
 

ระเบียบเทศบาลนครล าปาง 
ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

โดยที่มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ก าหนดให้
เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างช าระหนี้เงิน
ทางปกครองได้โดยไม่ต้องอาศัยอ านาจค าสั่งหรือหมายบังคับของศาล วิธีการยึด อายัด และการขายทอด
ทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม เพ่ือให้การด าเนินการใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองโดยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างช าระหนี้เงินทางปกครองเป็นไป   
ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางเดียวกัน  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖          
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม นายกเทศมนตรีนครล าปางจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้    

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบเทศบาลนครล าปางว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบยีบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง ก าหนด
หลักเกณฑ์ และก าหนดวิธีปฏิบัติ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

นายกเทศมนตรีอาจมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลก็ได้  

หมวด ๑  
บททัว่ไป  

 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลนครล าปาง  
“นายกเทศมนตรี” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
“รองนายกเทศมนตรี” หมายความว่า รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
“ปลัดเทศบาล” หมายความว่า ปลัดเทศบาลนครล าปาง 
“รองปลัดเทศบาล” หมายความว่า รองปลัดเทศบาลนครล าปาง   
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านัก

ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการสถานศึกษา และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และให้หมายความรวมถึงผู้จัดการ
สถานธนานุบาลด้วย 

/ “เจ้าพนักงานบังคับปกครอง.... 
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“เจ้าพนักงานบังคับปกครอง” หมายความว่า พนักงานเทศบาลที่นายกเทศมนตรีแต่งตั้งให้มี
อ านาจหน้าที่ในการด าเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามระเบียบนี้ 

“ผู้ต้องชดใช้เงิน” หมายความว่า ผู้อยู่ใต้บังคับค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินหรือ
ค่าปรับทางปกครองแก่เทศบาล ตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ     
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

“ยึด” หมายความว่า การกระท าใด ๆ ต่อทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินเพ่ือให้ทรัพย์สินนั้น      
ได้เข้ามาอยู่ในความควบคุมดูแล หรือครอบครองของนายกเทศมนตรีหรือเจ้าพนักงานบังคับปกครอง  

“อายัด” หมายความว่า การสั่งให้ผู้ต้องชดใช้เงินและหรือบุคคลภายนอกมิให้จ าหน่าย จ่าย โอน 
หรือกระท านิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่ได้สั่งอายัดไว้  รวมตลอดถึง การสั่งให้
บุคคลภายนอกมิให้ส่งมอบทรัพย์สิน หรือช าระหนี้แก่ผู้ต้องชดใช้เงิน แต่ให้ส่งมอบหรือช าระหนี้แก่เทศบาลแทน 

“ขายทอดตลาด” หมายความว่า การน าเอาทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินออกขายโดยวิธี        
ให้สู้ราคากันโดยเปิดเผย  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาด 
“ผู้ทอดตลาด” หมายความว่า บุคคลหนึ่ งบุคคลใดในคณะกรรมการหรือบุคคลอ่ืนที่

คณะกรรมการแต่งตั้ง 

ข้อ ๖ นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอ านาจสั่งยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน  

ข้อ ๗ แบบ ค าสั่ง ประกาศยึดทรัพย์สิน ค าสั่งแจ้งอายัดทรัพย์สิน และประกาศขายทอดตลาด
ทรัพย์สินให้ใช้ตามแบบท่ีก าหนดท้ายระเบียบนี้  

ข้อ ๘ การแจ้งหรือการส่งหนังสือ ค าสั่ง หรือประกาศตามระเบียบนี้ให้กระท าโดยวิธีส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และให้ถือว่าวันที่ได้มีการประทับตราลงทะเบียนเป็นวันแจ้งหรือวันส่งหนังสือ 
ค าสั่ง หรือประกาศโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หมวด ๒ 
ส่วนที่ ๑ 

การยึดทรัพย์สิน 
 

 ข้อ ๙ เมื่อถึงก าหนดเวลาตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ชดใช้เงินหรือช าระเงิน หรือชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเป็นตัวเงิน หากผู้ต้องชดใช้เงินยังไม่น าเงินมาช าระให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่ก าหนด 
ให้จัดท ามีหนังสือเตือนให้ช าระเงินพร้อมดอกเบี้ยตามแบบ ปค.๑ โดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องให้เวลาผู้ต้องชดใช้เงิน   
น าเงินมาช าระภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหรือถือว่าได้รับหนังสือเตือน 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว หากผู้ต้องชดใช้เงินเพิกเฉยหรือไม่ยอมช าระเงินให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บันทึกเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน แล้วให้ท าหนังสือเตือน    
ครั้งสุดท้ายตามแบบ ปค.๒ โดยเร็ว เพื่อให้ผู้ต้องชดใช้เงินน าเงินมาช าระภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหรือ 

/ถือว่าได้รับ... 
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ถือว่าได้รับหนังสือเตือนครั้งสุดท้าย 
ข้อ ๑๐ หากผู้ต้องชดใช้เงินยังเพิกเฉยไม่น าเงินมาช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๙   

ให้ท ารายงานแสดงการเร่งรัดและรายงานการขออนุมัติการยึดทรัพย์สินเสนอนายกเทศมนตรี และ             
ให้นายกเทศมนตรีแต่งต้ังคณะท างานสืบหาทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินจากบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑) ปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย เป็นประธานคณะท างาน 
(๒) หัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เป็นคณะท างาน 
(๓) พนักงานเทศบาลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ เร่งรัด 

หรือสืบหาทรัพย์สิน เป็นคณะท างาน 
(๔) พนักงานเทศบาลซึ่งด ารงต าแหน่งนิติกรหรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย เป็นคณะท างาน

และเลขานุการ 
ทั้งนี้ โดยให้มีหน้าที่ร่วมกันในการสืบหาทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์ 

อสังหาริมทรัพย์ ทรัพยสิทธิ รวมทั้ง สิทธิอ่ืนใดอันอาจยึด หรืออายัดได้ ตามธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน     
ทุกแห่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดและส านักงานขนส่งสาขาทุกแห่ง เพ่ือตรวจสอบความเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือ
กรรมสิทธิ์รวมในสังหาริมทรัพย์ อาทิ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ส านักงานที่ดินจังหวัด และส านักงานที่ดิน
สาขาทุกแห่ง เพ่ือตรวจสอบความเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ร่วมในอสังหาริมทรัพย์ อาทิ ที่ดิน          
สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด หรือบ้านจัดสรร เป็นต้น ถ้าหากพบทรัพย์สินหรือสิทธิอ่ืนใดอันอาจยึดหรืออายัดได้ หรือ
หากไม่พบหรือมีทรัพย์สินแต่ไม่พอที่จะให้ยึดหรืออายัดได้ก็ให้จัดท ารายละเอียดประเภททรัพย์สิน ประมาณ
ราคาทรัพย์สิน ภาระติดพันในทรัพย์สินลงในแบบรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินตามแบบ ปค.๓ พร้อมทั้ง
ลงชื่อ วัน เดือน ปี ที่ด าเนินการเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๑๑ เมื่อได้รับรายงานว่าตรวจสอบพบทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินตามข้อ ๑๐ แล้ว         
ให้นายกเทศมนตรีมีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับปกครองตามแบบ ปค.๔ ค าสั่งยึดทรัพย์สินตามแบบ ปค.๕ 
และหรือค าสั่งอายัดทรัพย์สินตามแบบ ปค.๖ แล้ว ให้ปิดค าสั่งยึดทรัพย์สินตามแบบ ปค.๕ และหรือ        
ค าสั่งอายัดทรัพย์สินตามแบบ ปค.๖ ที่ส านักงานเทศบาล และสถานที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ กับส่งค าสั่งดังกล่าวนั้น 
ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือบุคคลภายนอกทราบแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๒ ก่อนไปท าการยึด หรืออายัดทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานบังคับปกครองผู้จะไปยึดหรือ 
อายัดทรัพย์สินตรวจสอบให้แน่ชัดว่า จะต้องยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินหรือไม่ และ       
จ านวนทรัพย์สินที่จะยึดหรืออายัดได้ตามกฎหมายมีเท่าใด 

ในการยึดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้ เงินให้เจ้าพนักงานบังคับปกครองปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน     
อย่างน้อยสองคนโดยน าค าสั่งยึดทรัพย์สิน ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับปกครอง ประกาศยึดทรัพย์สิน     
กับเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการยึดทรัพย์สิน เช่น ครั่งและตราตีครั่งไปด้วย ทั้งนี้ จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่อ่ืน
ไปช่วยเหลือก็ได้ 

ข้อ ๑๓ เมื่อจะท าการยึดทรัพย์สิน เจ้าพนักงานบังคับปกครองต้องแสดงค าสั่งยึดทรัพย์สิน และ
ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับปกครองแก่ผู้ต้องชดใช้เงิน ถ้าไม่พบตัวบุคคลดังกล่าวให้แสดงต่อบุคคล        
ซึ่งบรรลุนิติภาวะซึ่งอยู่หรือท างานในสถานที่นั้น หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน โดยให้ผู้รับแจ้งลงลายมือชื่อไว้ 

/เป็นหลักฐาน... 
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เป็นหลักฐานการรับทราบ หากไม่มีบุคคลใดอยู่หรือท างานในสถานที่นั้น หรือไม่มีผู้ ใดยอมรับทราบ             
ให้ปิดส าเนาค าสั่งไว้ ณ สถานที่นั้น ต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ข้อ ๑๔ ให้เจ้าพนักงานบังคับปกครองและเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในการยึดทรัพย์สิน ด าเนินการ
ด้วยความสุภาพและระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายเกินความจ าเป็น 

ข้อ ๑๕ เจ้าพนักงานบังคับปกครองจะต้องด าเนินการยึดทรัพย์สินในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและ
พระอาทิตย์ตกในวันท าการ เว้นแต่กรณีมีเหตุฉุกเฉินอย่างยิ่ง จะท าการยึดทรัพย์สินในวันหยุดราชการระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกโดยได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีก็ให้กระท าได้ 

ข้อ ๑๖ ในการด าเนินการยึดทรัพย์สิน เจ้าพนักงานบังคับปกครองมีอ านาจเท่าที่จ าเป็นเพ่ือเข้าไป
ในสถานที่ใด ๆ อันเป็นของผู้ต้องชดใช้เงินหรือที่ได้ครอบครองอยู่ เช่น บ้าน ที่อยู่อาศัย คลังสินค้า โรงงาน หรือ
ร้านค้าขาย เป็นต้น อีกทั้งมีอ านาจที่จะยึดและตรวจสมุดบัญชี หรือแผ่นกระดาษ และกระท าการใด ๆ ตามสมควร 
เพ่ือเปิดสถานที่อยู่หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้ง ตู้นิรภัย ตู้ หรือที่เก็บของอ่ืน ๆ  

ถ้ามีการขัดขวางในการด าเนินการยึดทรัพย์สิน ให้ เจ้าพนักงานบังคับปกครองชี้แจงว่ากล่าว    
แต่โดยดีก่อน ถ้าผู้นั้นยังขัดขวางอยู่อีกให้เจ้าพนักงานบังคับปกครองรายงานเสนอนายกเทศมนตรี เพ่ือประสาน
ขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือด าเนินการยึดทรัพย์สินต่อไปจนได้ 

ข้อ ๑๗ กรณีปรากฏแก่เจ้าพนักงานบังคับปกครองว่าทรัพย์สินที่จะท าการยึดดังกล่าวถูก       
เจ้าพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดไว้แทนเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาแล้ว ห้ามมิให้เจ้าพนักงานบังคับปกครอง   
ท าการยึดทรัพย์สินนั้นอีก แต่ให้ยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรือ         
อายัดทรัพย์สินนั้นตามแบบที่ศาลก าหนด เพ่ือขอเข้าเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินนั้น 

ข้อ ๑๘ กรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินนั้นไม่อาจยึดได้ตามกฎหมาย เช่น ปรากฏว่ามีชื่อบุคคลอ่ืน
นอกจากผู้ต้องชดใช้เงินเป็นเจ้าของในทะเบียน ก็ให้งดการยึดทรัพย์สินนั้นไว้ก่อนแล้ว ให้ท ารายงานเสนอ
นายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาตรวจสอบ 

เมื่อนายกเทศมนตรีพิจารณาตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่า ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สิน     
ที่สามารถแบ่งแยกได้ก็ให้ยึดเฉพาะส่วนของผู้ต้องชดใช้เงิน แต่ถ้าไม่สามารถแบ่งแยกได้และไม่ปรากฏว่า    
ส่วนใดเป็นของผู้ต้องชดใช้เงินก็ให้ยึดมาทั้งหมด  

ข้อ ๑๙ เมื่อปรากฏในภายหลังว่า ทรัพย์สินที่ยึดนั้นเป็นของบุคคลอ่ืนซึ่งต้องชดใช้เงินไม่มีสิทธิ  
ในทรัพย์สินนั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับปกครองเพิกถอนการยึดนั้นเสียแล้วให้ท ารายงานเสนอนายกเทศมนตรี
เพ่ือพิจารณาสั่งการ  

ข้อ ๒๐ การยึดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินนั้น เจ้าพนักงานบังคับปกครองจะต้องพิจารณา    
ยึดทรัพย์สินเพียงประมาณราคาที่ควรจะขายทอดตลาดได้พอช าระหนี้ตามค าสั่งยึดทรัพย์สินตามแบบ ปค.๕ 
รวมทั้งดอกเบี้ยตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายการยึดทรัพย์สิน และการขายทอดตลาดซึ่งทรัพย์สินนั้น 

/แต่ถ้า... 
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แต่ถ้าผู้ต้องชดใช้เงินมีทรัพย์สินซึ่งมีราคามากกว่าจ านวนหนี้และไม่อาจแบ่งยึดได้โดยไม่ให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมราคา
เช่น ท าให้เปลี่ยนสภาพและราคาตกต่ า ทั้งไม่มีทรัพย์สินอ่ืนที่จะยึดได้พอคุ้มกับจ านวนหนี้แล้วก็ให้ยึดทรัพย์สินนั้น    
มาขายทอดตลาดทั้งหมด 

ข้อ ๒๑ ทรัพย์สินที่ยึดได้ มีดังนี ้
(๑) ทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินและให้รวมถึง 

(ก) ทรัพย์สินที่ผู้ต้องชดใช้เงินมีกรรมสิทธิ์ร่วม 
(ข) ทรัพย์สินที่ผู้ต้องชดใช้เงินเอาไปจ าน า จ านอง หรือเอาไปประกันหนี้ไว้ 
(ค) ทรัพย์สินที่ผู้ต้องชดใช้เงินที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลให้ได้กรรมสิทธิ์มาโดยการ

ครอบครองปรปักษ์แล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  แม้จะยังไม่ได้จดทะเบียนการได้มา            
ซึ่งกรรมสิทธิ์ก็ตาม 

(ง) ที่ดินมือเปล่าซึ่งผู้ต้องชดใช้เงินมีสิทธิครอบครอง 
(จ) ที่ดินมีโฉนด แม้ผู้ต้องชดใช้เงินจะโอนการครอบครองให้บุคคลอ่ืนแล้ว แต่ยังมิได้โอน    

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
(ฉ) กรณีมีการโอนโดยการฉ้อฉล เมื่อได้ฟ้องคดีและศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้เพิกถอน

นิติกรรมอันเป็นการฉ้อฉลนั้นแล้ว 
(๒) ทรัพย์สินที่คู่สมรสหรือบุตรผู้เยาว์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ต้องชดใช้เงินถือกรรมสิทธิ์ ได้แก่ 

(ก) ทรัพย์สินของคู่สมรสเฉพาะในกรณีที่ผู้ต้องชดใช้เงินและคู่สมรสเป็นลูกหนี้ร่วมกัน     
ตามมาตรา ๑๔๙๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือทรัพย์สินของคู่สมรสของผู้ต้องชดใช้เงิน     
ซึ่งตามกฎหมายอาจบังคับเอาช าระหนี้ได้ แต่ถ้าหนี้นั้นเป็นหนี้ส่วนตัวของผู้ต้องชดใช้เงินเจ้าพนักงานบังคับปกครอง
จะยึดสินส่วนตัวของคู่สมรสไม่ได้ คงยึดได้แต่เฉพาะสินสมรสเท่านั้น 

(ข) ทรัพย์สินของบุตรผู้เยาว์ ซึ่งตามกฎหมายอาจถือได้ว่าเป็นของผู้ต้องชดใช้เงิน เช่น        
มีพฤติกรรมหรือการกระท าใด ๆ อันแสดงให้ปรากฏว่าผู้ต้องชดใช้เงินได้เอาทรัพย์สินใส่ชื่อบุตรผู้เยาว์       
เป็นเจ้าของ โดยมีเจตนาหลีกเลี่ยงการถูกยึดทรัพย์สินดังกล่าว อันเป็นการท านิติกรรมอ าพราง ย่อมถือว่า
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นยังคงเป็นของผู้ต้องชดใช้เงิน 

(ค) ทรัพย์สินอันอาจบังคับเอาช าระหนี้ได้ เช่น เครื่องประดับอันมีค่าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน       
ซื้อให้แก่บุตรผู้เยาว์ของตน เป็นต้น 

ข้อ ๒๒ ทรัพย์สินที่ไม่อาจยึดได้ และไม่อยู่ในบังคับแห่งระเบียบนี้ ได้แก่ 
(๑) ทรัพย์สินที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้ 

(ก) เครื่องนุ่งห่มหลับนอน หรือเครื่องใช้ในครัวเรือน หรือเครื่องใช้สอยส่วนตัวโดยประมาณ
รวมกันราคาไม่เกินสองหมื่นบาท ในกรณีที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะก าหนดให้ทรัพย์สินดังกล่าวที่มีราคา
เกินสองหมื่นบาทไม่ตกอยู่ในการยึดนี้ก็ได้ โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามฐานะของผู้ต้องชดใช้เงิน 

(ข) สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพเท่าท่ีจ าเป็น 
ในการเลี้ยงชีพของผู้ต้องชดใช้เงินราคารวมกันโดยประมาณไม่เกินหนึ่งแสนบาท แต่ถ้าผู้ต้องชดใช้เงินมีความจ าเป็น
ในการเลี้ยงชีพก็อาจร้องขอต่อนายกเทศมนตรีขออนุญาตใช้สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้เท่าที่จ าเป็น      
ในการประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพในกิจการดังกล่าวของผู้ต้องชดใช้เงินอันมีราคารวมกันเกินกว่า 

/จ านวนราคา... 
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จ านวนราคาที่ก าหนดนั้น ในกรณีเช่นนี้ นายกเทศมนตรีมีอ านาจใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตหรืออนุญาตได้เท่าที่จ าเป็น 
ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขตามท่ีนายกเทศมนตรีเห็นสมควร 

(ค) สัตว์ สิ่งของ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ท าหน้าที่ช่วยหรือแทนอวัยวะของ     
ผู้ต้องชดใช้เงิน 

(ง) ทรัพย์สินอย่างใดที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมายหรือตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิด
แห่งการบังคับคด ี

(จ) ทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินอันมีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่น หนังสือส าหรับ 
วงศ์ตระกูลโดยเฉพาะ จดหมาย หรือสมุดบัญชีต่าง ๆ 

(๒) ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของผู้ต้องชดใช้เงิน 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งตามกฎหมายก าหนดไว้ และเงินรายได้เป็นคราว ๆ อันบุคคลภายนอกได้
ยกให้เพื่อเลี้ยงชีพเป็นจ านวนรวมกันไม่เกินเดือนละสองหมื่นบาทหรือตามจ านวนที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควร 

(ข) เงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ บ าเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อ่ืนในลักษณะเดียวกันของ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บ านาญ หรือบ าเหน็จที่หน่วยราชการ 
ได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของผู้ต้องชดใช้เงนิในฐานะที่ตนเป็นบุคคลเหล่านั้น 

(ค) เงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อ่ืนในลักษณะเดียวกัน  
ของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน นอกจากที่กล่าวไว้ใน (ข) ที่นายจ้างหรือบุคคลอ่ืนใดได้จ่ายให้แก่ผู้ต้องชดใช้
เงินในฐานะที่ตนเป็นบุคคลเหล่านั้น หรือคู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของผู้ต้องชดใช้เงินในฐานะที่ตนเป็น
บุคคลเหล่านั้น เป็นจ านวนรวมกันไม่เกินเดือนละสองหมื่นบาทหรือตามจ านวนตามที่นายกเทศมนตรี
เห็นสมควร 

(ง) บ าเหน็จหรือค่าชดเชยหรือรายได้อ่ืนในลักษณะเดียวกันของบุคคลตาม  (ค) เป็นจ านวน 
ไม่เกินสามแสนบาทหรือตามจ านวนที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควร 

(จ) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ผู้ต้องชดใช้เงินได้รับอันเนื่องมาจากความตายของบุคคลอ่ืนเป็น
จ านวนตามที่จ าเป็นในการด าเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายเป็นจ านวนตามที่นายกเทศมนตรี
เห็นสมควร 

ในการก าหนดจ านวนเงินตาม (ก) (ค) และ (ง) ให้นายกเทศมนตรีค านึงถึงฐานะในทางครอบครัว
ของผู้ต้องชดใช้เงินและจ านวนบุพการีและผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความอุปการะของผู้ต้องชดใช้เงินด้วย และ
ส าหรับในกรณีตาม (ก) และ (ค) ให้ก าหนดไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ าสุดของพนักงานเทศบาลในขณะนั้น
และไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของพนักงานเทศบาลในขณะนั้น 

ถ้าผู้ต้องชดใช้เงิน หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียไม่เห็นด้วยกับจ านวนเงินที่นายกเทศมนตรี
ก าหนด ให้บุคคลดังกล่าวยื่นค าร้องภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการก าหนดจ านวนเงินเช่นว่านั้น   
เพ่ือขอให้นายกเทศมนตรีพิจารณาก าหนดจ านวนเงินใหม่ได้  

ในกรณีที่พฤติการณ์แห่งการด ารงชีพของผู้ต้องชดใช้เงินได้เปลี่ยนแปลงไป ก็ให้บุคคลตามวรรคสาม
ยื่นค าร้องพร้อมพยานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้นายกเทศมนตรีพิจารณาก าหนดจ านวนเงินตาม (ก) และ (ค) 
ใหมไ่ด ้

(๓) ทรัพย์สินของกสิกร ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิกร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
/ข้อ ๒๓ การยึดที่ดิน... 
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ข้อ ๒๓ การยึดที่ดิน ให้เจ้าพนักงานบังคับปกครองด าเนินการขอคัดถ่ายส าเนาเอกสารสิทธิ     
ในที่ดินพร้อมทั้งให้เจ้าพนักงานที่ดินรับรองส าเนาถูกต้อง เพ่ือตรวจสอบจ าลองแผนที่หลังโฉนดที่ดินว่า     
เป็นที่ดินแปลงเดียวกันหรือไม่ หากเชื่อได้ว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกันให้จัดท ารายงานโดยบรรยายให้เห็นสภาพ
และท าเลที่ตั้งของที่ดิน พร้อมทั้งแสดงระยะใกล้ไกลจากสถานที่ราชการ ชุมชน ทางบก ทางน้ า เท่าใด 

กรณีที่ดินนั้นมีสิ่งปลูกสร้าง หรือไม่ยืนต้น หรือไม่ล้มลุก หรือธัญพืช ให้เจ้าพนักงานบังคับปกครอง
จดแจ้งชนิดและปริมาณจ านวน ตลอดจนระยะเวลาอันจะเก็บเกี่ยวไว้ด้วย แล้วแนบมาพร้อมกับการรายงาน
ตามวรรคหนึ่ง  

กรณีที่ดินนั้นมีสิ่งปลูกสร้าง หรือไม่ยืนต้น หรือไม่ล้มลุก หรือธัญพืชอันจะเก็บเกี่ยวรวงผล       
ได้คราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปีเป็นของผู้อ่ืนปลูกอยู่ ก็ให้ เจ้าพนักงานบังคับปกครองบันทึกถ้อยค าของ
เจ้าของสิ่งนั้น ๆ ให้ปรากฏว่ามีสิทธิในที่ดินอย่างไร เช่น สิทธิเก็บกิน สิทธิเหนือพ้ืนดิน หรือสิทธิตามสัญญาเช่า 
เป็นต้น หากเจ้าของสิ่งนั้นไม่ยอมให้ถ้อยค าก็ให้จดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน แล้วแนบบันทึกดังกล่าวมาพร้อมกับ
การรายงานตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๒๔ การยึดโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ให้ เจ้าพนักงานบังคับปกครองจัดการยึด    
โดยบรรยายให้เห็นสภาพของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง อ่ืนนั้น เช่น ฟ้ืน ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง เสา 
เครื่องบนและหลังคาใช้วัสดุชนิดใด มีกี่ชั้น กี่ห้อง ขนาดกว้างยาวสูงเท่าใด เก่าหรือใหม่เพียงใด เลขทะเบียน
เท่าไหร่ ถ้าเป็นสถานที่ให้เช่า ค่าเช่าเท่าใด เป็นต้น 

ข้อ ๒๕ ให้เจ้าพนักงานบังคับปกครองแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งตามวิธีการที่เห็นสมควรว่าได้มีการ
ยึดทรัพย์สินแล้ว ดังนี้ 

(๑) การยึดสิ่งของ ให้เจ้าพนักงานบังคับปกครองปิดหรือผูกแผ่นหมายเลขบนสิ่งของที่ยึดให้ตรง
ตามบัญชีทรัพย์สิน ถ้าสามารถจะเก็บรวมเข้าหีบหรือตู้ได้ก็ให้รวมไว้ แล้วปิดหีบหรือตู้ประทับตราครั่ง         
อีกชั้นหนึ่ง 

(๒) การยึดที่ดิน ห้องชุด โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ ให้ปิดประกาศหรือท าเครื่องหมายไว้
และแจ้งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินท่ีที่ดินตั้งอยู่เพื่อมิให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น 

(๓) การยึดสัตว์ สัตว์พาหนะ หรือปศุสัตว์ จะใช้สีทาที่เขาด้านในตัวหรือที่ตัว หรือจะใช้แผ่นเลขหมาย
ผูกคอหรือจะต้อนเข้าคอกผูกเชือกประทับตราครั่งที่ประตูคอกก็ได้ แล้วแต่จะเห็นสมควร แต่อย่าให้ขัดข้องต่อ
การเลี้ยงรักษาสัตว์ 

ข้อ ๒๖ ให้เจ้าพนักงานบังคับปกครองจัดท าบันทึกรายงานการด าเนินการยึดทรัพย์สินโดยสังเขป 
ตามแบบ ปค.๗ หากมีพฤติการณ์หรือมีเหตุการณ์ที่สมควรก็ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน แล้วอ่านบันทึกนั้น       
ให้ผู้ต้องชดใช้และผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลที่อยู่ ณ สถานที่ที่ยึดนั้นฟังและให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วย 
ถ้าผู้ใดไม่ยอมลงลายมือชื่อก็ให้บันทึกไว้ว่าอ่านให้ฟังแล้วไม่ยอมลงลายมือชื่อ 

เมื่อด าเนินการยึดทรัพย์สินเสร็จแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับปกครองปิดประกาศยึดทรัพย์สิน  
ตามแบบ ปค.๘ ไว้ ณ สถานที่ที่ยึดโดยเปิดเผย แล้วจัดท าบัญชีทรัพย์สินที่ยึดโดยแสดงรายละเอียด เช่น ชื่อ 
ประเภท จ านวน ขนาด น้ าหนัก สภาพและราคาประเมินแห่งทรัพย์สิน เป็นต้น ตามล าดั บหมายเลขไว้      
ตามแบบ ปค.๙ เสนอนายกเทศมนตรี 

/ส่วนที่ ๒... 
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ส่วนที่ ๒ 
การแจ้งการยึดทรัพย์สิน 

 

ข้อ ๒๗ การยึดที่ดินมี โฉนดและที่ดินที่ ยั งไม่มี โฉนด ใบตราจอง หรือใบไต่สวนตาม        
ประมวลกฎหมายที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนอันอยู่ในที่ดินให้ เจ้าพนักงานบังคับปกครองรีบแจ้งการยึด  
ตามแบบ ปค.๑๐ ไปยังเจ้าพนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ 

ข้อ ๒๘ การยึดอสังหาริมทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับปกครองอาจท าการยึด ณ ที่ท าการของ     
เจ้าพนักงานบังคับปกครองก็ได้ โดยขอความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยึดทรัพย์สินดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.๓ หรือ น.ส.๓ ก) 
เป็นต้น หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือหนังสือส าคัญส าหรับที่ดินอ่ืน ๆ หรือส าเนาเอกสารหรือหนังสือดังกล่าวที่ 
เจ้าพนักงานที่ดินรับรองไม่เกินหนึ่งเดือน พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น หนังสือสัญญาเช่า เป็นต้น 

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนกรณีเป็นนิติบุคคลของผู้ต้องชดใช้เงิน
หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่นายทะเบียนรับรองไม่เกินหนึ่งเดือน 

(๓) แผนที่การเดินทางไปที่ตั้งทรัพย์สินที่จะยึดพร้อมส าเนา 
(๔) ภาพถ่ายปัจจุบันของทรัพย์สินที่จะยึด และแผนผังบอกขนาดความกว้าง ความยาว ความสูงของ

ทรัพย์สินที่จะยึด 
(๕) ราคาประเมินของทรัพย์สินที่จะยึดที่เจ้าพนักงานที่ดินรับรอง 
เมื่อนายกเทศมนตรีมีค าสั่ งอนุญาตให้ยึ ดได้  ให้ เจ้าพนักงานบังคับปกครองท าการยึด            

โดยด าเนินการตามข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ และข้อ ๓๒  

ข้อ ๒๙ ให้เจ้าพนักงานบังคับปกครองหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับปกครองมอบหมายรีบไป     
ปิดประกาศยึดทรัพย์สิน ณ ที่ทรัพย์สินที่ถูกยึดตั้งอยู่ พร้อมตรวจสอบและรายงานสภาพของทรัพย์สินที่ไป  
ปิดประกาศให้นายกเทศมนตรีทราบโดยเร็ว และให้เจ้าพนักงานบังคับปกครองส่งรายงานการยึดทรัพย์สิน
พร้อมด้วยบัญชีทรัพย์สินต่อนายกเทศมนตรีเป็นคราว ๆ จนกว่าจะได้รับช าระหนี้ตามค าสั่งยึดทรัพย์สิน     
ตามแบบ ปค.๕ รวมทั้งดอกเบี้ยตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายการยึดทรัพย์สิน และการขายทอดตลาด     
ซึ่งทรัพย์สินนั้นครบถ้วน 

ข้อ ๓๐ การยึดอาคารชุด หรือทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด หรืออาคารชุดที่เป็นทรัพย์สิน
ส่วนตัวของลูกหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ให้เจ้าพนักงานบังคับปกครองแจ้งการยึดแก่เจ้าพนักงานที่ดิน
ในพ้ืนทีท่ี่อาคารชุดนั้นตั้งอยู่ในเขตและผู้จัดการนิติบุคคลของอาคารชุดนั้น ตามแบบ ปค.๑๑ และให้สอบถาม    
จ านวนหนี้สินที่ลูกหนี้เป็นหนี้นิติบุคคลอาคารชุดนั้น เพ่ือจะได้บันทึกเป็นข้อมูลรายละเอียดประกอบการ   
ขายทอดตลาด ซึ่งผู้ซื้อจะได้ทราบว่าค่าใช้จ่ายที่อาจต้องช าระเพ่ิมเม่ือคราวต้องโอนกรรมสิทธิ์ 

ข้อ ๓๑ การยึดเรือก าปั่น หรือเรือระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ระวางตั้งแต่ 
ห้าตันขึ้นไป รถยนต์ รถจักยานยนต์ที่มีกฎหมายควบคุม หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น 

/เครื่องจักร... 
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เครื่องจักร ให้เจ้าพนักงานบังคับปกครองแจ้งการยึดตามแบบ ปค.๑๒ ไปยังนายทะเบียน 
การยึดหุ้น ให้เจ้าพนักงานบังคับปกครองแจ้งการยึดไปยังบริษัทผู้ออกหุ้นนั้น ตามแบบ ปค.๑๓ 

ข้อ ๓๒ ให้เจ้าพนักงานบังคับปกครองแจ้งการยึดหรืออายัดตามแบบ ปค.๑๔ ให้ผู้ต้องชดใช้เงินทราบ         
หากทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมด้วย ให้เจ้าพนักงานบังคับปกครองแจ้งต่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม
ทราบด้วย โดยท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ภูมิล าเนาของผู้ต้องชดใช้เงินและ          
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม 

ถ้าไม่สามารถแจ้งตามวรรคหนึ่งได้ ให้เจ้าพนักงานบังคับปกครองปิดประกาศการแจ้งไว้ ณ สถานที่
ที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ 

ส่วนที่ ๓ 
การคัดค้านการยึดทรัพย์สิน 

 

ข้อ ๓๓ ถ้าบุคคลใดกล่าวอ้างว่าผู้ต้องชดใช้เงินไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับปกครอง
ได้ยึดไว้ก่อนที่จะได้น าเอาทรัพย์สินเช่นว่านี้ออกขายทอดตลาด ให้บุคคลนั้นยื่นค าคัดค้านต่อนายกเทศมนตรี
เพ่ือให้มีค าสั่งปล่อยทรัพย์สินเช่นว่านั้น ในระหว่างรอค าวินิจฉัยชี้ขาดของนายกเทศมนตรีให้งดการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินนั้นไว้ก่อน เว้นแต่ 

(๑) หากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าค าคัดค้านนั้นไม่มีมูล และเป็นค าคัดค้านที่ยื่นเข้ามา
เพ่ือประวิงเวลาให้ชักช้า นายกเทศมนตรีมีอ านาจสั่งให้ผู้คัดค้านวางเงินต่อเจ้าพนักงานบังคับปกครองภายใน
เวลาที่ก าหนดตามจ านวนเงินที่เห็นสมควรเพ่ือประกันความเสียหายใด ๆ ที่อาจได้รับเนื่องจากสาเหตุที่เนิ่นช้า
ในการขายทอดตลาดอันเกิดแต่การยื่นค าคัดค้านนั้น  ถ้าผู้ยื่นค าคัดค้านไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเช่นว่านั้น           
ให้นายกเทศมนตรียกค าคัดค้านนั้นเสีย และมีค าสั่งให้ด าเนินการต่อไป 

(๒) ถ้าทรัพย์สินที่พิพาทนั้นเป็นสังหาริมทรัพย์ และมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าค าคัดค้านนั้น
ไม่มีเหตุอันควรฟัง หรือถ้าปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยึดเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เก็บไว้นานไม่ได้นายกเทศมนตรี        
มีอ านาจสั่งให้คณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือจ าหน่ายทรัพย์สินเช่นว่านี้โดยไม่ชักช้า 

ส่วนที่ ๔ 
การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึด 

 

ข้อ ๓๔ ทรัพย์สินที่ยึดไว้แล้วให้น ามาเก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานเทศบาล โดยนายกเทศมนตรี
ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้เก็บรักษาทรัพย์นั้น แต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งของอ่ืนซึ่งล าบากต่อการขนย้าย      
ให้พิจารณามอบแก่บุคคลที่สมควรดูแลรักษาก็ได้ แต่การมอบนี้ผู้มอบยังคงต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดความ
เสียหายขึ้น เว้นแต่เป็นเพราะเหตุสุดวิสัย 

การมอบทรัพย์สินให้บุคคลอื่นดูแลรักษาให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถ้าผู้ต้องชดใช้เงินยอมรับรักษาทรัพย์สินที่ยึด และนายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะมอบ

ทรัพย์สินนั้นให้ผู้ต้องชดใช้เงินเป็นผู้ดูแลรักษาก็ได้ 
/(๒) ถ้าผู้ต้องชดใช้เงิน... 



- ๑๐ - 

(๒) ถ้าผู้ต้องชดใช้เงินไม่รับรักษาทรัพย์สินที่ยึด และนายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะมอบทรัพย์สิน    
ไว้ในความดูแลของบุคคลอื่นซึ่งครอบครองทรัพย์สินนั้นอยู่ก็ได้ 

(๓) ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ได้ และนายกเทศมนตรีเห็นสมควรจะเช่าสถานที่เก็บ
ทรัพย์สินและจ้างคนดูแลรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ก็ได้ 

ข้อ ๓๕ ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาเก็บรักษาโดยวิธีการตามความเหมาะสม
กับทรัพย์สินชนิดนั้น ๆ 

(๑) ทรัพย์สินซึ่งมีลักษณะอาจท าให้สกปรก เลอะเทอะหรือมีกลิ่น ซึ่งอาจรบกวนหรือก่อความร าคาญ 
(๒) ทรัพย์สินที่เปลื้องพ้ืนที่ในการเก็บรักษา 
(๓) ทรัพย์สินซึ่งต้องรักษาไว้ในสถานที่โดยเฉพาะเพ่ือรักษาคุณภาพของตัวทรัพย์ 
(๔) ทรัพย์สินซึ่งมีสภาพช ารุด ทรุดโทรม ใช้ประโยชน์ไม่ได้ หรือไม่อยู่ในความสนใจของบุคคลที่จะซื้อ 

เช่น เครื่องจักรที่ใช้ไม่ได้โดยสภาพ รถยนต์ที่มีสภาพช ารุดไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้การไม่ได้    
เป็นต้น  

ข้อ ๓๖ ให้เจ้าพนักงานบังคับปกครองจดไว้ในรายการยึดทรัพย์สินโดยชัดแจ้งว่า ได้จัดการเก็บ
รักษาทรัพย์สิน ที่ยึดมาอย่างไร ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สินเท่าใด ค่าเช่าสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินเท่าใด 
และค่าจ้างดูแลรักษาทรัพย์สินเท่าใด 

ข้อ ๓๗ ให้ผู้รักษาทรัพย์สินโดยมีค่าตอบแทนก็ดี หรือไม่มีค่าตอบแทนก็ดี หรือผู้ให้เช่าสถานที่
รักษาทรัพย์สินก็ดี หรือผู้รับจ้างดูแลทรัพย์สินก็ดี ท าหนังสือสัญญารักษาทรัพย์สิน ตามแบบ ปค.๑๕ 

ถ้าทรัพย์สินถูกบุคคลใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ท าให้สูญหาย ท าให้เสื่อมค่า 
หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่ยึด ให้นายกเทศมนตรีแจ้งความร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
เพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดในทุกฐานความผิด 

ส่วนที่ ๕ 
ผลของการยึดทรัพย์สิน 

 

ข้อ ๓๘ ผลของการยึดทรัพย์สิน 
(๑) การที่ผูต้้องชดใช้เงินได้ก่อให้เกิด โอน หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย์สินที่ถูกยึดภายหลัง 

ที่ได้ท าการยึดไว้แล้วนั้น หาอาจใช้ยันแก่เจ้าพนักงานบังคับปกครองได้ไม่ ถึงแม้ว่าราคาแห่งทรัพย์สินนั้น        
จะเกินกว่าจ านวนหนี้รวมทั้งดอกเบี้ย ตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายการยึดทรัพย์สิน และการขายทอดตลาด 
และผู้ต้องชดใช้เงินได้จ าหน่ายทรัพย์สินเพียงส่วนที่เกินจ านวนนั้นก็ตาม 

(๒) ถ้าผู้ต้องชดใช้เงินได้รับมอบให้เป็นผู้ รักษาสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างที่ถูกยึดหรือ                
เป็นผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกยึด ผู้ต้องชดใช้เงินชอบที่จะใช้ทรัพย์สินเช่นว่านั้นได้ตามสมควร        
แต่ถ้านายกเทศมนตรีเห็นว่าผู้ต้องชดใช้เงินจะท าให้ทรัพย์สินที่ได้รับไว้ในอารักขาเสียหายหรือเกรงว่า         
จะเสียหาย โดยนายกเทศมนตรี เห็นเองหรือเมื่อบุคคลผู้มีส่วนได้ เสียในการยึดทรัพย์สินนั้นร้องขอ 
นายกเทศมนตรีจะระวังรักษาทรัพย์สินนั้นเสียเองหรือตั้งให้ผู้ใดเป็นผู้จัดการทรัพย์สินนั้นก็ได้ 

(๓) การยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างนั้นให้รวมถึงดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้นด้วย 
/(๔) การยึดอสังหาริมทรัพย์... 



- ๑๑ - 

(๔) การยึดอสังหาริมทรัพย์นั้นให้รวมถึง 
(ก) เครื่องอุปกรณ ์
(ข) ดอกผลนิตินัยของอสังหาริมทรัพย์ 
(ค) ดอกผลธรรมดาที่จะเก็บเกี่ยวเอง 

หมวด ๓ 
ส่วนที่ ๑ 

การอายัดทรัพย์สิน 
 

ข้อ ๓๙ ทรัพย์สินที่อายัดได้มีดังต่อไปนี้ 
(๑) สังหาริมทรัพย์อันมีรูปร่าง 
(๒) อสังหาริมทรัพย์ 
(๓) สิทธิทั้งปวงอันมีอยู่ในทรัพย์สิน 
(๔) เงิน 

ข้อ ๔๐ ทรัพย์สินที่ไม่อาจอายัดได้และไม่อยู่ในบังคับแห่งระเบียบนี้ ให้เป็นไปเช่นเดียวกับ
ทรัพย์สินที่ไม่อาจยึดได้ตามข้อ ๒๒ และให้รวมถึงทรัพย์สินที่โอนกันไม่ได้ หรือไม่อยู่ในความรับผิด          
แห่งการบังคับคดีตามกฎหมายอื่น เช่น 

(๑) สิทธิที่จะได้ค่าอุปการะเลี้ยงดูตามมาตรา ๑๕๙๘/๔๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(๒) ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ และท่ีศาสนสมบัติกลางตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ 
(๓) ทรัพย์สินตามกฎหมายอื่น ๆ เช่น ทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการรถไฟ เป็นต้น 

ข้อ ๔๑ เจ้าพนักงานบังคับปกครองอาจอายัดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างและอสังหาริมทรัพย์   
รวมทั้งสิทธิทั้งปวงอันมีอยู่ในทรัพย์สินเหล่านั้น หรือเงินที่บุคคลภายนอกจะต้องส่งมอบ หรือโอน หรือ     
ช าระให้แก่ผู้ต้องชดใช้เงิน ในการอายัดดังกล่าวเจ้าพนักงานบังคับปกครองมีอ านาจที่จะยึดบรรดาเอกสาร   
ทั้งปวงที่ให้สิทธิแก่ผู้ต้องชดใช้เงินในอันที่จะได้รับส่งมอบหรือรับโอนทรัพย์สินหรือสิทธิหรือได้รับช าระเงิน   
เช่นว่านั้น  

การอายัดทรัพย์สินให้น าเอาวิธีการยึดทรัพย์สินและการแจ้งการยึดทรัพย์สิน ตามหมวด ๒     
มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในส่วนนี้ได้โดยอนุโลม 

ส่วนที่ ๒ 
การคัดค้านการอายัดทรัพย์สิน 

 

ข้อ ๔๒ การคัดค้านการอายัดทรัพย์สินให้น าความในหมวด ๒ ส่วนที่ ๒ การคัดค้านการยึดทรัพย์สิน
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

/ส่วนที่ ๓... 
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ส่วนที่ ๓ 
การจัดการทรัพย์สินที่อายัด 

 

ข้อ ๔๓ เมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินที่อายัดไว้แล้วให้จัดการดังต่อไปนี้ 
(๑) ถ้าเป็นพันธบัตรหรือหลักทรัพย์ที่เป็นประกันซึ่งเป็นของผู้ต้องใช้เงิน (ออกให้แก่ผู้ถือหรือ 

ออกในนามของผู้ต้องชดใช้เงิน) ให้เจ้าพนักงานบังคับปกครองรายงานต่อนายกเทศมนตรีให้มีค าสั่งอนุญาต  
ให้จ าหน่ายสิ่งเหล่านั้น ตามรายการขานราคาในวันที่ขายก็ได้ หากสิ่งของนั้นมีรายการขานราคาก าหนดไว้      
ณ สถานที่แลกเปลี่ยน ถ้านายกเทศมนตรีไม่อนุญาตก็ให้ขายสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยวิธีการขายทอดตลาด 

(๒) ถ้าเป็นตราสารเปลี่ยนมือ ให้เจ้าพนักงานบังคับปกครองรายงานต่อนายกเทศมนตรีขอให้มี
ค าสั่งอนุญาตให้จ าหน่ายตามราคาที่ปรากฏในตราสารหรือราคาต่ ากว่านั้นตามที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควร 
ถ้านายกเทศมนตรีไม่อนุญาตก็ให้น าตราสารนั้นออกขายทอดตลาด 

(๓) ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบตามสิทธิเรียกร้องของผู้ต้องชดใช้เงินที่ถูกอายัดนั้นได้ส่งมอบ    
ให้แก่เจ้าพนักงานบังคับปกครองแล้ว ให้น าออกขายโดยวิธีขายทอดตลาด 

(๔) ถ้าการจ าหน่ายสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดนั้นกระท าได้โดยยาก เช่น จากการช าระหนี้นั้น    
ต้องอาศัยการช าระหนี้ตอบแทน หรืออาจต้องด้วยเหตุผลอ่ืนอันจะท าให้การช าระหนี้นั้นล่าช้าออกไปอีก      
ซึ่งอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอหรือเจ้าพนักงานบังคับปกครองทราบเอง อาจรายงาน
ขอให้นายกเทศมนตรีมีค าสั่งให้จ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนได้ 

ส่วนที่ ๔ 
ผลการอายัดทรัพย์สิน 

 

ข้อ ๔๔ กรณีที่ผู้ต้องชดใช้เงินได้ก่อให้เกิด โอน หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย์สินที่ถูกอายัด
ภายหลังที่ได้ท าการอายัดไว้แล้วนั้น หาอาจใช้ยันแก่เจ้าพนักงานบังคับปกครองได้ไม่ ถึงแม้ว่าราคา          
แห่งทรัพย์สินนั้นจะเกินกว่าจ านวนหนี้ รวมทั้งดอกเบี้ย ตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการอายัด และ 
การขายทอดตลาด และผู้ต้องชดใช้เงินได้จ าหน่ายทรัพย์สินเพียงส่วนที่เกินจ านวนนั้นก็ตาม 

ข้อ ๔๕ เมื่อบุคคลภายนอกช าระหนี้ตามที่ระบุไว้ในค าสั่งอายัดทรัพย์สินแล้ว  ให้ถือว่าเป็นการ
ช าระหนี้ของผู้ต้องชดใช้เงินตามกฎหมาย 

หมวด ๔ 
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 

ส่วนที่ ๑ 
การประมาณราคาทรัพย์สิน 

 

/ข้อ ๔๖ ให้นายกเทศมนตรี... 



- ๑๓ - 

ข้อ ๔๖ ให้นายกเทศมนตรีมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคาทรัพย์สินตามแบบ ปค.๑๖ 
ประกอบด้วย 

(๑) รองนายกเทศมนตรีที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองปลัดเทศบาลที่ปลัดเทศบาลมอบหมาย เป็นกรรมการ 
(๓) หัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เป็นกรรมการ 
(๔) พนักงานเทศบาลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการประมาณราคา

ทรัพย์สิน เป็นกรรมการ 
(๕) พนักงานเทศบาลซึ่งด ารงต าแหน่งนายช่างโยธาหรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ          

ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง         
เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างส ารวจ ช่างก่อสร้าง และช่างโยธ า           
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ ๔๗ การประมาณราคาที่ดินพึงพิจารณาตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ประกอบกัน คือ  
(๑) ราคาซื้อขายกันในท้องตลาดโดยค านึงถึงสภาพแห่งที่ดินนั้นว่าเป็นที่ดินประเภทใด เช่น      

ที่อยู่อาศัย ที่โรงงาน ที่ปลูกตึกแถว เรือนแถวให้เช่า ที่ให้บริการหรือค้าขาย ที่สวน ที่นา ที่ไร่ เป็นต้น และที่นั้น
อยู่ในท าเลอย่างใด เช่น อยู่ในท าเลค้าขาย ที่ชุมชน อยู่ติดถนน หรืออยู่ติดแม่น้ าล าคลองหรือไม่ รถยนต์เข้าถึง
หรือไม่ หากเป็นที่ให้เช่ามีผลประโยชน์หรือรายได้มากน้อยเพียงใด 

(๒) ราคาที่ดินบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเคยมีการขายทอดตลาดไปแล้ว 
(๓) ราคาซื้อขาย หรือจ านอง หรือขายฝากครั้งสุดท้ายของที่ดินที่ยึด และท่ีดินข้างเคียง 
(๔) ราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

ข้อ ๔๘ การประมาณราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ประมาณว่าเป็นราคาหน่วยละเท่าใด รวมทั้ง
แปลงเป็นเงินเท่าใด รวมราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเงินเท่าใด 

หากกรณีเป็นอสังหาริมทรัพย์ท่ีลูกหนี้มีกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอ่ืน ต้องระบุราคาประมาณเฉพาะ
ส่วนของลูกหนี้ไว้ด้วย 

การประมาณราคาทรัพย์สินนอกจากที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ให้ประมาณตามราคาซื้อขาย        
ในท้องตลาดตามสภาพความเก่าใหม่ของทรัพย์สินนั้น ๆ  

การประมาณราคาทรัพย์สินที่มีการจ านองหรือจ าน า ให้หมายเหตุไว้ด้วยว่าจ านองหรือจ าน า
เมื่อใด ต้นเงินเท่าใด รวมดอกเบี้ยเท่าใด เพ่ือประกอบดุลพินิจในการขายทอดตลาด 

ข้อ ๔๙ หากนายกเทศมนตรีเห็นว่า ราคาทรัพย์สินที่คณะกรรมการประมาณราคายังไม่เหมาะสม 
นายกเทศมนตรีมีอ านาจแก้ไขราคาประมาณได้เอง หรือมีค าสั่งให้คณะกรรมการท าการประมาณราคาใหม่ 
หรืออาจขอให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการประมาณราคาทรัพย์สินหรือผู้เชี่ ยวชาญในการประมาณราคา
ทรัพย์สินประมาณราคาให้ 

กรณีประมาณราคาตามค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียในการยึดทรัพย์สินให้ผู้ร้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
เมื่อได้มีการแก้ไขราคาประมาณแล้ว ให้นายกเทศมนตรีแจ้งราคาประมาณท่ีได้แก้ไขใหม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ 

/ข้อ ๕๐ ให้นายกเทศมนตรี... 



- ๑๔ - 

ข้อ ๕๐ ให้นายกเทศมนตรีแจ้งราคาประมาณทรัพย์สินที่ยุติแล้วตามแบบ ปค.๑๗ ให้ผู้ต้องชดใช้เงิน
ทราบ หากทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมด้วย ให้แจ้งต่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมทราบด้วย โดยท าเป็น
หนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ภูมิล าเนาของผู้ต้องชดใช้เงินและผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม 

ถ้าไม่สามารถแจ้งตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศการแจ้งไว้ ณ สถานที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ หรือ
ประกาศแจ้งทางหนังสือพิมพ์ฉบับที่แพร่หลายในท้องถิ่น หรือทางวิทยุกระจายเสียง หรือทางโทรทัศน์ หรือ  
ทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก็ได้ 

ข้อ ๕๑ การประมาณราคาทรัพย์สินบางประเภท หากมีความจ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญพิเศษ 
หรือผู้มีความรู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประมาณราคา ให้นายกเทศมนตรีด าเนินการตามข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง          
โดยอนุโลม   

ส่วนที่ ๒ 
คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาด 

 

ข้อ ๕๒ ภายใต้บังคับข้อ ๖๐ ก่อนด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้เจ้าพนักงานบังคับปกครอง
รายงานผลการด าเนินการยึดทรัพย์สินและการประมาณราคาเสนอนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการ       
ให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามแบบ ปค.๑๘ ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ 
(๒) หัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เป็นกรรมการ 
(๓) พนักงานเทศบาลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการขายทอดตลาด

ทรัพย์สิน เป็นกรรมการ 
(๔) พนักงานเทศบาลซึ่งด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ หรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ          

ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน      
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุ รกิจ การจัดการทั่วไป        
ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล และช่างไฟฟ้า เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ส่วนที่ ๓ 
วิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 

ข้อ ๕๓ เมื่อนายกเทศมนตรีได้มีค าสั่งให้ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้จัดท าประกาศ             
ขายทอดตลาดทรัพย์สินตามแบบ ปค.๑๙ โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะขาย เช่น ชื่อเจ้าของ
ทรัพย์สิน ผู้สั่งให้ขาย วัน เวลา และสถานที่ที่จะขาย ชื่อประเภท ลักษณะ จ านวน ขนาด น้ าหนัก และ     
ภาระติดพันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ๆ เป็นต้น ถ้าเป็นที่ดินให้แจ้งเนื้อที่อาณาเขต กว้าง ยาว ชื่อเจ้าของที่ดิน
ข้างเคียงเท่าที่ทราบและอยู่ในท้องที่ใดด้วย ถ้ามีข้อสัญญาและค าเตือนอย่างไรก็ให้ระบุไว้โดยชัดเจน          
กับให้ก าหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาแห่งการช าระเงินไว้ด้วย 

/ให้จัดส่ง... 



- ๑๕ - 

ให้จัดส่งประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินตามแบบ ปค.๑๙ ให้แก่ผู้ต้องชดใช้เงินและผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่จะขาย สถานที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ที่ชุมชน สถานที่ราชการ       
และสถานที่อ่ืนใดที่เห็นสมควรก่อนก าหนดวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

หากเห็นเป็นการสมควรจะลงประกาศโฆษณาการขายทอดตลาดทรัพย์สินในหนังสือพิมพ์ฉบับที่
แพร่หลายในท้องถิ่น หรือทางวิทยุกระจายเสียง หรือทางโทรทัศน์ หรือทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ก่อนก าหนด     
วันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก็ได้ 

ข้อ ๕๔ การก าหนดวันขายทอดตลาดในประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารชุด ให้ก าหนดวันขายไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ลงประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

(๒) โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และทรัพย์สินอ่ืน ๆ ให้ก าหนดวันขายไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน       
แต่ไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันที่ลงประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

(๓) ในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วน คณะกรรมการอาจขายทอดตลาดทรัพย์สินได้เมื่อพ้นระยะเวลา
อย่างน้อยห้าวันนับแต่วันยึดทรัพย์สินเสร็จสิ้น 

(๔) เมื่อประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินไปแล้ว หากมีความจ าเป็นคณะกรรมการอาจเลื่อนหรือ
งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินก็ได้ 

ข้อ ๕๕ การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ติดจ านอง ให้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ านองทราบถึงวัน เวลา และ

สถานที่ที่จะท าการขายทอดตลาด พร้อมทั้งใหส้อบถามผู้รับจ านองถึงรายละเอียดของภาระจ านอง เช่น ต้นเงิน 
ดอกเบี้ยที่ค้างช าระ ตลอดจนวิธีการขายทอดตลาดว่าจะให้ขายโดยติดจ านองหรือปลอดจ านอง ถ้าผู้รับจ านอง
ไม่แจ้งให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสือแล้ว ก็ให้ขายทรัพย์สินโดยติดจ านอง ในกรณีที่ได้รับแจ้ง
จากผู้รับจ านองให้ขายทรัพย์สินโดยปลอดจ านอง คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ขายทรัพย์สินโดยติดจ านองก็ได้ 
เมื่อได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรี 

การขายทอดตลาดทรัพย์สินอย่างติดจ านอง ให้ประกาศแสดงรายชื่อผู้รับจ านองพร้อมทั้งเงินต้น 
ดอกเบี้ยที่ยังค้างช าระและเงินที่ผู้ต้องชดใช้เงินต้องช าระจนถึงวันขาย และให้มีความว่าผู้ใดซื้อทรัพย์สินนั้น 
ต้องรับภาระจ านองติดไปด้วยไว้ในประกาศเรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยชัดเจน 

การขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยปลอดจ านอง การก าหนดราคาขายให้พิจารณาถึงต้นเงิน และ 
ดอกเบี้ยจ านองซึ่งยังค้างช าระแก่ผู้รับจ านองจนถึงวันขาย  พร้อมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการยึด และ 
ขายทอดตลาด และเงินที่ผู้ต้องชดใช้เงินต้องช าระ ถ้าคาดหมายว่าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน     
ไม่อาจปลดเปลื้องหนี้ได้ หรือหากการขายทอดตลาดแล้วเจ้าหนี้จ านองจะได้รับเงินจากการขายทอดตลาด    
ไปทั้งหมด ก็ให้งดการขายทอดตลาดและรายงานนายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งการเป็นราย ๆ ไป 

การขอรับช าระหนี้ของผู้รับจ านอง ให้ถือหนังสือตอบรับของผู้รับจ านองตามวรรคหนึ่งเป็น     
ค าขอรับช าระหนี้จ านอง ก่อนจ่ายเงินช าระหนี้จ านองพร้อมดอกเบี้ยต้องตรวจสอบให้แน่ชัดเสียก่อนว่าหนี้จ านอง
และดอกเบี้ยเป็นหนี้บุริมสิทธิที่จะได้รับช าระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญหรือไม่ และผู้รับจ านองได้ปลดหนี้จ านองให้แล้ว 
พร้อมทั้งให้ขอใบรับยึดถือไว้เป็นหลักฐานในการช าระหนี้จ านองพร้อมดอกเบี้ยด้วยจึงจะจ่ายเงินให้แก่ 

/ผู้รับจ านองได้... 
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ผู้รับจ านองได้ 
(๒) ถ้าทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็นตู้นิรภัย หีบ หรือก าปั่นเหล็ก ให้คณะกรรมการจัดการ

เปิดเสียก่อน จึงจะขายทอดตลาดได้ 
(๓) การขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทซึ่งผู้ยึดถือครอบครองจะต้องได้รับอนุญาตจาก        

เจ้าพนักงานตามกฎหมายเสียก่อน เช่น อาวุธปืน เป็นต้น ให้ผู้ซื้อวางมัดจ าไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาซื้อ 
และให้ผู้ซื้อจัดการน าใบอนุญาตมาแสดงภายใน ๓๐ วัน พร้อมทั้งช าระเงินที่ค้างให้ครบถ้วน ถ้าพ้นก าหนดหนี้แล้ว 
ผู้ซื้อไมส่ามารถน าใบอนุญาตมาแสดงได้ ก็ให้ริบเงินมัดจ านั้น และให้จัดการขายทอดตลาดใหม่ได้ 

(๔) การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จะต้องมีใบอนุญาต เช่น สุราตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป ให้คณะกรรมการ
ขอความร่วมมือไปยังเจ้าพนักงานสรรพสามิตจัดการออกใบอนุญาตขนสุราแก่ผู้ซื้อด้วย 

(๕) การขายทอดตลาดทรัพย์สินหลายสิ่งให้ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ให้แยกขายที่ละสิ่งต่อเนื่องกัน แต่คณะกรรมการมีอ านาจ 
 จัดสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีราคาเล็กน้อยรวมขายเป็นกอง ๆ ได้ 
 จัดสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์สองสิ่งหรือกว่านั้นขึ้นไปรวมขายไปด้วยกันได้ ในเมื่อ

เป็นที่คาดหมายว่าจ านวนเงินที่ได้จากการขายจะเพ่ิมขึ้นเพราะเหตุนั้น 
 (ข) ในการขายอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ และทรัพย์สินนั้นอาจแบ่งแยกออกเป็นส่วน ๆ ได้ 

คณะกรรมการมีอ านาจขายทรัพย์สินนั้นเป็นส่วน ๆ ได้ ในเมื่อเป็นที่คาดหมายว่าจ านวนเงินที่ได้จากการขาย
ทั้งหมดจะเพ่ิมข้ึนเพราะเหตุนั้น 

 (ค) การขายทรัพย์สินหลายสิ่งด้วยกัน คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดล าดับที่จะขาย
ทรัพย์สินนั้นได้ 

 (ง) บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด อาจร้องขอให้คณะกรรมการรวมหรือ
แยกหรือให้ขายทรัพย์สินนั้นตามล าดับที่ก าหนดไว้ หรือจะร้องคัดค้านการขายของคณะกรรมการตาม (ก) ถึง (ค) 
ก็ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้หารือเจ้าพนักงานบังคับปกครองแล้วไม่ยอมปฏิบัติตามค าร้องขอหรือคัดค้าน
เช่นว่านั้น ผู้มีส่วนได้เสียจะยื่นค าร้องขอต่อนายกเทศมนตรีโดยท าเป็นค าร้องภายในสองวัน นับแต่วันปฏิเสธ
เพ่ือขอให้มีค าสั่งชี้ขาดในเรื่องนั้นได้  

ข้อ ๕๖ วิธีการขายทอดตลาดให้คณะกรรมการถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ก่อนเริ่มต้นขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ปักธงเครื่องหมายการขายทอดตลาดเป็นธงลาย 

หมากรุกแดง ขาว และอ่านประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ณ สถานที่ขายโดยเปิดเผย 
(๒) คณะกรรมการจะใช้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ตนเป็นผู้จัดการขายไม่ได้ 
(๓) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าทรัพย์สินที่ท าการขายทอดตลาดมีมูลค่าสูงมาก หรือมีผู้ใด         

จะสู้ราคาโดยไม่สุจริตหรือไม่สามารถจะช าระราคาได้หรือมีเหตุสมควรอย่างอ่ืน ให้คณะกรรมการจัดให้มีการ
วางหลักประกันที่เชื่อถือได้ตามที่เห็นสมควร โดยให้น าความในข้อ ๕๗ มาใช้บังคับหลักประกันตามข้อนี้    
โดยอนุโลม 

(๔) ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ผู้ทอดตลาด 
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงขายด้วยวิธีการเคาะไม้ หรือ   

แสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถ้ายังไม่แสดงเช่นนั้น ผู้สู้ราคาจะถอน   
ค าสู้ราคาก็ได ้

/(๕) ให้ผู้ทอดตลาด... 



- ๑๗ - 

(๕) ให้ผู้ทอดตลาดร้องขานจ านวนเงินที่มีผู้สู้ราคาครั้งที่หนึ่งและกล่าวค าว่า “หนึ่ง” สามถึงสี่หน 
ถ้าไม่มีผู้สู้ราคาสูงขึ้น ให้เปลี่ยนร้องขานเป็นครั้งที่สอง และกล่าวค าว่า “สอง” อีกสามถึงสี่หน เมื่อไม่มีผู้สู้ราคา
สูงกว่านั้น และผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับทางปกครองไม่คัดค้านราคา และคณะกรรมการเห็นว่า              
ได้ราคาเหมาะสมกับสภาพของทรัพย์สินที่ขายก็ให้ผู้ทอดตลาดกล่าวค าว่า “สาม” พร้อมกับเคาะไม้หรือแสดง
กิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด แต่ถ้าก่อนเคาะไม้หรือแสดงกิริยาอ่ืนอย่างใด
อย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดมีผู้สู้ราคาสูงขึ้นไปอีก  ก็ให้ผู้ทอดตลาดร้องขานราคานั้น    
ตั้งต้นใหม่ตามล าดับดังกล่าว 

ในกรณีผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งคัดค้านราคา ให้คณะกรรมการเลื่อนการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินไปนัดหนึ่ง เพ่ือให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่คัดค้านหรือไม่ก็ตามหาผู้ซื้อที่จะเสนอซื้อ 
ในราคาที่บุคคลดังกล่าวต้องการมาเสนอซื้อในการขายทอดตลาดทรัพย์สินในครั้งต่อไป โดยให้ผู้เสนอราคาสูงสุด
ต้องผูกพันกับการเสนอราคาดังกล่าวเป็นระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่เสนอราคานั้น และในการ         
ขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไป หากมีผู้เสนอราคาสูงสุดในจ านวนไม่สูงกว่าจ านวนที่ผู้เสนอราคาสูงสุด      
ได้เสนอราคาในการขายทอดตลาดครั้งก่อน หรือไม่มีผู้ใดเสนอราคาเลย ให้คณะกรรมการเคาะไม้ขาย ให้แก ่   
ผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งก่อน แต่หากมีผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินครั้งต่อไปในจ านวนสูงกว่าจ านวนที่ผู้เสนอราคาสูงสุดได้เสนอในการทอดตลาดทรัพย์สินครั้งก่อน    
ให้คณะกรรมการเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น 

(๖) ถ้าผู้สู้ราคาจะถอนค าสู้ราคาของตนเสียก่อนที่ผู้ทอดตลาดเคาะไม้ หรือแสดงกิริยาอย่างใด
อย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ให้ผู้ทอดตลาดตั้งต้นร้องขานราคาใหม ่

(๗) ในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการบันทึกเหตุการณ์ขายทอดตลาดไว้ทุกครั้ง 
ตามแบบ ปค.๒๐ โดยมีข้อความอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

 (ก) จ านวนบุคคลซึ่งมาฟังการขายและสู้ราคา 
 (ข) ในการสู้ราคาทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ให้บันทึกชนิดของทรัพย์สิน ชื่อและ 

ราคาของผู้ให้ราคาสูงสุด รวมทั้ง ชื่อและราคาของผู้ให้ราคาตามล าดับรองลงมาอีกสองราคา (ถ้ามี) 
 กรณีการสู้ราคาทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ ให้บันทึกชนิดของทรัพย์สิน ชื่อและ    

ราคาของผู้ผู้ให้ราคาสูงสุดเท่านั้น 
 (ค) คณะกรรมการขายได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 (ง) คณะกรรมการและผู้ทอดตลาดต้องลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปีก ากับไว้ด้วย 

ข้อ ๕๗ การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) การขายทอดตลาดทรัพย์สิน เมื่อผู้ทอดตลาดเคาะไม้หรือแสดงกิริยาอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดว่าตกลงขายแล้ว ผู้ซื้อต้องช าระเงินทันที เว้นแต่ที่ดินทรัพย์สินซึ่งมี
ราคาตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้ผู้ชื่อวางมัดจ าไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของราคาซื้อ
และท าสัญญาใช้เงินที่ค้างช าระตามแบบ ปค.๒๑ ภายในเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันที่ซื้อนั้นก็ได้ 

(๒) เมื่อได้ช าระเงินครบถ้วนแล้ว จึงให้โอนมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ซื้อไป หากผู้ซื้อไม่ช าระเงิน 
ส่วนที่เหลือหรือไม่ไปท าสัญญาซื้อขายภายในก าหนดดังกล่าว ให้คณะกรรมการริบเงินมัดจ า และให้ถือว่า   
เงินมัดจ านั้นเป็นส่วนหนึ่งจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงิน และน าไปช าระค่าธรรมเนียม 
ค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน และเงินท่ีผู้ต้องชดใช้ต้องช าระ โดยให้คณะกรรมการ  

/น าทรัพย์สิน... 
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น าทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดใหม่ได้ และให้แจ้งให้ผู้ซื้อเดิมทราบก าหนดวันเวลาขายด้วย   
(๓) การขายทอดตลาดทรัพย์สินตาม (๒) เมื่อขายได้เงินเท่าใด โดยหักค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายแล้ว 

ได้เงินเป็นจ านวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ผู้ซื้อเดิมคนนั้นต้องรับผิดในส่วนที่ขาด 
(๔) กรณีผู้ซื้อทรัพย์สินจาการขายทอดตลาดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือ

เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด การช าระราคานั้นจะขอหักส่วนได้ของตนออกจากราคาซื้อ
ก็ได้ 

 (๕) เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด ให้น าส่งหน่วยงานคลังของเทศบาลเพ่ือเข้าเป็นรายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๕๘ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าราคาซื้อที่มีผู้สู้ราคานั้นยังไม่เพียงพออาจถอนทรัพย์สินนั้น
จากการขายทอดตลาดได้ แล้วด าเนินการประกาศขายใหม่โดยไม่ต้องขออนุญาตในการขายทอดตลาดอีก   

ข้อ ๕๙ เมื่อคณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว ให้คณะกรรมการรายงานผล
การขายทอดตลาดนั้นต่อนายกเทศมนตรีภายในเจ็ดวันท าการ นับแต่วันที่มีการขายทอดตลาด 

ในกรณีที่ไม่อาจขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดได้ ให้รายงานนายกเทศมนตรี ทราบ   
พร้อมเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

ข้อ ๖๐ ในกรณีทรัพย์สินที่ยึดเป็นของสดหรือเสียง่าย ให้เจ้าพนักงานบังคับปกครองรายงานผล
การด าเนินการยึดให้นายกเทศมนตรีทราบและให้น าทรัพย์สินที่ยึดออกขายโดยวิธีทอดตลาดได้ทันที 

ข้อ ๖๑ ในกรณีที่มีปัญหาในการด าเนินการขายทอดตลาด ให้คณะกรรมการหารือเจ้าพนักงาน
บังคับปกครองเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยร่วมกัน โดยเจ้าพนักงานบังคับปกครองจะต้องอยู่ร่วมในการขายทอดตลาด
จนเสร็จสิ้น 

ส่วนที่ ๔ 
การคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 

ข้อ ๖๒ ถ้าคณะกรรมการได้ด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบ เช่น 
มิได้ส่งประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินให้แก่ผู้ต้องชดใช้เงินหรือผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น ผู้ต้องชดใช้เงินหรือ    
ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ผู้เสียหาย อาจยื่นค าคัดค้านต่อนายกเทศมนตรีเพ่ือขอให้  
มีค าสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวนั้นได้ แต่ต้องไม่ช้ากว่าเจ็ดวัน นับแต่วันทราบการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินโดยไม่ชอบนั้น  

ส่วนที่ ๕ 
การโอนและการส่งมอบ 

 

/ข้อ ๖๓ การขายทอดตลาดทรัพย์สิน... 



- ๑๙ - 

ข้อ ๖๓ การขายทอดตลาดทรัพย์สิน เมื่อผู้ซื้อช าระเงินครบตามสัญญาถ้วนแล้ว ให้ถือปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ ให้คณะกรรมการส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อได ้ 
(๒) กรณีทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย 

เช่น เรือก าปั่น หรือเรือมีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป แพ     
สัตว์พาหนะประเภทที่จะต้องแก้ทะเบียนชื่อผู้เป็นเจ้าของ เช่น อาวุธปืน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น    
ให้นายกเทศมนตรีแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่นั้น ๆ เพ่ือด าเนินการทางทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือจัดการโอน
หรือแก้ทะเบียนให้ต่อไป 

หมวด ๕ 
การงดหรือการถอนการยึด หรืออายัดทรัพย์สิน 

 

ข้อ ๖๔ ให้งดการยึด หรืออายัดทรัพย์สินในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อมีการยื่นค าคัดค้านขอให้มีการงดการยึด หรืออายัดทรัพย์สิน โดยแสดงเหตุผลให้ปรากฏ 

และได้ไต่สวนแล้วมีเหตุผลอันสมควร นายกเทศมนตรีอาจมีค าสั่งให้งดการยึด หรืออายัดทรัพย์สิน แต่หากเห็นว่า
ไม่มีเหตุผลสมควร ก็ให้ด าเนินการตามข้ันตอนการบังคับทางปกครองต่อไป 

(๒) ถ้าบุคคลใดกล่าวอ้างว่าผู้ต้องชดใช้เงินมิใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับปกครอง    
ได้ยึดไว้ก่อนที่ได้เอาทรัพย์สินเช่นว่านี้ออกขายทอดตลาดหรือขายด้วยวิธีอ่ืน  บุคคลนั้นอาจยื่นค าคัดค้านต่อ
นายกเทศมนตรีเพ่ือให้มีค าสั่งปล่อยทรัพย์สินเช่นว่านั้น เมื่อได้รับค าคัดค้านให้งดการบังคับทางปกครองไว้   
รอค าวินิจฉัยต่อไป 

(๓) เมื่อผู้ต้องชดใช้เงินได้วางเงินต่อเจ้าพนักงานบังคับปกครองเต็มจ านวนหนี้ที่ต้องช าระรวมทั้ง
ดอกเบี้ย ตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการอายัด และการขายทอดตลาดแล้ว 

(๔) ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดก็ตาม เมื่อมีการน าคดีขึ้นสู่ศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น 
ให้งดการบังคับทางปกครองในทรัพย์สินเช่นว่านั้นจนกว่าจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลถึงที่สุด 

เมื่อนายกเทศมนตรีได้สั่งหรือเมื่อมีค าวินิจฉัยชี้ขาดให้ยกค าคัดค้านการยึดทรัพย์สินหรือ          
มีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของผู้ต้องชดใช้เงิน ให้ด าเนินการบังคับทางปกครองต่อไป 

ข้อ ๖๕ การถอนการยึด หรืออายัดทรัพย์สินจะกระท าได้ต่อเมื่อได้มีค าวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์หรือ 
ค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดพิพากษาว่าผู้ต้องชดใช้เงินไม่ต้องรับผิดช าระหนี้ตามจ านวนที่มีค าสั่งให้ช าระ หรือ
กรณีที่ผู้ต้องชดใช้เงินได้ช าระหนี้ที่ต้องช าระรวมทั้งดอกเบี้ย ตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการอายัด 
และการขายทอดตลาดครบถ้วน ให้นายกเทศมนตรีมีค าสั่งถอนการบังคับทางปกครองตามแบบ ปค.๒๒    
แล้วส่งมอบทรัพย์สินที่ได้มีการยึดหรืออายัดไว้คืนให้แก่ผู้ถูกยึดหรืออายัด และแจ้งถอนการยึดหรืออายัด     
แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ข้อ ๖๖ กรณีเจ้าพนักงานบังคับปกครองได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินไว้      
หลายประการ เมื่อคณะกรรมการได้ขายทอดตลาดได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินบางรายการเสร็จแล้ วปรากฏว่า
ได้เงินจากการขายเพียงพอกับจ านวนหนี้ที่ค้างช าระรวมทั้งดอกเบี้ย ตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการ 

/อายัด... 



 



แบบ ปค.๑ 

 
ที ่ลป................./…………….                ส ำนักงำนเทศบำลนครล ำปำง 
             ถนนฉัตรไชย ล ำปำง ๕๒๑๐๐ 

             วันที่......................................... 

เรื่อง  เตือนให้ช ำระเงินค่ำ....................................................... 

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

อ้ำงถึง   ค ำสั่ง/หนังสือ............................................................  

ตำมสิ่งที่อ้ำงถึง เทศบำลนครล ำปำงได้มีค ำสั่ง/หนังสือแจ้งให้ท่ำนชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน/ช ำระเงินค่ำ
................................รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ ำนวน...............................................บำท  โดยให้ท่ำนน ำเงินค่ำ
.......................................มำช ำระให้กับเทศบำลนครล ำปำง ภำยใน..................วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง           
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

แตป่รำกฏว่ำ เมื่อครบก ำหนดท่ำนเพิกเฉยไมไ่ด้น ำเงินมำช ำระเงินค่ำสินไหมทดแทน/ช ำระเงินค่ำ............
จ ำนวนดังกล่ำวแก่เทศบำลนครล ำปำงให้ถูกต้องครบถ้วนให้เสร็จสิ้นไป ดังนั้น เทศบำลนครล ำปำงจึงแจ้งเตือนให้ท่ำน
น ำเงินจ ำนวน.......................บำท และเงินเพ่ิม/เบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่....................................
เป็นต้นไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จ (ถ้ำมี) มำช ำระแก่เทศบำลนครล ำปำง ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้    
หำกท่ำนยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตำมค ำเตือนเทศบำลนครล ำปำงก็มีควำมจ ำเป็นต้องใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครอง       
โดยวิธีกำรยึด หรืออำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สินของท่ำนเพ่ือน ำเงินมำช ำระหนี้ ให้ครบถ้วนต่อไป ทั้งนี้            
ตำมมำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อนึ่ง กำรช ำระค่ำสินไหมทดแทน 
โดยธนำณัติ ตั๋วแลกเงิน หรือเช็คธนำคำรให้สั่งจ่ำยในนำม “เทศบาลนครล าปาง”  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรช ำระหนี้ดังกล่ำวให้เสร็จสิ้นไป 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 
ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง 
โทร ................................................. 
โทรสำร.................................................. 

หมายเหตุ  เพ่ือความสะดวกในการช าระเงิน ขอให้ท่านน าหนังสือฉบับนี้ไปแสดงด้วย 

 

 

 



แบบ ปค.๒ 
 
ที ่ ลป.............../.....……….                ส ำนักงำนเทศบำลนครล ำปำง 
             ถนนฉัตรไชย ล ำปำง ๕๒๑๐๐ 

             วันที่......................................... 

เรื่อง  เตือนครั้งสุดท้ำยให้ช ำระเงินค่ำ....................................................... 

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

อ้ำงถึง หนังสือ.........................................................  

ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง เทศบำลนครล ำปำงได้เตือนให้ท่ำนชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน/ช ำระเงินค่ำ
................................จ ำนวน.......................บำท และเงินเพิ่ม/เบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่
..............................เป็นต้นไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จ (ถ้ำมี) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ ำนวน...............................................บำท 
ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ ได้ล่วงพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำวแล้ว แต่ปรำกฏว่ำท่ำนยังคงเพิกเฉยไม่ได้น ำเงินจ ำนวนดังกล่ำว    
มำช ำระเงินแก่เทศบำลนครล ำปำงให้ถูกต้องครบถ้วนให้เสร็จสิ้นไปแต่อย่ำงใด ดังนั้น เทศบำลนครล ำปำง จึงขอแจ้ง
เตือนครั้งสุดท้ำยให้ท่ำนน ำเงินค่ำ......................................................พร้อมด้วยเงินเพ่ิม/เบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
นับตั้งแต่วันที่..............................เป็นต้นไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จ (ถ้ำมี) มำช ำระแก่เทศบำลนครล ำปำง ภำยใน ๑๕ วัน     
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หำกพ้นก ำหนดนี้แล้วท่ำนยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตำมค ำเตือนนี้ เทศบำลนครล ำปำง        
จักด ำเนินกำรใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครอง โดยวิธีกำรยึด หรืออำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สินของท่ำนเพ่ือน ำเงินมำ
ช ำระหนี้ให้ครบถ้วนต่อไป ทั้งนี้ ตำมมำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
อนึ่ง กำรช ำระค่ำสินไหมทดแทนโดยธนำณัติ ตั๋วแลกเงิน หรือเช็คธนำคำรให้สั่งจ่ำยในนำม “เทศบาลนครล าปาง”  

จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรช ำระหนี้ให้เสร็จสิ้นไป 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 

ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง 
โทร ................................................. 
โทรสำร.................................................. 

หมายเหตุ  เพ่ือความสะดวกในการช าระเงิน ขอให้ท่านน าหนังสือฉบับนี้ไปแสดงด้วย 

 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ.................................................................................................................................................................. 

ที.่...................................................................................... วันที่................................................................................. ... 

เรื่อง รายงานการสืบสวนหาทรัพย์สินของลูกหนี้ 

เรียน นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ตามท่ี เทศบาลนครล าปางได้มีค าสั่งเทศบาลนครล าปาง ที่.........................ลงวันที่.................................
ให้ไปด าเนินการสืบสวนหาทรัพย์สินของลูกหนี้ ราย.......................................................................................นั้น 

คณะท างานฯ ขอรายงานผลการด าเนินการรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. ชื่อ......................................................................................................................... ............................. 
๒. ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓. หนังสือเตือนครั้งสุดท้าย ที่ ลป............/............. ลงวันที่............................................................... 
๔. จ านวนหนี้ที่ค้าง.....................................................บาท และเงินเพ่ิม/เบี้ยปรับ...........................บาท 

รวมเป็นเงินค่า..................................................................และเงินเพ่ิม/เบี้ยประกัน  ทั้งสิ้น....................................บาท 
(................................................ ............................) 

๕. ทรัพย์สินที่สืบสวนพบ มีดังนี้ 

ล าดับ รายการทรัพย์สิน จ านวน ราคาประเมิน หมายเหตุ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

แบบ ปค.๓ 

 



- ๒ - 

 

ที่ดินโฉลดเลขท่ี.....................................................................................  
 

เนื้อท่ี   ...............................ไร.่........................งาน......................ตารางวา 
สภาพที่ดิน  (  ) ปรับปรุงแล้ว  (  ) อื่น ๆ.............................  (  ) สูง   (  ) ต่ า 
   (  ) เท่าระดับถนนซอยประมาณ.........ซม.  (  ) ที่ดินว่างเปล่า   (  ) มีสิ่งปลูกสร้าง 
   (  ) บ้านตึก..........ชั้น   (  ) ตึกแถว..........ชั้น   (  ) ทาวน์เฮาส์..........ชั้น    
   (  ) บ้านไม้...... ....ชั้น   (  ) บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้..........ชั้น   (  ) อื่น ๆ.......... 
   (  ) เลขท่ีทะเบียนที่................................ปลูกอยู่บนที่ดิน บริเวณส่วนที่เหลือมี 
   (  ) เทคอนกรีต 
   (  ) ปลูกไม้ประดับ   (  ) ปูสนามหญ้า   (  ) ไม้ยืนต้น   (  ) วัชพืชขึ้นรก 
   (  ) ต้นปรือ   (  ) น้ าท่วมขัง   (  ) อื่น ๆ.........................มี/ไม่มีรั้วล้อมรอบ 
   (  ) อิฐบล็อก   (  ) อิฐบล็อกช่องลม   (  )  ก่ออิฐถือปูนฉาบเรียบ 
   (  ) ก่ออิฐโชว์แนว   (  ) สังกะสี   (  ) อื่น ๆ.........................ประตูรั้ว   (  ) อัลลอย 
   (  ) เหล็กทึบ/เหล็กดัด   (  ) บานเลื่อน/บานเปิด อ่ืน ๆ........................ 
ท าเลและสภาพ  ที่ดินอยู่ในย่าน   (  ) ธุรกิจ   (  ) การค้า   (  ) ที่พักอาศัย   (  ) โรงงาน   (  ) อ่ืน ๆ......... 
แวดล้อม  อุตสาหกรรม   (  ) หมู่บ้าน/ซอย......................   (  ) ด้านหน้าติดถนนซอย.......................  
   (  ) คอนกรีตเสริมเหล็ก   (  ) ราดยาง   (  ) หินคลุกบดอัด 
   (  ) อ่ืน ๆ................ กว้างประมาณ..............เมตร ด้านข้างติดถนน/ซอย...................  
   (  ) ด้านหลังติดถนน/ซอย....................................บริเวณโดยรอบมี 
   (  ) บ้านพักอาศัย  (  ) อาคารพาณิชย์   (  ) ที่ว่างเปล่า  (  ) อ่ืน ๆ......................... 
   (  ) ปลูกอยู่หนาแน่น   (  ) ประปราย   (  ) พอสมควร ใกล้เคียงกับ 
   (  ) ศูนย์การค้า............................   (  ) โรงพยาบาล..................................  
   (  ) โรงเรียน.................................   (  ) อ่ืน ๆ ............ ............................... 
การสาธารณูปโภค (  ) ไฟฟ้า   (  ) น้ าประปา   (  ) โทรศัพท์ 
การคมนาคม  (  ) สะดวกรถยนต์เข้าถึง   (  ) รถยนต์เข้าไม่ถึง   (  ) ติดถนน..................... 
ราคาที่ดิน  ไร่ละ..............................บาท หรือตารางวาละ........ ..........................บาท 
อ่ืน ๆ   ..........................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................... 

สิ่งปลูกสร้างเลขทะเบียนที่.....................................................................................  
 

ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง (  ) ตึกแถว.......ชั้น   (  ) พร้อมชั้นลอย   (  ) บ้านตึก.......ชั้น   (  ) บ้านไม้.......ชั้น 
   (  ) บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้.......ชั้น   (  ) ยกพ้ืนสูง.......ชั้น   (  ) ใต้ถุนสูง.......ชั้น 
   (  ) ทาวเฮาส์.......ชั้น   (  ) เล่นระดับ.......ระดับ   (  ) บ้านแฝด.......ชั้น 
   (  )  โฮมออฟฟิต   (  ) โรงงานอุตสาหกรรม   (  ) โกดังเก็บของ 

 

 



- ๓ - 

โครงสร้าง  (  ) คอนกรีตเสริมเหล็ก   (  ) ไม้เนื้อแข็ง   (  ) โครงเหล็ก 
หลังคา   (  ) คอนกรีตเป็นดาดฟ้า   (  ) โครงเหล็ก   (  ) กระเบื้องลอน 
   (  )กระเบื้องซีแพค   (  ) สังกะสี   (  )ต่อเติมอ่ืน ๆ....................... 
ฝ้าเพดาน  (  ) ฉาบปูนเรียบ   (  ) กระเบื้องแผ่นเรียบ   (  ) ฝ้าชายคาไม้ตีเว้นช่อง 
   (  ) ยิบซั่มบอร์ด   (  ) กระดาษชานอ้อย   (  ) อื่น ๆ....................... 
ผนัง   (  ) ก่ออิฐถือปูนฉาบเรียบ   (  ) ไม้ตีทับเกล็ดแนวตั้ง/นอน 
   (  ) กระเบื้องแผ่นเรียบ   (  ) บล็อกแก้ว   (  ) อิฐบล็อก   (  ) ก่ออิฐโชว์แนว 
   (  ) หินล้าง   (  ) หินอ่อน   (  ) หินกาบ   (  ) กระจกกรอบอลูมิเนียม   (  ) กรอบไม้ 
   (  ) หินแกรนิตขัดมัน   (  ) วอลล์เปเปอร์   (  ) เซรามิก 
   (  ) กระเบื้องดินเผา   (  ) ปูนสลัด   (  ) คอนกรีตปูกระเบื้องเคลือบ 
   (  ) อื่น ๆ............................... 
พ้ืน   (  ) คอนกรีตขัดมัน   (  ) คอนกรีตปูปาร์เก้   (  ) ไม้เข้าลิ้นขัดมัน 
   (  ) หินแกรนิต   (  ) หินขัด   (  ) หินอ่อน   (  ) หินกาบ   (  ) หินล้าง 
   (  ) คอนกรีตปูกระเบื้องเคลือบ   (  ) กระเบื้องยาง   (  ) ปูพรม 
   (  ) อื่น ๆ............................... 
หน้าต่าง   (  ) กระจกกรอบไม้บานเปิด   (  ) บานเกล็ดกระจก   (  )  กระจกกรอบอลูมิเนียม- 
   บานเลื่อน/เปิด   (  ) ไม้ทึบบานเปิด   (  ) มุ้งลวด 
   (  ) เหล็กดัด   (  ) อ่ืน ๆ......................... 
ประต ู   (  ) กระจกกรอบไม้บานเปิด   (  ) ไม้ทึบบานเปิด   (  ) กระจกรอบอลูมิเนียม - 

  บานเลื่อน/เปิด   (  ) เหล็กม้วน   (  ) เหล็กยึดข้อพับติดบังตาเหล็ก    
(  ) เหล็กบานเลื่อน/เปิด   (  ) อื่น ๆ............................... 

บัดได   (  ) ไม้   (  ) เหล็ก   (  ) คอนกรีต   (  ) ราวไม้/เหล็ก/หุ้มไฟเบอร์ 
   (  ) ลูกกรงเหล็ก/ไม้   (  ) ส่วนประกอบอื่น ๆ 
สภาพอาคาร  (  ) ใหม่   (  ) ค่อนข้างใหม่   (  ) กลางเก่ากลางใหม่   (  ) ค่อนข้างเก่า 
   (  ) เก่า   (  ) มีคนอยู่อาศัย   (  ) ทิ้งร้าง   (  ) สภาพดี   (  ) บางส่วนช ารุด 

(  ) ทรุดโทรม   (  ) คิดค่าเสื่อมราคา............% 
 

เนื้อท่ี   กว้างประมาณ........................เมตร   ยาวประมาณ...........................เมตร    
 

(ลงชื่อ).................................................ประธานคณะท างานสืบสวนหาทรัพย์สิน 
       (................................................) 

 
             
 
 
 
 
 

 



แบบ ปค.๔ 

 

 

ค าสั่งเทศบาลนครล าปาง 
ที่................/................. 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับปกครอง 
---------------------------------- 

ด้วยปรากฏว่า นาย/นาง/นางสาว................................................................................... ......................... 
หรือ/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ/บมจ. ............................................................................................. 
โดย.........................................................................ที่อยู่เลขท่ี........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.....................
ถนน.............................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต................. ......จังหวัด......................................
ไม่ช าระ..................................................กรณ.ี.............................................................................................................. 
เป็นเงิน..............................บาท (...........................................................................) ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในก าหนด 
และเทศบำลนครล ำปำงได้มีหนังสือเตือนครั้งสุดท้ำยตำมหนังสือเทศบำลนครล ำปำง ที่ ลป....................ลงวันที่.......................
ให้ช ำระหนี้พร้อมด้วยเงินเพ่ิม/เบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่..............................เป็นต้นไปจนกว่ำ    
จะช ำระเสร็จ (ถ้ำมี) แล้ว แต่นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................... 
หรือ/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ/บมจ. ............................................................................................. 
โดย.........................................................................ก็ยังคงเพิกเฉยไมช่ ำระหนี้จ ำนวนดังกล่ำวให้เป็นกำรเสร็จสิ้นไป  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙    
ข้อ ๑ (๕) และข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ    
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๖ แห่งระเบียบเทศบาลนครล าปางว่าด้วยการยึด อายัด และ            
ขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ........... จึงแต่งตั้ง 

  ๑.................................................ต าแหน่ง................................................................... 
  ๒. ................................................ต าแหน่ง...................................................................  
  ๓. ................................................ต าแหน่ง...................................................................  
  ๔. ................................................ต าแหน่ง...................................................................  
  ๕. ................................................ต าแหน่ง...................................................................  

เป็นเจ้าพนักงานบังคับปกครองท าการยึด อายัดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินให้คุ้มกับจ านวนหนี้ที่ต้องช าระ 
และดอกเบี้ยตามกฎหมาย พร้อมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินรายดังกล่าวข้างต้น 
ทั้งนี้ กรณีทรัพย์สินที่ยึดเป็นของสดหรือของเสียง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจขายทอดตลาดได้ทันที 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง ณ วันที่................................................ พ.ศ. ........................ 
(ลงชื่อ) 
          (                            ) 
          นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
 



แบบ ปค.๕ 
 

 

ค าสั่งเทศบาลนครล าปาง 
ที่................/................. 
เรื่อง  ให้ยึดทรัพย์สิน 

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

ด้วยปรากฏว่า นาย/นาง/นางสาว................................................................................... ......................... 
หรือ/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ/บมจ. ............................................................................................. 
โดย.........................................................................ที่อยู่เลขท่ี........................หมู่ที่........ .......ตรอก/ซอย.....................
ถนน.............................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต........... ............จังหวัด......................................
ไม่ช าระ..................................................กรณ.ี..............................................................................................................  
เป็นเงิน..............................บาท (...........................................................................) ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในก าหนด 
และเทศบำลนครล ำปำงได้มีหนังสือเตือนครั้งสุดท้ำยตำมหนังสือเทศบำลนครล ำปำง ที่ ลป....................ลงวันที่.......................
ให้ช ำระหนี้พร้อมด้วยเงินเพ่ิม/เบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่..............................เป็นต้นไปจนกว่ำ    
จะช ำระเสร็จ (ถ้ำมี) แล้ว แต่นาย/นาง/นางสาว................................................................................... ......................... 
หรือ/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ/บมจ. ............................................................................................. 
โดย.........................................................................ก็ยังคงเพิกเฉยไม่ช ำระหนี้จ ำนวนดังกล่ำวให้เป็นกำรเสร็จสิ้นไป 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙    
ข้อ ๑ (๕) และข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ   
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๖ แห่งระเบียบเทศบาลนครล าปางว่าด้วยการยึด อายัด และ            
ขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ........... จึงให้ยึดทรัพย์สินของ
............................................ ผู้ต้องชดใช้เงิน ให้คุ้มกับเงินที่ค้างช าระอยู่ดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียม 
ค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินรายนี้ 

อนึ่ง การอุทธรณ์หรือคัดค้านการยึดทรัพย์สินให้ยื่นต่อนายกเทศมนตรีนครล าปางภายใน ๑๕ วัน    
นับแต่วันที่ได้รับทราบการยึดทรัพย์สิน ตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ     
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  โดยค าคัดค้านต้องท าเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง
ประกอบด้วย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง ณ วันที่................................................ พ.ศ. ........................ 

 (ลงชื่อ) 
          (                            ) 
          นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
 
 

 
  



(ด้านหลัง) 
ค าเตือน 

 
 ๑. ผู้ใดถอน ท าให้เสียหาย ท าลายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงาน ได้ประทับ  
  หรือหมายไว้ที่สิ่งใด ๆ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพ่ือหลักฐานในการยึด  อายัด หรือรักษาสิ่งนั้น ๆ  
  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๑ 
 ๒. ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียหรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน หรือเอกสารใด ๆ 
  อันเจ้าพนักงานได้ยึด รักษาไว้หรือสั่งให้ส่ง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานจะรักษาทรัพย์สินหรือเอกสารนั้นไว้เอง  
  หรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๒ 
 ๓. ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ให้ค าสั่งนี้ หลุด ฉีก หรือไร้ประโยชน์ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
  มาตรา ๓๖๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แบบ ปค.๖ 
 
 

ค าสั่งเทศบาลนครล าปาง 
ที่................/................. 
เรื่อง  ให้อายัดทรัพย์สิน 

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

ด้วยปรากฏว่า นาย/นาง/นางสาว................................................................................... ......................... 
หรือ/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ/บมจ. ............................................................................................. 
โดย.........................................................................ที่อยู่เลขท่ี........................หมู่ที่.............. .ตรอก/ซอย.....................
ถนน.............................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต................. ......จังหวัด......................................
ไม่ช าระ..................................................กรณ.ี..............................................................................................................  
เป็นเงิน..............................บาท (...........................................................................) ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในก าหนด 
และเทศบำลนครล ำปำงได้มีหนังสือเตือนครั้งสุดท้ำยตำมหนังสือเทศบำลนครล ำปำง ที่ ลป....................ลงวันที่.......................
ให้ช ำระหนี้พร้อมด้วยเงินเพ่ิม/เบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่..............................เป็นต้นไปจนกว่ำ    
จะช ำระเสร็จ (ถ้ำมี) แล้ว แต่นาย/นาง/นางสาว................................................................................... ......................... 
หรือ/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ/บมจ. ............................................................................................. 
โดย.........................................................................ก็ยังคงเพิกเฉยไม่ช ำระหนี้จ ำนวนดังกล่ำวให้เป็นกำรเสร็จสิ้นไป 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙    
ข้อ ๑ (๕) และข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ   
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๖ แห่งระเบียบเทศบาลนครล าปางว่าด้วยการยึด อายัด และ            
ขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. . . . . . . . . . . . จึงแจ้งมายัง
..............................................................................เพ่ืออายดัทรพัยส์ิน ดังมีรายการต่อไปนี้ 

๑..................................................................................................................  
๒...................................................................................................................  
ทั้งนี้  ห้ามมิให้ลูกหนี้จ าหน่ายสิทธิเรียกร้องนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง และห้ามมิให้ท่านช าระเงิน  

หรือส่งมอบสิ่งของให้แก่ลูกหนี้ แต่ให้ช าระหรือส่งมอบให้แก่เจ้าพนักงานบังคับปกครอง ณ ส านักงานเทศบาลนครล าปาง 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับค าสั่งนี้ อนึ่ง การอุทธรณ์หรือคัดค้านการอายัดทรัพย์สินให้ยื่นต่อนายกเทศมนตรีนครล าปาง
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบการอายัดทรัพย์สิน ตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติ    
วิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยค าคัดค้านต้องท าเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือ    
ข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง ณ วันที่................................................ พ.ศ. ........................ 
(ลงชื่อ) 
          (                            ) 
          นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 
 



(ด้านหลัง) 
ค าเตือน 

 
 ๑. ผู้ใดถอน ท าให้เสียหาย ท าลายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงาน ได้ประทับ  
  หรือหมายไว้ที่สิ่งใด ๆ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพ่ือหลักฐานในการยึด  อายัด หรือรักษาสิ่งนั้น ๆ  
  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๑ 
 ๒. ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียหรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน หรือเอกสารใด ๆ 
  อันเจ้าพนักงานได้ยึด รักษาไว้หรือสั่งให้ส่ง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานจะรักษาทรัพย์สินหรือเอกสารนั้นไว้เอง  
  หรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๒ 
 ๓. ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ให้ค าสั่งนี้ หลุด ฉีก หรือไร้ประโยชน์ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
  มาตรา ๓๖๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ………………………………………………………………………………….โทร. ………………………………. 
ที่  ลป...................../........................    วันที.่..................................................... 
เร่ือง  รำยงำนกำรด ำเนนิกำรยึดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใชเ้งิน รำย............................................................................. 

เรียน  นำยกเทศมนตรีนครล ำปำง 

ตามค าสั่งเทศบาลนครล าปางที่............./...............ลงวันที่..............................................................ให้ยึด  
ทรัพย์สินของลูกหนี้ราย.................................................นั้น 

  เมื่อวันที่..................................................เวลา...............................ข้าพเจ้าได้ไปยึด.... ........................ 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………..……..รายละเอียดปรากฏตามบัญชีซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้ 
ทรัพย์สินที่ยึดข้าพเจ้าได้มอบให้............................................................................................. .....เป็นผู้เก็บรักษาไว้แล้ว 

      ลงชื่อ............................................ผู้รักษาทรัพย์ 
ลงชื่อ............................................เจ้าพนักงานบังคับปกครอง 

 
หมายเหตุ ในขณะท ำกำรยึด ปรำกฏว่ำ 
  มีผู้โต้แย้งคัดค้ำนว่ำ............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 

ลงชื่อ..................................................ผู้โต้แย้งคัดค้ำน 

ที่ดินของผู้ต้องชดใช้เงิน มีสิ่งปลูกสร้ำง/ไม้ล้มลุก หรือธัญชำติ ได้บันทึกถ้อยค ำผู้อ้ำงว่ำ เป็นเจ้ำของ   
สิ่งปลูกสร้ำง/ไม้ล้มลุก/ธัญชำติ แล้ว โดยอ้ำงว่ำอำศัยสิทธิ………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ.................................................ผู้อ้ำงสิทธิ 

ผู้ต้องชดใช้เงิน/ผู้มีส่วนได้เสีย อยู่ด้วย ณ ที่นี้ ได้ฟังรำยงำนกำรยึดนี้แล้ว จึงลงลำยมือชื่อเป็นหลักฐำน 

ลงชื่อ..................................................ผู้ต้องชดใช้เงิน 
             (...............................................)/ผู้มีส่วนได้เสีย 

ลงชื่อ..................................................ผู้น ำยึด (ถ้ำมี) 
       (...............................................) 

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

แบบ ปค.๗ 

 

แบบ ปค.๗ 

 



แบบ ปค.๘ 
 

ประกาศเทศบาลนครล าปาง 
เรื่อง ยึดทรัพย์สิน 
---------------------- 

ด้วยปรากฏว่า นาย/นาง/นางสาว................................................................................... ......................... 
หรือ/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ/บมจ. ............................................................................................. 
โดย.........................................................................ที่อยู่เลขท่ี.................... ....หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.....................
ถนน.............................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.......................จังหวัด........... ...........................
ไม่ช าระ..................................................กรณ.ี..............................................................................................................  
เป็นเงิน..............................บาท (...........................................................................) ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในก าหนด 
และเทศบำลนครล ำปำงได้มีหนังสือเตือนครั้งสุดท้ำยตำมหนังสือเทศบำลนครล ำปำง ที่ ลป....................ลงวันที่.......................
ให้ช ำระหนี้พร้อมด้วยเงินเพ่ิม/เบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่..............................เป็นต้นไปจนกว่ำ    
จะช ำระเสร็จ (ถ้ำมี) แล้ว แต่นาย/นาง/นางสาว................................................................................... ......................... 
หรือ/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ/บมจ. ............................................................................................. 
โดย.........................................................................ก็ยังคงเพิกเฉยไม่ช ำระหนี้จ ำนวนดังกล่ำวให้เป็นกำรเสร็จสิ้นไป 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙    
ข้อ ๑ (๕) และข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ   
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๖ แห่งระเบียบเทศบาลนครล าปางว่าด้วยการยึด อายัด และ            
ขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ........... ให้ยึดทรัพย์สินของ         
ผู้ต้องชดใช้เงินดังกล่าวข้างต้น มีรายการต่อไปนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน 
ราคาประมาณ 

หมายเหตุ 
หน่วยละ รวม 

  

 

    

ฉะนั้น ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะคัดค้านการยึดทรัพย์สินรายนี้ ก็ให้ยื่นค าคัดค้านได้ ณ ส านักงานเทศบาลนครล าปาง
ก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว 

      ประกาศ ณ วันที่.............................................พ.ศ. ................... 

       (ลงชื่อ)...........................................................  
               (.........................................................)  
            นายกเทศมนตรีนครล าปาง  

 
 
 



(ด้านหลัง) 
ค าเตือน 

 
 ๑. ผู้ใดถอน ท าให้เสียหาย ท าลายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงาน ได้ประทับ 
  หรือหมายไว้ที่สิ่งใด ๆ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพ่ือหลักฐานในการยึด  อายัด หรือรักษาสิ่งนั้น ๆ  
  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๑ 
 ๒. ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียหรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน หรือเอกสารใด ๆ 
  อันเจ้าพนักงานได้ยึด รักษาไว้หรือสั่งให้ส่ง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานจะรักษาทรัพย์สินหรือเอกสารนั้นไว้เอง  
  หรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๒ 
 ๓. ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ให้ค าสั่งนี้ หลุด ฉีก หรือไร้ประโยชน์ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
  มาตรา ๓๖๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.๙ 
 
 

 

บัญชียึดทรัพย์สิน 
  ครั้งที่................วันที่.................เดือน.............................. พ.ศ. .................. เวลา.............. ...น. 
ของ..................................................ตามค าสั่งยึดทรัพย์สินที่.................../...................ลงวันที่. ..................................... 

 
ล าดับ รายการ จ านวน 

ราคาประมาณ 
หมายเหตุ 

ต่อหน่วย รวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

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

 

 

 

 

 



แบบ ปค.๑๐ 
 
ที ่ลป................./...............                ส ำนักงำนเทศบำลนครล ำปำง 
             ถนนฉัตรไชย ล ำปำง ๕๒๑๐๐ 
            วันที่......................................... 

เรื่อง  แจ้งการยึดอสังหาริมทรัพย์และขอทราบราคาประเมิน 

เรียน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดล าปาง/เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดล าปาง สาขา.................................................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ค าสั่งยึดทรัพย์สิน    จ านวน.......... 
  ๒. ส าเนาโฉลดที่ดิน    จ านวน........... 

ด้วยเทศบาลนครล าปางได้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑ (๕) และข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับระเบียบเทศบาลนครล าปางว่าด้วยการยึด 
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. . . . . . . . . . . .  
โดยท าการยึดที่ดินโฉลดเลขท่ี..................เลขที่ดิน.................หน้าส ารวจ.... ..................ต าบล/แขวง........................... 
อ าเภอ/เขต.....................จังหวัด......................พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่.......................................... .............................. 
มีชื่อ.............................................................................. ....................................................................เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

เทศบาลนครล าปาง จึงแจ้งการยึดมาเพ่ือทราบ และขอให้เจ้าพนักงานที่ดินบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน 
โดยขอให้ระงับการท านิติกรรม จ าหน่าย จ่าย โอน ทั้งนี้ จนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน หากที่ดิน     
พร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีการโอนหรือภาระผูกพันประการใด เช่น ขาย ขายฝาก เช่า ฯลฯ ขอแจ้งให้         
เทศบาลนครล าปางทราบ อนึ่ง เทศบาลนครล าปางมีความประสงค์ขอทราบราคาประเมินของที่ดินโฉนดดังกล่าวข้างต้น 
เพ่ือใช้ประกอบการบังคับคดตี่อไป หากมีข้อขัดข้องประการใดโปรดแจ้งให้เทศบาลนครล าปางทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 
หน่วยงาน/ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
โทร...................................................  
โปรดติดต่อ....................................... 

 

 

 

 



แบบ ปค.๑๑ 
 
ที ่ลป................./...............                ส ำนักงำนเทศบำลนครล ำปำง 
             ถนนฉัตรไชย ล ำปำง ๕๒๑๐๐ 
            วันที่......................................... 

เรื่อง แจ้งการยึดห้องชุด/อาคารชุด และขอทราบราคาประเมินห้องชุด/อาคารชุด 

เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดล าปาง/เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดล าปาง สาขา.................................................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ค าสั่งยึดทรัพย์สิน      จ านวน.......... 
๒. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด/หนังสือรับรองนิติบุคคลอาคารชุด จ านวน.......... 

ด้วยเทศบาลนครล าปางได้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑ (๕) และข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับระเบียบเทศบาลนครล าปางว่าด้วยการยึด 
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. . . . . . . . . . . .  
โดยท าการยึดห้องชุด/อาคารชุดเลขท่ี...............เลขที่ดิน...............หน้าส ารวจ...................ต าบล/แขวง........................ 
อ าเภอ/เขต.....................จังหวัด......................พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่.......................................... .............................. 
มีชื่อ................................................................................................................................................. .เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

เทศบาลนครล าปาง จึงแจ้งการยึดมาเพ่ือทราบ และขอให้เจ้าพนักงานที่ดินบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน 
โดยขอให้ระงับการท านิติกรรม จ าหน่าย จ่าย โอน ทั้งนี้ จนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน  หากห้องชุด/ 
อาคารชุดดังกล่าวมีการโอนหรือภาระผูกพันประการใด เช่น ขาย ขายฝาก เช่า ฯลฯ ขอแจ้งเทศบาลนครล าปางทราบ
อนึ่ง เทศบาลนครล าปางมีความประสงค์ขอทราบราคาประเมินของห้องชุด/อาคารชุดดังกล่าวข้างต้น เพ่ือใช้
ประกอบการบังคับคดตี่อไป หากมีข้อขัดข้องประการใดโปรดแจ้งให้เทศบาลนครล าปางทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
โทร................................................ ........ 
โปรดติดต่อ............................................ 

 

 

 

 



แบบ ปค.๑๒ 
 
ที ่ลป................./...............                ส ำนักงำนเทศบำลนครล ำปำง 
             ถนนฉัตรไชย ล ำปำง ๕๒๑๐๐ 
            วันที่......................................... 

เรื่อง  แจ้งการยึด (ทรัพย์สินตามข้อ ๔๐ เช่น เรือ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักร) 

เรียน  นายทะเบียน.................................................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ค าสั่งยึดทรัพย์สิน   จ านวน........... 

ด้วยเทศบาลนครล าปางได้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑ (๕) และข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับระเบียบเทศบาลนครล าปางว่าด้วยการยึด 
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. . . . . . . . . . . . 
โดยท าการยึด................................................................................................................................................................. 
ของนาย/นาง/นางสาว..................................................................หรือบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ/
บมจ. ................................................................ไว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

เทศบาลนครล าปาง จึงแจ้งการยึดมาเพ่ือทราบ และขอให้ท่านบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน 
โดยขอให้ระงับการท านิติกรรม จ าหน่าย จ่าย โอน ทั้งนี้ จนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน หากมีข้อขัดข้องประการใด 
โปรดแจ้งให้เทศบาลนครล าปางทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
โทร...................................................  
โปรดติดต่อ............................................ 
 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.๑๓ 

ที ่ลป................./...............                ส ำนักงำนเทศบำลนครล ำปำง 
             ถนนฉัตรไชย ล ำปำง ๕๒๑๐๐ 
            วันที่......................................... 

เรื่อง  แจ้งการยึดและระงับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้น 

เรียน  บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ/นายทะเบียน/ผู้อ านวยการศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ค าสั่งยึดทรัพย์สิน   จ านวน............ 

ด้วยเทศบาลนครล าปางได้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑ (๕) และข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับระเบียบเทศบาลนครล าปางว่าด้วยการยึด 
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. . . . . . . . . . . .  
โดยท าการยึดหุ้นของนาย/นาง/นางสาว........................ ..........................................หรือบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/
ห้างหุ้นส่วนสามัญ/บมจ. ................................................................หมายเลขหุ้น........................... .....................
จ านวน.....................หุ้น มูลค่าหุ้นละ..........................บาท ไว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

เทศบาลนครล าปาง จึงแจ้งการยึดมาเพ่ือทราบ และขอให้ท่านบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน  
โดยขอให้ระงับการท านิติกรรม จ าหน่าย จ่าย โอน ทั้งนี้ จนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน หากมีข้อขัดข้องประการใด 
โปรดแจ้งให้เทศบาลนครล าปางทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
โทร...................................................  
โปรดติดต่อ............................................ 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.๑๔ 
 
ที ่ลป................./...............                ส ำนักงำนเทศบำลนครล ำปำง 
             ถนนฉัตรไชย ล ำปำง ๕๒๑๐๐ 

            วันที่......................................... 

เรื่อง  แจ้งการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 

เรียน  (ผู้ต้องชดใช้เงิน/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม)            

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ค าสั่งให้ยึด/อายัดทรัพย์สิน (แบบ ปค.๕/แบบ ปค.๖) จ านวน............ 

  ๒. ประกาศให้ยึดทรัพย์ (แบบ ปค.๘)   จ านวน............ 

  ๓. บัญชียึดทรัพย์สิน (แบบ ปค.๙)    จ านวน............ 

ด้วย เทศบาลนครล าปางได้มีค าสั่งเทศบาลนครล าปางที่............................ลงวันที่...............................  
เรื่อง ให้ยึด/อายัดทรัพย์สินของ.......................................................................................................ขอเรียนให้ทราบว่า 
เจ้าพนักงานบังคับปกครองได้ยึด/อายัดทรัพย์สินของ..........................................................................แล้ว เมื่อวันที่
...........................เวลา................................น. จ านวน.........................รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร       
ทีส่่งมาด้วยพร้อมนี้ โดยเทศบาลนครล าปางจะด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึด/อายัดต่อไป 

ถ้าหากท่านประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่ งนี้  ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่ งดังกล่าว 
เป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย ต่อนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับทราบค าสั่งนี้ โดยให้ยื่นที่ส านักงานเทศบาลนครล าปาง ถนนฉัตรไชย ต าบลสบตุ๋ย 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
โทร...................................................  
โทรสาร............................................  

 
 
 



 
(ด้านหลัง) 

ค าเตือน 
 
 ๑. ผู้ใดถอน ท าให้เสียหาย ท าลายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงาน ได้ประทับ  
  หรือหมายไว้ที่สิ่งใด ๆ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพ่ือหลักฐานในการยึด  อายัด หรือรักษาสิ่งนั้น ๆ  
  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๑ 
 ๒. ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียหรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน หรือเอกสารใด ๆ 
  อันเจ้าพนักงานได้ยึด รักษาไว้หรือสั่งให้ส่ง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานจะรักษาทรัพย์สินหรือเอกสารนั้นไว้เอง  
  หรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๒ 
 ๓. ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ให้ค าสั่งนี้ หลุด ฉีก หรือไร้ประโยชน์ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
  มาตรา ๓๖๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.๑๕ 
หนังสือสัญญารักษาทรัพย์สิน 

หนังสือสัญญำฉบับนี้ท ำที่ .................................... 
........................................................................... 

วันที่...............เดือน........................................พ.ศ. ................... 
ด้วย..................................................อำยุ..................ปี..................อำชีพ............................................

บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่ .................................................อยู่บ้ำนเลขที่......................ถนน............................
ตรอก/ซอย...............................หมู่ที.่...............ต ำบล/แขวง.......................................อ ำเภอ/เขต................................. 
จังหวัด............................... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ผู้ให้สัญญา” ขอท ำหนังสือสัญญำรักษำทรัพย์สินให้ไว้แก่          
เทศบำลนครล ำปำง โดย .........................................ต ำแหน่ง นำยกเทศมนตรีนครล ำปำง ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่ำ        
“ผู้รับสัญญา/ผู้ฝาก” ได้มอบให้ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับรักษำทรัพย์สิน 

โดยที่ทรัพย์สินที่ข้ำพเจ้ำยินยอมเป็นผู้รับรักษำไว้มีดังนี้ 
รำยกำรทรัพย์สิน       รำคำโดยประมำณ 

....................................................................................................................................... ................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ............

.................................................................................................................................................................................. 
รวม (รำยกำร / รำคำ) ........................................................................................................  

ข้ำพเจ้ำผู้ให้สัญญำตกลงยินยอมเป็นผู้รับรักษำทรัพย์สิน โดยยินยอมให้สัญญำดังนี้ 
๑. ข้ำพเจ้ำจะรักษำทรัพย์สินเช่นวิญญูชนจะพึงกระท ำในกำรรักษำทรัพย์สินของตน 
๒. หำกทรัพย์สินที่รักษำไว้เสียหำยไปด้วยประกำรใด ๆ ก็ด ีเว้นแต่เหตุสุดวิสัย ข้ำพเจ้ำขอรับผิดทั้งสิ้น 
๓. ข้ำพเจ้ำจะไม่เอำทรัพย์สินที่รับรักษำไปเก็บรักษำไว้ที่อ่ืนใด นอกจำกได้รับอนุญำตจำก ผู้รับสัญญำ/

ผู้ฝำก หรือจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือท ำนิติกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น 
๔. ข้ำพเจ้ำยอมรับค่ำรักษำทรัพย์สินเป็นเงิน...........................บำท (ถ้ำไม่มีให้ระบุว่ำไม่มี) 
๕. ข้ำพเจ้ำยินยอมคืนทรัพย์สินที่รับรักษำให้แก่ทำงรำชกำร โดยสภำพเรียบร้อยสมบูรณ์เช่นเดียวกับ

วันที่ได้ท ำกำรยึดทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 
๖. ขณะท ำหนังสือสัญญำฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำมีสติสัมปชัญญะดี และรู้จักรับผิดชอบ ทั้งเข้ำใจข้อควำม   

แห่งหนังสือสัญญำนี้ดี และได้อ่ำนโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงชื่อไว้เป็นส ำคัญ 
ลงชื่อ    ผู้ให้สัญญำ/ผู้รับรักษำ 
     (.....................................) 
ลงชื่อ    ผู้รับสัญญำ/ผู้ฝำก 
     (......................................) 
ลงชื่อ    พยำน 
     (.....................................) 
ลงชื่อ    พยำน 

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

 



แบบ ปค.๑๖ 
 

 
 

ค าสั่งเทศบาลนครล าปาง 
ที่................/................. 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคาทรัพย์สิน 
---------------------------------- 

ด้ ว ย เ ท ศ บ า ล น ค ร ล า ป า ง ไ ด้ ท า ก า ร ยึ ด / อ า ยั ด ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง น า ย / น า ง / น า ง ส า ว
...................................... .......... ..................หรือ/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ/บมจ. 
....................................................... ....................ตามค าสั่งเทศบาลนครล าปางที่...................../........................       
ลงวันที่.............................................  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙    
และข้อ ๑ (๕) และข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๔๖ ของระเบียบเทศบาลนครล าปางว่าด้วยการยึด อายัด และ          
ขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ........... จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประมาณราคาทรัพย์สิน ประกอบด้วย 

๑. ........................................................... ต าแหน่ง...........................................ประธานกรรมการ 
๒. ...........................................................  ต าแหน่ง...................................... ................กรรมการ 
๓. ...........................................................  ต าแหน่ง......................................................กรรมการ  
๔. ...........................................................  ต าแหน่ง.......................................................กรรมการ 

  และเลขานุการ 

เป็นผู้ท าการประมาณราคาทรัพย์สิน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง ณ วันที่..................................................... พ.ศ. ................... 
(ลงชื่อ) 
      (                            ) 
          นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.๑๗ 
 
ที ่ลป................./...............                ส ำนักงำนเทศบำลนครล ำปำง 
             ถนนฉัตรไชย ล ำปำง ๕๒๑๐๐ 

            วันที่......................................... 

เรื่อง  แจ้งการประมาณราคาทรัพย์สิน 

เรียน  (ผู้ต้องชดใช้เงิน/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม)            

ตามท่ี เทศบาลนครล าปางได้ยึด.................................................................................................. ........ 
.................................................................................................................................................................. ................... 
เมื่อวันที่...........................เดือน.............................................พ.ศ. .................. ................... น้ัน 

บัดนี้ คณะกรรมการได้ท าการประมาณราคา………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….แล้ว 
โดยมีความเห็นว่า ทรัพย์สินดังกล่าวมีราคาประมาณ...................................บาท (...............................................) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
โทร...................................................  
โทรสาร............................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.๑๘ 
 

 
 
 

ค าสั่งเทศบาลนครล าปาง 
ที่................/................. 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการขายทอดตลาด 
---------------------------------- 

ด้ ว ย เ ท ศ บ า ล น ค ร ล า ป า ง ไ ด้ ท า ก า ร ยึ ด / อ า ยั ด ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง น า ย / น า ง / น า ง ส า ว
...................................... .......... ..................หรือ/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ/บมจ. 
...........................................................................ต ามค าสั่งเทศบาลนครล าปางที่...................../........................       
ลงวันที่.............................................  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙    
และข้อ ๑ (๕) และข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๕๒ ของระเบียบเทศบาลนครล าปางว่าด้วยการยึด อายัด และ          
ขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ...........จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการขายทอดตลาด ประกอบด้วย 

๑. ...........................................................  ต าแหน่ง...........................................ประธานกรรมการ 
๒. ...........................................................  ต าแหน่ง......................................................กรรมการ 
๓. ...........................................................  ต าแหน่ง......................................................กรรมการ  
๔. ...........................................................  ต าแหน่ง......................................................กรรมการ 
           และเลขานุการ 

เป็นผู้ท าการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง ณ วันที่..................................................... พ.ศ. ...................  
(ลงชื่อ) 
      (                            ) 
          นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.๑๙ 
 

 
 

ประกาศเทศบาลนครล าปาง 
เรื่อง  การขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

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

ด้วย เทศบาลนครล าปางจะด า เนินการขายทอดตลาดทรัพย์ สินของนาย/นาง/นางสาว
......... ......... ......... ......... .. ....... .... .... ......... ......... .หรือ/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ 
บมจ. ....................................................ผู้ต้องชดใช้เงิน ตามค าสั่งเทศบาลนครล าปางที่...................../........................       
ลงวันที่............................................. รวม ๔ นัด 

  นัดที่ ๑ ในวันที่............................................................  

  นัดที่ ๒ ในวันที่............................................................  

  นัดที่ ๓ ในวันที่............................................ ................ 

  นัดที่ ๔ ในวันที่............................................................  

ณ...............................................ส านักงานเทศบาลนครล าปาง ถนน......................ต าบล......................................
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง เวลา.................น. หากในการขายแต่ละนัดไม่มีการขายหรือขายไม่ได้หรือขายได้ 
ไม่ครบทุกรายการ จะท าการขายนัดต่อไปตามก าหนดเวลาดังกล่าว เว้นแต่การขายนัดที่ ๓ ถ้าทรัพย์สินรายการใด 
ได้มีการงดการขายไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ เจ้าพนักงานจะงดการขายทรัพย์สินรายการนั้นในนัดที่ ๔ ด้วย 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนไปดูแลการขายทอดตลาดตามก าหนด หากไม่ไปดูแลการขาย จะถือว่าไม่ติดใจ  
คัดค้านราคาที่มีผู้ เสนอและไม่มีสิทธิคัดค้านราคาต่อไป ทั้งถือว่าบุคคลนั้นทราบก าหนดนัดและสถานที่  
ขายในนัดต่อไปด้วย 

ทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายประกาศนี้ 

อนึ่ง การคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สินผู้ต้องชดใช้เงินหรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกำร          
ขำยทอดตลำดทรัพย์สิน ผู้เสียหำย อำจยื่นค ำคัดค้ำนต่อนำยกเทศมนตรีนครล ำปำงเพ่ือขอให้มีค ำสั่งเพิกถอน     
กำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินดังกล่ำวนั้นได้ แต่ต้องไม่ช้ำกว่ำ ๗ วัน นับแต่วันทรำบกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน    
โดยไม่ชอบนั้น 

เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา 

ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคา จะต้องด าเนินการด้วยตนเอง หากได้รับมอบอ านาจจากผู้อ่ืนให้เข้าสู้ราคา   
ผู้รับมอบอ านาจจะต้องส่งใบมอบอ านาจต่อคณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดก่อนสู้ราคา มิฉะนั้น จะถือว่า  
เป็นการเข้าสู้ราคาในนามตนเองและจะเปลี่ยนชื่อในภายหลังมิได้ และหากผู้เข้าสู้ราคาเป็นนิติบุคคลจะต้อง  
ส่งหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และหนังสือมอบอ านาจของ
กรรมการหรือผู้จัดการผู้มีอ านาจต่อคณะกรรมการก่อนเข้าสู้ราคาด้วย 

/ผู้ประสงค์... 



- ๒ – 

ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาต่อคณะกรรมการเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค    
สั่งจ่าย “เทศบาลนครล าปาง” เป็นผู้รับเงิน รายการละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เว้นแต่ราคาทรัพย์สินในแต่ละ 
รายการมีราคาประมาณการไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ไม่ต้องวางหลักประกัน มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ 
ลงชื่อเข้าสู้ราคา 

ผู้ชื้อราคาไม่ได้ คณะกรรมการจะคืนหลักประกันให้ทันทีหลังการขายในวันนั้น 
ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดและคณะกรรมการเห็นว่าเป็นราคาที่สมควรขายได้ แต่มีผู้คัดค้าน คณะกรรมการ 

จะเลื่อนการขายทอดตลาดไปนัดหนึ่ง โดยผู้เสนอราคาสูงสุดจะต้องผูกพันกับการเสนอราคาดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่เสนอราคา 

ข้อสัญญา 

คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดไม่รับรองและไม่รับผิดชอบในเรื่องการรอนสิทธิ ค่าภาษีอากรต่าง ๆ 
จ านวน เนื้อที่ การบอกประเภททรัพย์สิน เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อจะต้องระวังและตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
ตามสถานที่ที่จะซื้อ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์สินนั้นโดยละเอียดแล้ว 

ผู้ที่ เสนอราคาสูงสุดและคณะกรรมการเห็นว่าเป็นราคาที่สมควรขายได้โดยไม่มีผู้คัดค้าน จะต้อง 
ช าระเงินทันที เว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งมีราคาตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ขึ้นไป คณะกรรมการอาจผ่อนผัน 
ให้ผู้ ซื้อวางมัดจ าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาซื้อ และท าสัญญาขายทอดตลาดตามแบบ ปค.๒๐ และ 
จะต้องน าเงินที่เหลือมาช าระให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ท าสัญญา ส าหรับหลักประกันตามเงื่อนไข 
การเข้าสู้ราคาให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการช าระราคา 

กรณีผู้ต้องผูกพันกับการเสนอราคาตามเงื่อนไขการเข้าสู้ ราคา จะต้ องท าสัญญาขายทอดตลาด                 
ตามแบบ ปค.๒๐ โดยให้ถือว่าหลักประกันตามเงื่อนไขการเข้าสู้ ราคาเป็นส่วนหนึ่ งของเงินมัดจ าและหากใน 
การขายครั้ งต่อไป คณะกรรมการเคาะไม้ขายให้แก่ผู้ ต้องผูกพันราคาดั งกล่ าว ให้ถือว่ าเงินมัดจ าดังกล่าว 
เป็นส่วนหนึ่ งของการช าระราคาและจะต้องช าระราคาส่วนที่ เหลือภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันซื้อได้ เป็นต้นไป 
หากมีผู้เสนอราคาสูงกว่า คณะกรรมการจะคืนเงินมัดจ าให้แก่ผู้ต้องผูกพันราคาดังกล่าว 

การวางเงินมัดจ า และช าระส่วนที่เหลือต้องวางช าระเป็นเงินสด ถ้าเป็นเช็คต้องเป็นแคชเชียร์เช็ค 
ซึ่งระบุ “เทศบาลนครล าปาง” เป็นผู้รับเงิน 

การซื้อทรัพย์สินประเภทซึ่งผู้ยึดถือครอบครองจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายเสียก่อน 
ผู้ซื้อต้องวางเงินมัดจ าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาซื้อ และผู้ซื้อต้องน าใบอนุญาตมาแสดงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ซื้อ 
พร้อมทั้งช าระเงินที่เหลือให้ครบถ้วน 

ถ้าผู้ซื้อไม่ช าระเงินหรือวางมัดจ าตามสัญญา คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดสามารถน าทรัพย์สินออก
ขายทอดตลาดซ้ าอีก ถ้าได้ เงินสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ซื้อจะต้องรับผิดในส่วนที่ขาด 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส าหรับการขายทอดตลาดครั้งหลังด้วย 

เงินมัดจ าที่ผู้ซื้อได้วางไว้ร้อยละ ๒๕ นั้น หากผู้ซื้อไม่น าเงินที่เหลือมาช าระให้เสร็จภายในก าหนดเวลา 
ผู้ซื้อไม่มีสิทธิได้รับเงินมัดจ าคืน 

ผู้ซื้อต้องเป็นฝ่ายเสียหรือน าส่งภาษีอากรใด ๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการโอนทรัพย์สินนั้นเอง 
/ในกรณีท่ี... 
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ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดเห็นว่าทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดได้ราคาต่ าเกินสมควร 
คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดมีสิทธิที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดนั้นได้ 

     ประกาศ ณ วันที่...............................................พ.ศ. ......................... 
 
                (ลงชื่อ)..................................................................................... 
               (...............................................................) 
          นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีทรัพย์สินแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
ประกาศ ณ วันที่.....................เดอืน.................................................พ.ศ. ............................. 

ราย.................................................................................... 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 

 



แบบ ปค.๒๐ 

บันทึกเหตุการณ์การขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

เขียน........................................................ 
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. .................  

บันทึกไว้เพ่ือแสดงว่า วันนี้ เวลา.............................น. คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
ดังรายชื่อท้ายบันทึกนี้ ได้ท าการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินราย.......................................................... 
.........................................................................................ตามประกาศ เทศบาลนครล าปาง (แบบ ปค.๑๙) เรื่อง      
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ลงวันที่.......... เดือน........................... พ.ศ. ..................... ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต..........................จังหวัด...................................ปรากฏผลดังนี้  

๑. ขณะท าการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ได้มีผู้สนใจมาการขายประมาณ..........................คน  
และเข้าสู้ราคา........................คน คณะกรรมการได้ใช้วิธีเคาะเป็นสัญญาณแสดงความตกลงในการขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน 

๒. การขายทอดตลาดทรัพย์สินตามบัญชีรายละเอียดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินราย..................... 
.................................................มีผู้ใหร้าคาสงูสดุและราคาล าดับรองลงมาคือ 

ล าดับที่.................... ทรัพย์สินที่ขายตลาดได้แก่....................................................................... ......... 
มีผู้เข้าสู้ราคา..................ราย 
ผู้ให้ราคาสูงสุด จ านวนเงิน.................................................บาท คือ.............................................................................. 
ผู้ให้ราคาล าดับรอง จ านวนเงิน...........................................บาท คือ.......... .................................................................... 
ผู้ให้ราคาล าดับรอง จ านวนเงิน...........................................บาท คือ............................................... ............................... 

ล าดับที่.................... ทรัพย์สินที่ขายตลาดได้แก่................................................................................  
มีผู้เข้าสู้ราคา..................ราย 
ผู้ให้ราคาสูงสุด จ านวนเงิน.................................................บาท คือ............................... ............................................... 
ผู้ให้ราคาล าดับรอง จ านวนเงิน...........................................บาท คือ............................................... ............................... 
ผู้ให้ราคาล าดับรอง จ านวนเงิน...........................................บาท คือ.................................................................. ............ 

ล าดับที่.................... ทรัพย์สินที่ขายตลาดได้แก่................................................................ ................ 
มีผู้เข้าสู้ราคา..................ราย 
ผู้ให้ราคาสูงสุด จ านวนเงิน.................................................บาท คือ........................................... ................................... 
ผู้ให้ราคาล าดับรอง จ านวนเงิน...........................................บาท คือ..............................................................................  
ผู้ให้ราคาล าดับรอง จ านวนเงิน...........................................บาท คือ............................................... ............................... 

๓. การขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้ ผู้สู้ราคาได้ช าระเงินไว้แล้วรวมเป็นเงิน................................... 
...............................บาท ส่วนที่ค้างอยู่อีกเป็นเงิน.......................................................................บาท ผู้สู้ราคาจะน ามา  
ช าระภายใน ๑๕ วัน คณะกรรมการได้จัดให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ซื้อไว้เป็นหลักฐาน ผู้ซื้อที่ได้ช าระ
ราคาครบถ้วนคณะกรรมการได้ส่งมอบทรัพย์สินที่ขายโดยให้ผู้ซื้อลงนามรับมอบทรัพย์สินไปในทันที 

/๔. คณะกรรมการ... 
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๔. คณะกรรมการได้ท าการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยสุจริตและเปิดเผยต่อหน้าประชาชน  
และผู้สนใจเข้าสู้ราคา ปรากฏว่า................................................................. ................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
เสร็จการขายทอดตลาดทรัพย์สินเมื่อเวลา......................น.  

จึงบันทึกไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน 

ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ 

ลงชื่อ................................................กรรมการ    ลงชื่อ................................................กรรมการ 

ลงชื่อ................................................กรรมการ    ลงชื่อ................................................กรรมการ 

ลงชื่อ................................................เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้มีส่วนได้เสีย  
      (...............................................) 
 
ลงชื่อ........................................... .....ผู้มีส่วนได้เสีย 
      (...............................................) 
 
ลงชื่อ................................................ผู้มีส่วนได้เสีย  
      (...............................................) 
 
ลงชื่อ................................................ผู้มีส่วนได้เสีย  
      (...............................................) 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.๒๑ 

 

สัญญาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
สถานที่ท าสัญญา................................... 

วันที่..............เดือน.........................พ.ศ. ............... 

   
ข้าพเจ้า...............................................เลขประจ าตัวประชาชน.........................อยู่บ้านเลขท่ี............ ..... 

หมู่ที่................ถนน.......................................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต... ............................. 
จังหวัด......................................................เชื้อชาติ............................. ................สัญชาติ................................................ 
ได้ซื้อ...................................................................................................................... ........................................................ 
จากการขายทอดตลาดเมื่อวันที่........เดือน...............................พ.ศ. ....................เป็นจ านวนเงิน.................. ........บาท 
(.............................................................) และจะน าเงินที่เหลือมาช าระ ณ.................................................................... 
ซึ่งข้าพเจ้าขอท าสัญญาไห้ไว้ ดังต่อไปนี้ 

๑. ข้าพเจ้าได้วางเงินมัดจ าเป็นจ านวนร้อยละ ๒๕ ของราคาที่ซื้อขายทอดตลาดได้เป็นจ านวน...............บาท 
(.......................................) ไว้เรียบร้อยแล้ว และสัญญาว่าจะน าเงินที่เหลือจ านวน......................บาท (..................................................) 
มาช าระให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ท าสัญญาฉบับนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่น าเงินที่ค้างช าระดังกล่าว มาช าระให้เสร็จสิ้น
ภายในก าหนด ข้าพเจ้ายอมให้ริบเงินมัดจ าที่วางไว้และยอมให้คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
ที่ข้าพเจ้าได้ซื้อนี้อีกครั้งหนึ่ง ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งหลังนี้ ถ้าได้ราคาสุทธิต่ ากว่าครั้งก่อนเท่าใด       
หรือมีการเสียหายด้วยประการใดก็ดี ข้าพเจ้ายอมรับผิดใช้ราคาส่วนที่ขาดให้เต็มจ านวนที่ข้าพเจ้าได้ประมูลไว้ในครั้งก่อน
และยอมเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส าหรับการขายทอดตลาดครั้งหลังนี้ด้วย และ/หรือเสียหายทั้งสิ้นด้วย 

กรณีการซื้อทรัพย์สินประเภทซึ่งยึดถือครอบครองจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต 
ในเรื่องนั้น ๆ ก่อน ข้าพเจ้าจะน าใบอนุญาตมาแสดงและช าระเงินที่เหลือให้ครบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ท าสัญญาฉบับนี้ 
โดยข้าพเจ้าจะเป็นผู้ออกค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร และเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการโอนเอง 

๒. ในการเลื่อนการขายทอดตลาดเพราะเหตุมีผู้คัดค้านราคา หรือผู้มีส่วนได้เสียร้องขอให้เพิกถอน 
การขายทอดตลาด ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนกับการเสนอราคาดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่เสนอราคานั้น  
และในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไป หากมีผู้เสนอราคาสูงสุดในจ านวนไม่สูงกว่าจ านวนที่ผู้เสนอราคาสูงสุด
ได้เสนอราคาในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งก่อนหรือไม่มีผู้เสนอราคาเลยให้คณะกรรมการเคาะไม้ขายให้แก่ข้าพเจ้า  
แต่หากมีผู้เสนอราคาสูงกว่าจ านวนที่ผู้เสนอราคาได้เสนอไว้ ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการ เคาะไม้ขายให้แก่      
ผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น โดยให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้เป็นอันเลิกกัน 

อนึ่ง ข้าพเจ้าทราบเป็นอย่างดีว่าในกรณีที่คณะกรรมการไม่อาจน าทรัพย์สินที่มีการผูกพันราคาแล้ว 
ตามวรรคก่อน ออกท าการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไปภายในก าหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่เสนอราคา 
อันเนื่องมาแต่เหตุขัดข้องประการใด ๆ ก็ตาม สัญญาฉบับนี้ย่อมเป็นอันเลิกกัน 

๓. ถ้าคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สินไม่ สามารถปฏิบัติตามสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์ 
ให้ข้าพเจ้าได้ด้วยประการใดภายหลังท าสัญญานี้ ข้าพเจ้ายอมยกเลิกสัญญานี้ทั้งหมดและจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย 
หรือดอกเบี้ยแต่ประการใด นอกจากให้คืนเงินมัดจ าซึ่งข้าพเจ้าได้วางไว้เท่านั้น 

/๔. ข้าพเจ้า... 
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๔. ข้าพเจ้าเข้าใจโดยชัดเจนแล้วว่าคณะกรรมการไม่รับรองและไม่รับผิดชอบในเรื่องการรอนสิทธิ  
ค่าภาษีต่าง ๆ จ านวน เนื้อที่ การบอกประเภททรัพย์สิน เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อจะต้องระวังและตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินตามสถานที่ที่จะซื้อ และข้าพเจ้ายอมให้ถือว่าเป็นการประมาณและมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจดูเอง แม้ว่า 
มีการรอนสิทธิ หรือจ านวน เนื้อที่ ขนาดและประเภทของทรัพย์สินจะขาดเกินประการใดก็ดีข้าพเจ้าจะไม่ถือเป็นข้อส าคัญ
อันจะท าให้สัญญาขายทอดตลาดทรัพย์สินนี้เสียไป 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามสัญญาขายทอดตลาดทรัพย์สินนี้แล้วทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นส าคัญ 
 
(ลงชื่อ)................................................................ผู้ซื้อ  ลงชื่อ............................................................ประธานกรรมการ 
        (.................................................)   (.................................................) 

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

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

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

 

 

 

หมายเหตุ : ผู้ซื้อจะต้องวางมัดจ าและช าระราคาส่วนที่เหลือด้วยเงินสด หากผู้ซื้อขอช าระด้วยเช็คให้รับช าระได้ 
เฉพาะเช็คธนาคารแห่งประเทศไทย เช็คท่ีมีธนาคารค้ าประกัน หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบ ปค.๒๒ 

 
 
 

ค ำสั่งเทศบำลนครล ำปำง 
ที…่………………../……………………… 

เรื่อง  กำรถอนกำรบังคับทำงปกครอง 
---------------------------------- 

ตำมค ำสั่งเทศบำลนครล ำปำง ที่……………………/…………………. ลงวันที่……………………………………….... 
เรื่อง ให้ยึด/อายัดทรัพย์สินของนาย/นาง/นางสาว.....................................................หรือ/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/
ห้างหุ้นส่วนสามัญ/บมจ. ........................................................................... อยู่บ้ำนเลขท่ี.......................หมู่ที่..............
ตรอก/ซอย........................ถนน..................................ต ำบล....................................อ ำเภอ........... .......................
จังหวัด.......................................ให้คุ้มกับจ านวนหนี้ที่ต้องช าระ และดอกเบี้ยตามกฎหมาย พร้อมทั้งค่าธรรมเนียม 
ค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน นั้น 

เนื่องจำกบัดนี้เทศบำลนครล ำปำงได้รับช ำระหนี้และดอกเบี้ยตามกฎหมาย พร้อมทั้งค่าธรรมเนียม 
ค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว ฉะนั้น เทศบำลนครล ำปำงจึงได้ถอนกำรบังคับ
ทำงปกครองดังกล่ำว และได้ส่งมอบทรัพย์สินให้เจ้ำของทรัพย์สินไปแล้วตั้งแต่วันที่....................................................     
ตำมบัญชีแนบท้ำยนี้ (กรณีมีเหตุให้งดหรือกำรถอนกำรยึด หรืออำยัดทรัพย์สินให้ใช้ข้อควำมดังต่อไปนี้ “บัดนี้ มีเหตุ       
อันสมควรเนื่องจำก............................................................................................................ ............................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ฉะนั้น เทศบำลนครล ำปำงจึงได้ถอนกำรบังคับทำงปกครองดังกล่ำว และได้ส่งมอบทรัพย์สินให้เจ้ำของทรัพย์สินไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่....................................................ตำมบัญชีแนบท้ำยนี้”) 

สั่ง ณ วันที่............................................................... 

         (ลงชื่อ)…………………………………………………. 
     (…………………………………) 
    นำยกเทศมนตรีนครล ำปำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีทรัพย์สินแนบท้ายค าสั่งเทศบาลนครล าปาง ที่......................../............................ 

ลงวันที่.....................เดือน.................................................พ.ศ. ............................. 
ราย.................................................................................... 

 

ล าดับ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


