื่อผู้ทอดตลาดเคาะไม้หรือแสดงกิริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีต
ประเพณีในการขายทอดตลาดว่าตกลงขายแล้ว ผู้ซื้อต้องช าระเงินทันที เว้นแต่ท่ีดินหรือทรัพย์สินอย่าง
อื่นซึ่งมีราคาตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป ผู้ทอดตลาดอาจผ่อนผันให้ผู้ซื้อวางเงินมัดจ าไม่น้อยกว่าร้อยละ
๒๕ ของราคาซื้อและท าสัญญาซื้อขายภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ วันก็ได้ เมื่อได้ช าระเงินครบถ้วนแล้วจึงให้
โอนมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ซื้อไปหากผู้ซื้อไม่ไปท าสัญญาซื้อขายภายในก าหนดดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ริบเงินมัดจ าและน าทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดใหม่ได้การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ถ้าได้เงินเป็น
จ านวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดผู้ซื้อคนนั้นต้องรับผิดในส่วนท่ีขาด 

๗) ให้คณะกรรมการบันทึกการขายทรัพย์สินไว้ในสมุดขายทอดตลาดทุกครั้งพร้อมลงชื่อ วัน 
เดือน ปี ก ากับไว ้

๘) น าเงินท่ีได้ส่งหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทซึ่งผู้มีไว้ในความครอบครองจะต้องได้รับอนุญาตจาก

ผู้มีอ านาจหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ให้ผู้ซื้อวางเงินมัดจ าไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคา
ซื้อและให้ผู้ซื้อจัดการน าใบอนุญาตมาแสดงภายใน ๖๐ วัน เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วผู้ซื้อไม่สามารถน า
ใบอนุญาตมาแสดงได้ ก็ให้ริบเงินมัดจ านั้น ถ้าผู้ซื้อน าใบอนุญาตมาแสดงได้ก็ให้ใช้เงินท่ีค้างช าระให้ครบถ้วน 

- การขายทอดตลาดทรัพย์สินท่ีจะต้องมีใบอนุญาต เช่น สุราตั้งแต่  ๑๐ ลิตรขึ้นไปให้ขอความ
ร่วมมือไปยังเจ้าพนักงานสรรพสามิตจัดการออกใบอนุญาตขนสุราแก่ผู้ซื้อด้วย 

- ให้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ านองทราบถึงวันเวลา สถานท่ีท่ีจะท าการขายทอดตลาด พร้อมท้ังใบ
สอบถามผู้รับจ านองถึงรายละเอียดของภาระจ านองตลอดจนวิธีการขายทอดตลาดว่าให้ขายโดยติด
จ านองหรือปลอดจ านอง ถ้าผู้รับจ านองไม่แจ้งให้ทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับหนังสือแล้ว ก็ให้
ขายทรัพย์สินโดยติดจ านอง  

- ในกรณีท่ีได้รับแจ้งจากผู้รับจ านองให้ขายทรัพย์สินโดยปลอดจ านอง คณะกรรมการอาจ
พิจารณาให้ขายทรัพย์สินโดยติดจ านองก็ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจออกค าสั่งการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินติดจ านอง ให้ประกาศแสดงรายชื่อผู้รับจ านองพร้อมท้ังเงินต้นและดอกเบ้ียท่ียังค้าง
ช าระจนถึงวันขาย และในการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินตามแบบ ๙ ให้มีความว่าผู้ซื้อทรัพย์สิน
ต้องรับภาระจ านองติดไปด้วยการขายทอดตลาดโดยปลอดจ านอง ในกรณีก าหนดราคาขายให้พิจารณา
ถึงต้นเงิน และดอกเบี้ยจ านองซึ่งยังค้างช าระแก่ผู้รับจ านองจนถึงวันขาย พร้อมท้ังค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการยึดและขายทอดตลาดและเงินภาษีค้างช าระ  

- ถ้าคาดว่าเงินท่ีได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินไม่อาจปลดเปลื้องหนี้ภาษีได้ หรือหากการ
ขายทอดตลาดแล้วเจ้าหนี้จ านองจะได้รับเงินจากการขายทอดตลาดไปท้ังหมด ก็ให้งดการขาย
ทอดตลาดและรายงานผู้มีอ านาจออกค าสั่งพิจารณาสั่งการเป็นราย ๆ ไป การขอรับช าระหนี้ของผู้รับ
จ านองให้ถือหนังสือตอบรับของผู้รับจ านองเป็นค าขอรับช าระหนี้จ านอง ก่อนจ่ายเงินช าระหนี้จ านอง

4.4 การขายทอดตลาดทรัพย์สินติดจ านอง 



18 

พร้อมดอกเบี้ยต้องตรวจสอบให้แน่ชัดเสียก่อนว่าหนี้จ านองและดอกเบี้ยเป็นหนี้บุริมสิทธิท่ีจะได้รับ
ช าระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญหรือไม่ และผู้รับจ านองได้ปลดหนี้จ านองให้แล้ว พร้อมท้ังให้ขอใบรับยึดถือ
ไว้เป็นหลักฐานในการช าระหนี้จ านองพร้อมดอกเบี้ยด้วยจึงจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ านองได้ 

- กรณีผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมหรือเป็นผู้มีส่วนได้
เสียหรือเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินท่ีขายทอดตลาด การช าระราคานั้นจะขอหักส่วนได้เสียของ
ตนจากราคาซื้อก็ได้ 

ถ้าคณะกรรมการได้ด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยไม่ชอบ เช่น มิได้ส่งประกาศขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินตามแบบ ๙ ให้แก่ผู้ค้างภาษีหรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ซึ่งต้องเสียหายอาจยื่นค าคัดค้านต่อผู้มีอ านาจออกค าสั่งก่อนท่ีการบังคับช าระค่าภาษีค้างช าระได้เสร็จ
สิ้นลง แต่ต้องไม่ช้ากว่า 7 วันนับแต่วันทราบผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยไม่ชอบ เพื่อขอให้ 
ผู้มีอ านาจออกค าส่ังมีค าส่ังเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว 

ก่อนท่ีผู้ทอดตลาดจะเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด ผู้ค้างภาษีหรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ
การขายทอดตลาดทรัพย์สินอาจคัดค้านว่าราคาดังกล่าวมีจ านวนต่ าเกินสมควร ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้มี
อ านาจออกค าสั่งเลื่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินออกไป และในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
ครั้งต่อ ๆ ไป หากมีผู้เสนอราคาสูงสุดในจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนท่ีผู้เสนอราคาสูงสุดได้เสนอในการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งก่อน ให้ผู้ทอดตลาดเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคานั้นได้ในกรณีท่ีผู้ค้างภาษี
หรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินเห็นว่าราคาท่ีได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
มีจ านวนต่ าเกินสมควร และการขายทอดตลาดทรัพย์สินในราคาต่ าเกินสมควรนั้น เกิดจากการคบคิด
กันฉ้อฉลในระหว่างผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการเข้าสู้ราคา หรือกระท าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของผู้ทอดตลาด บุคคลดังกล่าวอาจยื่นค าคัดค้านต่อผู้มีอ านาจออกค าส่ัง เพ่ือขอให้มีค าสั่ง
เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และเมื่อผู้มีอ านาจออกค าสั่งได้ไต่สวนแล้วเห็นว่า ค าคัดค้านนั้น
รับฟังได้ ให้มีค าส่ังเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น 

4.5 การคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
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5. การโอนและการส่งมอบทรัพย์สิน

6. การงดหรือการถอนบังคับภาษี

ให้งดการบังคับภาษีในกรณีดังต่อไปนี ้

๑) เมื่อมีการยื่นค าคัดค้านขอให้มีการงดการบังคับภาษี โดยเมื่อไต่สวนแล้วมีเหตุผลอัน
สมควร ผู้มีอ านาจออกค าสั่งอาจมีค าสั่งให้งดการบังคับภาษี แต่หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร ก็ให้
ด าเนินการต่อไปตามขั้นตอนการบังคับภาษี 

๒) ถ้ามีผู้อ้างว่าผู้ค้างภาษีมิใช่เจ้าของทรัพย์สินท่ีเจ้าพนักงานบังคับภาษีได้ยึดไว้ก่อนท่ีได้
เอาทรัพย์สินนี้ออกขายทอดตลาดหรือขายด้วยวิธีอื่น โดยยื่นค าคัดค้านต่อผู้มีอ านาจออกค าสั่ง
เพ่ือให้มีค าสั่งปล่อยทรัพย์สินนั้น เมื่อได้รับค าคัดค้านให้งดการบังคับภาษีไว้รอค าวินิจฉัยต่อไป 

๓) เมื่อมีการน าคดีขึ้นสู่ศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น ให้งดการบังคับภาษีใน
ทรัพย์สินนั้นจนกว่าจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล เมื่อผู้มีอ านาจออกค าสั่งได้สั่งหรือเมื่อมีค า
วินิจฉัยชี้ขาดให้ยกค าคัดค้านการยึดทรัพย์สินหรือมีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลว่าทรัพย์สินนั้น
เป็นของผู้ค้างภาษี ให้ด าเนินการบังคับภาษีต่อไป 

ผู้ซื้อช าระเงินครบถ้วนแล้ว ให้ผู้มีอ านาจออกค าส่ังส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อไปได้  
- กรณีเป็นสังหาริมทรัพย์กรรมสิทธิ์ย่อมโอนไปยังผู้ซื้อขณะท่ีได้ท าสัญญาซื้อขายส าเร็จบริบูรณ์

แล้ว 
- กรณีเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา

๔๕๖ หรือสังหาริมทรัพย์อื่นท่ีมีทะเบียนควบคุม ให้ผู้มีอ านาจออกค าส่ังแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีนั้น ๆ 
ทราบ เพื่อด าเนินการทางทะเบียนต่อไป 
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ขายทอดตลาดแล้ว     

ใหผู้้บริหารท้องถิ่น จัดท า  >>> 
- บัญชีแสดงจ านวนเงินท้ังหมดที่ได้จากการขายทอดตลาด

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาด
ลงในทะเบียนการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

- เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด  >>>  ให้หักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
ในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน เงินค่าภาษีค้างช าระ

- เงินเหลือ  >>>  ให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน

- ค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้าง
ภาษี  >>>  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งจ่ายตามบัญชีแสดงจ านวน
เงินท่ีได้บันทึกไว้

7. การจัดท าบัญชีการเงิน และการหักภาษีทีค่้างช าระ

การถอนการบังคับภาษี จะกระท าได้ต่อเมื่อได้มีค าวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์หรือค าพิพากษาของ
ศาลถึงท่ีสุดพิพากษาว่าผู้ค้างภาษีไม่ต้องรับผิดช าระหนี้ภาษีตามจ านวนท่ีถูกประเมินหรือสั่งให้ช าระ 
หรือกรณีท่ีผู้ค้างภาษีได้ช าระหนี้ค่าภาษี พร้อมท้ังค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบังคับภาษี
ครบถ้วน ให้ผู้มีอ านาจออกค าสั่งมีค าสั่งถอนการบังคับภาษีตามแบบ ๑๑ (เอกสารแนบท้าย
ภาคผนวก) แล้วส่งมอบทรัพย์สินคืนให้ผู้ค้างภาษี และแจ้งถอนการยึดหรืออายัดแก่ผู้เกี่ยวข้อง 



ภาคผนวก 



ก 

แบบ ๑ 

หนังสือเตือน 
ท่ี............./...............    ท่ีท าการ...................................... 

วันท่ี............เดือน....................................พ.ศ. ............... 

เร่ือง ให้ช าระเงินค่าภาษี .................................. 

เรียน ............................................................... 

อ้างถึง ใบแจ้งการประเมินภาษี..............................เลขท่ี...................เล่มท่ี....................ลงวันท่ี............... 

ตามหนังสือท่ีอ้างถึงปรากฏว่าท่านได้ค้างช าระภาษี.........................................................
องค์การบริหารส่วนต าบล....................................ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ประจ าปีภาษี ค่าภาษี เงินเพิ่ม รวมเป็นเงิน 

รวมเป็นเงินค่าภาษีและเงินเพ่ิมท้ังสิ้น..........................บาท (...................................) นั้น 

บัดนี้ ได้ล่วงเลยก าหนดเวลาท่ีท่านจะต้องช าระค่าภาษีและเงินเพิ่มข้างต้นแล้ว แต่ท่าน
ยังมิได้ช าระ จึงขอแจ้งให้ท่านน าเงินค่าภาษีและเงินเพิ่ม  จ านวนดังระบุข้างต้นไปช าระท่ีงาน
..........................................ฝ่าย/กอง.......................................ท่ีท าการ....................................................
จังหวัด..................................ภายในก าหนด..........วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือฉบับนี้ หากพ้นก าหนดนี้
แล้วท่ีท าการ………........................................จ าต้องด าเนินการยึดทรัพย์สินของท่านน าออกขาย
ทอดตลาดเพื่อช าระค่าภาษีค้างข้างต้นตามกฎหมายต่อไป 

จึงเรียนเตือนมาเพ่ือช าระหนี้ค่าภาษีดังกล่าวข้างต้นด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ)............................................. 
(.............................................) 

ต าแหน่ง…..………......…………….......... 
......................................... 
โทร................................... 

หมายเหตุ เพ่ือความสะดวกในการช าระเงิน ขอให้ท่านน าหนังสือเตือนนี้ไปแสดงด้วย 



ข 

แบบ ๒ 

หนังสือเตือนครั้งสุดท้าย 

ท่ี............/....................     ท่ีท าการ............................................. 

วันท่ี.................เดือน...............................พ.ศ. ................ 

เร่ือง ให้ช าระเงินค่าภาษี......................................... 

เรียน ..................................................................... 

อ้างถึง หนังสือท่ี.........................../..........................ลงวันท่ี........................... 

ตามหนังสือท่ีอ้างถึงได้เตือนท่านช าระค่าภาษี..........................ท่ีท าการ....……...………….
รวมเป็นเงินค่าภาษีและเงินเพ่ิมท้ังสิ้น ..................................บาท (..................................................) นั้น 

บัดนี้ ได้ล่วงเลยก าหนดเวลาก าหนดดังกล่าวแล้ว จึงขอเตือนท่านน าเงินค่าภาษีไปช าระ
ท่ีงาน............................ฝ่าย/กอง...............................................ที่ท าการ.......................................ภายใน 
ก าหนด ๑๕ วัน หากพ้นก าหนดนี้แล้ว ส านักงาน/ท่ีท าการ............................ ....................จ าต้อง
ด าเนินการยึดทรัพย์สินของท่านทันที 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดไปช าระหนี้ค่าภาษีดังกล่าวข้างต้นให้เสร็จส้ินโดยเร็ว 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ).............................................. 
 (............................................) 

ต าแหน่ง........................................... 

............................................ 
โทร..................................... 

หมายเหตุ เพ่ือความสะดวกในการช าระเงิน ขอให้ท่านน าหนังสือเตือนนี้ไปแสดงด้วย 



ค 

แบบ ๓รายงานการสืบหาทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี....................................... 

๑. ชื่อผู้ค้างภาษี........................................... 
๒. ท่ีอยู่........................................................................................ 
๓. หนังสือเตือนครั้งสุดท้ายท่ี.................../...................ลงวันท่ี................................................................. 
๔. รายการค่าภาษีค้างช าระ 

ประจ าปีภาษี เงินค่าภาษ ี เงินเพิ่ม รวมเป็นเงิน 

๕. รายการทรัพย์สินท่ีสืบหาพบ (ให้ระบุรายละเอียดประเภททรัพย์สิน ประมาณราคาทรัพย์สิน ภาระ
ติดพันในทรัพย์สิน ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑) 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

  ลงชื่อ.......................................ผู้สืบหาทรัพย์สิน 
วันท่ี........................................ 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

ความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................



ง 

แบบ ๔

        ค าสัง่เทศบาลตําบลหนองจอก 
ที่.................../........... 

เร่ือง ให้ยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี 
------------------------ 

ด้วย....................................บ้านเลขที่............หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย.............................. 
ถนน………………ต าบล……………………อ าเภอ…………………………จังหวัด………......................…………………. 
ได้ค้างช าระภาษี…………………...…………ประจ าปีภาษี…………….........………ถึงปีภาษี……………….......…….. 
เป็นเงิน………………….บาท……................……สตางค์ (…………………................) เงินเพิ่ม………...………บาท
..........………..สตางค์ ท่ีท าการ…………………………ไดม้ีหนังสือเตือนครั้งสุดท้ายที่………../……….ลงวันท่ี
.................…เดือน………..….พ.ศ……………….ให้ช าระค่าภาษีค้างช าระแล้ว แต่ผู้ค้างภาษีก็ยังไม่ช าระค่า
ภาษีค้างช าระให้เป็นการเสร็จสิ้นไป 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา………..แห่งพระราชบัญญัติ…………........…......... 
พ.ศ………... และข้อ ๑๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ด าเนินการยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี
ดังกล่าวเพื่อช าระค่าภาษีค้างช าระ พร้อมท้ังค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการยึด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินรายนี้ด้วย 

สั่ง ณ วันท่ี…….........เดือน………………….........พ.ศ. ................ 

   ลงชื่อ……………………….....…….…………. 
    (………………………….....………......) 

ต าแหน่ง……........…………………………….... 



จ 

แบบ ๕

     ค าสั ่งเทศบาลตําบลหนองจอก 
ที่.................../........... 

เร่ือง แต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับภาษี 
------------------------ 

ด้วย.....................................บ้านเลขที่............หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย............................. 
ถนน……………………ต าบล……......………………อ าเภอ………........………………จังหวัด…….........………………… 
ได้ค้างช าระภาษี…......………………………ประจ าปีภาษี……………..…...............ถึงปีภาษี…………................... 
เป็นเงิน….........………บาท……...…....…สตางค์ (…………………...……………) เงินเพิ่ม………………...........บาท 
……….........สตางค์ (.............................) ส านักงาน/ที่ท าการ…………............ได้มีหนังสือเตือนครั้งสุดท้าย
ท่ี……...……./…..........ลงวันท่ี………...เดือน……………...……พ.ศ……………….. ให้ช าระค่าภาษีค้างช าระแล้ว 
แต่ผู้ค้างภาษีก็ยังไม่ช าระค่าภาษีค้างช าระให้เป็นการเสร็จสิ้นไป 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด 
อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งให้ 

๑. ........................................................... ต าแหน่ง.......................................................... 

๒. ........................................................... ต าแหน่ง ........................................................ 
เป็นเจ้าพนักงานบังคับภาษีและเป็นผู้ไปท าการยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีข้างต้นต่อไป 

สั่ง ณ วันท่ี……..เดือน………………….........พ.ศ. ............. 

ลงชื่อ……....…………………………………. 
 (…………….....……………………......) 

ต าแหน่ง……....……………………………... 

หมายเหตุ  ๑. ให้แต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับภาษีตามจ านวนท่ีเห็นสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒ คน 
 เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกันในการยึดทรัพย์สิน ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๒ ประกอบข้อ ๑๓ 

  ๒. การอายัดให้อาศัยอ านาจตามระเบียบฯ ข้อ ๒๘ ประกอบ ข้อ ๗ และข้อ ๑๒ 



ฉ 

๑. ผู้ใดถอน ท าให้เสียหาย ท าลาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอัน         
เจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ ท่ีสิ่งใด  ๆ ในการปฏิบัติการตามหน้าท่ีเพื่อเป็น 
หลักฐานในการยึด อายัดหรือรักษาสิ่งนั้น ๆ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๑๔๑ 
๒. ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียหรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่ง
ทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ อันเจ้าพนักงานได้ยึด รักษาไว้หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐาน
หรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าเจ้าพนักงานจะรักษาทรัพย์หรือเอกสารนั้นไว้
เองหรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่ง หรือรักษาก็ตาม มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๔๒ 
๓. ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ให้ประกาศนี้หลุด ฉีก หรือไร้ประโยชน์มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๙ 

แบบ ๖

ประกาศเทศบาลตําบลหนองจอก
 เรื่อง การยึดทรัพยสินของผู้ค้างภาษี 

------------------- 

ด้วย………………………………………..........……ค้างช าระค่าภาษี………...........…………………… 
เป็นเงิน…………………..........บาท……………………….….สตางค์ เพ่ือให้ได้รับช าระค่าภาษี อาศัยอ านาจตาม 
ความในมาตรา……….......…......แห่ง…………………….....………………………………จึงให้ยึดทรัพย์สินของ 
ผู้ค้างภาษี ………………………...…….. ดังกล่าวข้างต้น ดังมีรายการต่อไปนี้ คือ 

๑. ........................................................................................................ 
๒. ........................................................................................................ 

ฉะนั้น    หากผู้ใดประสงค์จะยื่นค าคัดค้านการยึดทรัพย์สินดังกล่าว ให้ย่ืนค าคัดค้านต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่นก่อนที่จะเอาทรัพย์สินเช่นว่านี้ออกขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืน 

ประกาศ ณ วันท่ี………เดือน……………………….พ.ศ……….. 

(ลงชื่อ)…………….....……………...……... 
 (…………………...……....………..) 

ต าแหน่ง……………..........………………..... 

ค าเตือน  
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รายการบัญชีทรัพย์สินที่ยึด 

ราย.................................................... 
ครั้งท่ี............วันที่....................เวลา...................... 

ล าดับ รายการ จ านวน 
ราคาประมาณ 

หมายเหต ุ
บาท ส.ต. 

เรียน.................................................... 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

ลงชื่อ 
(...................................................) 

ต าแหน่ง.................................................... 



ซ 

แบบ 8 หนังสือสัญญารักษาทรัพย์สิน 

  หนังสือสัญญาฉบับนี้ท าท่ี........................................ 
  ................................................................................ 

    วันท่ี...................เดือน.......................................พ.ศ.................... 
   ด้วย................................................อายุ..................ปี..............อาชีพ............................... 

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่.............................................อยู่บ้านเลขที่......................ถนน.................... 
ตรอก/ซอย.............................หมู่ท่ี................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต......................... 
จังหวัด...................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้ให้สัญญา ขอท าหนังสือสัญญารักษาทรัพย์สินให้ไว้แก่
......................................................(ระบุชื่อผู้มีอ านาจออกค าส่ัง) ต าแหน่ง............................................
ซึ่งเป็นผู้รับสัญญา/ผู้ฝาก ได้มอบให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รับรักษาทรัพย์สิน 

   โดยท่ีทรัพย์สินท่ีข้าพเจ้ายินยอมเป็นผู้รับรักษาไว้มีดังนี้ 

   รายการทรัพย์สิน  ราคาโดยประมาณ 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
รวม (รายการ/ราคา).................................................................................................................................
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ข้าพเจ้าผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมเป็นผู้รับรักษาทรัพย์สิน โดยยินยอมให้สัญญาดังนี้ 
1. ข้าพเจ้าจะรักษาทรัพย์สินเช่นวิญญูชนจะพึงกระท าในการรักษาทรัพย์สินของตน
2. หากทรัพย์สินท่ีรักษาไว้เสียหายไปด้วยประการใด ๆ ก็ดี เว้นแต่เหตุสุดวิสัย ข้าพเจ้า

ขอรับผิดท้ังสิ้น 
3. ข้าพเจ้าจะไม่เอาทรัพย์สินท่ีรับรักษาไปเก็บรักษาไว้ท่ีอื่นใด นอกจากได้รับอนุญาต

จากผูร้ับสัญญา/ผู้ฝาก หรือจ าหน่ายจ่ายโอนหรือท านิติกรรมใด ๆ ท้ังสิ้น 
4. ข้าพเจ้ายอมรับค่ารักษาทรัพย์สินเป็นเงิน............................บาท (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่มี) 
5. ข้าพเจ้ายินยอมคืนทรัพย์สินท่ีรับรักษาให้แก่ทางราชการ โดยสภาพเรียบร้อย

สมบูรณ์เช่นเดียวกับวนัท่ีได้ท าการยึดทันทีท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 
6. ขณะท าหนังสือสัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะดี และรู้จักรับผิดชอบ ท้ัง

เข้าใจข้อความแห่งหนังสือสัญญานี้ดี และได้อ่านโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 ลงชื่อ    ผู้ให้สัญญา/ผู้รับรักษา 
    (.........................................) 

   ลงชื่อ  ผู้รับสัญญา/ผู้ฝาก 

 (.........................................) 

 ลงชื่อ   พยาน 

(.........................................) 

 ลงชื่อ       พยาน 

  (..........................................) 
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       ประกาศเทศบาลตาํบลหนองจอก
 เรื่องขายทอดตลาดทรัพยสินของผู้ค้างภาษี 

ตามค าส่ัง………………………………………………………………………………..ลงวันท่ี................. 

เดือน.....................................พ.ศ..................เรื่องการยึดทรัพย์สินของ.................................................. 

บัดนี้..............................................จะด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ........................................ 

อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย..........................ถนน.......................ต าบล................ 

อ าเภอ.............................จังหวัด................................เพ่ือน าเงินมาช าระค่าภาษี.................................... 

ท่ีค้างช าระอยู่ ณ ที่ ...............................วันท่ี...........เดือน.................พ.ศ.................เวลา..................น. 

ทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด (ให้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ตามระเบียบข้อ 34) 
1. ...........................................................................................................
2. ............................................................................................................
3. ............................................................................................................
4. ............................................................................................................
5. ............................................................................................................

   ประกาศ ณ วันท่ี................................................. 

    ลงชื่อ................................................. 
  (...............................................) 

  ต าแหน่ง................................................. 
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ค าเตือน ๑. ผู้ประสงค์จะซื้อสามารถสอบถาม และตรวจสอบดูหลักฐานจากเจ้าหน้าท่ีได้ท่ี....................
ในวันและเวลาราชการ โทร........................... 
2. การซื้อทรัพย์สินประเภทซึ่งผู้มีไว้ในความครอบครองจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ซื้อต้องน าใบอนุญาตมาแสดงภายใน ๖๐ วันนับแต่วันซื้อ
พร้อมท้ังให้ใช้เงินท่ีค้างช าระให้ครบถ้วน เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้ว ผู้ซื้อไม่สามารถน าใบอนุญาต
มาแสดงได้ก็ให้ริบเงินมัดจ านั้น
๓. กรณีมีการมอบอ านาจในการเข้าสู้ราคา ต้องส่งใบมอบอ านาจต่อคณะกรรมการก่อนเข้าสู้
ราคามิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการเข้าสู้ราคาในนามตนเองซึ่งจะเปลี่ยนชื่อในภายหลังมิได้ และ
หากผู้เข้าสู้ราคาเป็นนิติบุคคลต้องส่งหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและ
หนังสือมอบอ านาจของกรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลผู้มีอ านาจต่อคณะกรรมการก่อน
เข้าสู้ราคาด้วย
๔. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้างขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ทอดตลาด โดยตนเองหรือจะใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคา
ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้
๕. การขายทอดตลาดทรัพย์สินจ านอง ให้ประกาศแสดงรายชื่อผู้รับจ านองพร้อมท้ังเงินต้น
และดอกเบี้ยท่ียังค้างช าระจนถึงวันขาย และในการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้มี
ความว่าผู้ซื้อทรัพย์สินต้องรับภาระจ านองติดไปด้วย
๖. เมื่อตกลงราคาแล้ว ผู้ซื้อต้องช าระเงินทันที เว้นแต่ท่ีดินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นซึ่งมีราคา
ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ผู้ทอดตลาดอาจผ่อนผันให้ผู้ซื้อวางมัดจ าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
ของราคาซื้อและท าสัญญาซื้อขายภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันท่ีซื้อ ถ้าผู้ซื้อไม่สามารถ
ช าระเงินหรือวางเงินมัดจ าดังกล่าวแล้ว หากมีการขายทอดตลาดซ้ าอีก ถ้าได้เงินสุทธิไม่คุ้ม
ราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิมผู้ซื้อต้องรับผิดในส่วนท่ีขาด
๗. เงินมัดจ าท่ีผู้ซื้อได้วางไว้นั้น หากผู้ซื้อไม่น าเงินท่ีเหลือมาช าระให้เสร็จภายในก าหนดเวลา
ตามข้อสัญญาดังกล่าวข้างต้น ผู้ซื้อไม่มีสิทธิได้รับเงินมัดจ าคืน
๘. ผู้ซื้อต้องเป็นฝ่ายเสียหรือน าส่งค่าภาษีใด ๆ และค่าธรรมเนียมในการโอนทรัพย์สินนั้น
๙. ในกรณีท่ีคณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาท่ีผู้ซื้อประมูลได้ต่ าเกินสมควร
คณะกรรมการมีสิทธิท่ีจะยกเลิกการประมูลนั้นได้
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11010

         ค าสั่งเทศบาลตําบลหนองจอก 
      ที่.............................../.................. 

  เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการขายทอดตลาด 
------------------------ 

ด้วย..........................................บ้านเลขที่..............หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย....................
ถนน....................................ต าบล.........................................อ าเภอ......................................................... 
จังหวัด...................................ได้ค้างช าระภาษี........................................ประจ าปีภาษี.............................
ถึงปีภาษี.........................เป็นเงิน.........................บาท.......... .........สตางค์ (.........................................) 
เงินเพ่ิม...........................บาท...........................สตางค์ ส านักงาน/ท่ีท าการ.............................................. 

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 35 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด 
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งให้ 

1. ..............................................................ต าแหนง่................................................................. 
2. ..............................................................ต าแหน่ง................................................................. 
3. ..............................................................ต าแหนง่................................................................. 

เป็นคณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดเพื่อด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีดังกล่าว
ข้างต้นต่อไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ..................... 

ลงชื่อ................................................. 
 (...............................................) 

  ต าแหน่ง.............................................. 
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ค าสั่งเทศบาลตาํบลหนองจอก 
ที่  .............../................ 

เรื่อง   การถอนการบังคับภาษี 

 ตามค าส่ัง............................................................ลงวันท่ี..................เดือน.................... 
พ.ศ..................เร่ือง ให้ยึดทรัพย์สินของ...........................................อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี........... 
ตรอก/ซอย.......................ถนน........................ต าบล..................อ าเภอ....................จังหวัด.................... 
ซึ่งค้างช าระภาษี................................................นั้น 

 เนื่องจาก....................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................. ฉะนั้น ..................................... 
จึงได้ถอนการบังคับภาษีดังกล่าว และได้ส่งมอบทรัพย์สินคืนให้.......................................................แล้ว 
ตั้งแต่วันที่..............................เดือน.................................พ.ศ.................................ตามรายการดังต่อไปนี้ 

1 .............................................................. 
2 .............................................................. 
3 .............................................................. 
4 .............................................................. 
5 .............................................................. 

 สั่ง  ณ  วันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ..................... 

ลงชื่อ................................................. 
 (...............................................) 

ต าแหน่ง................................................ 
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ค าสั่งเทศบาลตาํบลหนองจอก 
ที่  .............../................ 

เรื่อง   ใหอายัดทรัพยสินของผู้ค้างภาษี 

ด้วย.........................................บ้านเลขที่................หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย................. 
ถนน.........................ต าบล................................อ าเภอ..........................จังหวัด........................................ 
ได้ค้างช าระภาษี............................ประจ าปีภาษี....................ถึงปีภาษี...................เป็นเงิน...............บาท 
………......….สตางค์ (.......................) เงินเพ่ิม......................บาท....................สตางค์ (............................) 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา...........แห่งพระราชบัญญัติ.......................พ.ศ........... 
และข้อ 28 ประกอบข้อ 7  และข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 จึงแจ้งมายัง..................................... 
เพ่ือให้อายัดทรัพย์สิน ดังมีรายการต่อไปนี้ 

1 .............................................................. 
2 .............................................................. 

ท้ังนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ..................... 

ลงชื่อ................................................. 
 (...............................................) 

ต าแหน่ง............................................ 

1. ผู้ใดถอน ท าให้เสียหาย ท าลาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอัน
เจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ท่ีสิ่งใดๆ ในการปฏิบัติการตามหน้าท่ีเพื่อเป็นหลักฐาน
ในการยึด อายัดหรือรักษาสิ่งนั้นๆ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 141
2. ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียหรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ อันเจ้าพนักงานได้ยึด รักษาไว้หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็น
พยานหลักฐานหรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าเจ้าพนักงานจะรักษา
ทรัพย์หรือเอกสารนั้นไว้เองหรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่ง หรือรักษาก็ตาม มีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 142
3. ผู้ใดกระท าด้วยประการใดๆ ให้ประกาศนี้หลุด ฉีก หรือไร้ประโยชน์มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 369

ค าเตือน  
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