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 “ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งทำางานให้นายจ้างโดยได้รับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกช่ือ

อย่างไร แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึี่งทำางานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 

	 “ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินทุกประเภทท่ีนายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทน

การทำางานในวันและเวลาทำางานปกติไม่ว่าจะคำานวณตามระยะเวลา หรือคำานวณตามผลงานที่ลูกจ้าง

ทำาได้และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาซ่ึงลูกจ้างไม่ได้ทำางาน

ด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำาหนด คำานวณ หรือจ่ายในลักษณะใดหรือโดยวิธีใด และไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร
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หมายเหตุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนพิเศษ 25ง ลงวันที่ 19 มีนาคม 2545
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 โดยท่ีเป็นการสมควรกำาหนดลักษณะการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอย่างอ่ืนซ่ึงรุนแรงหรือ

เร้ือรัง เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างตามความเหมาะสม

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. ๒๕๓๗ และข้อ ๓ (๗) 

แห่งกฎกระทรวงกำาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลท่ีให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบาง

ประการเก่ียวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

อย่างอื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรัง พ.ศ. ๒๕๕๓”

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่ง

รุนแรงและเรื้อรัง พ.ศ. ๒๕๔๙

 ข้อ ๔ การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรง หมายถึง การประสบอันตรายหรือ

เจ็บป่วยที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

 (๑) ต้องมีการผ่าตัดมากกว่าหนึ่งตำาแหน่ง หรือมีการผ่าตัดมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป 

 (๒) มีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ท่ีต้องดูแลรักษาตัวในหอผู้ป่วยหนัก และใช้เคร่ืองช่วยหายใจไม่น้อย

กว่าห้าวัน

 (๓) มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ต้องดูแลรักษาตัวในหอผู้ป่วยหนัก โดยไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ    

ไม่น้อยกว่าสิบวัน

 (๔) ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด และเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข   

หรือรักษาทางยาต่อเนื่องไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน

 (๕) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่ส่วนหลังของดวงตา ซึ่งจำาเป็นต้องได้รับการผ่าตัด

ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง	การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรัง

พ.ศ. ๒๕๕๓
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 (๖) บาดแผลระดับ ๓ จากสาเหตุไฟไหม้ น้ำาร้อนลวก ความร้อน ความเย็น สารเคมี รังสี 

ไฟฟ้า หรือระเบิด ซึ่งเกิดแก่อวัยวะของร่างกาย หรือความรุนแรงของบาดแผล ดังต่อไปนี้

  (ก) ใบหน้า หรืออวัยวะเพศ

  (ข) มือที่ต้องทำาศัลยกรรมตกแต่ง

  (ค) บาดแผลที่จำาเป็นต้องดมยาเพื่อทำาแผลมากกว่าสามครั้ง

  (ง) บาดแผลเกินกว่าร้อยละสิบของร่างกาย

 (๗) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่ต้องมีวิธีการรักษาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ตามความเห็นของ

คณะกรรมการการแพทย์

 ข้อ ๕ การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งเรื้อรัง หมายถึง การประสบอันตรายหรือ

เจ็บป่วย ซึ่งจำาเป็นต้องใช้ระยะเวลาการรักษายาวนาน โดยมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 (๑) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่จำาเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องใช้เวลามากกว่าหน่ึง

ร้อยแปดสิบวัน

 (๒) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยท่ีมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ให้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

มากกว่าสามสิบวัน

 (๓) ประสบอัตรายหรือเจ็บป่วยท่ีต้องมีวิธีการรักษาท่ียุ่งยากสลับซับซ้อนหรือต้องรักษาตลอดชีวิต

ตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 เฉลิมชัย		ศรีอ่อน

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

หมายเหต ุประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 103ง ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553
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	 โดยที่เป็นการสมควรกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ

นายจ้างซึ่งไม่นำาส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม	หรือนำาส่งไม่ครบจำานวน

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๔๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ.๒๕๓๗				

อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙	

ประกอบกับมาตรา๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัย

อำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงวางระเบียบไว้	ดังต่อไปนี้

 

 ข้อ ๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาด

ทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน	พ.ศ.	๒๕๓๗	พ.ศ.	๒๕๔๘”

 ข้อ ๒๑	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๓	 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการยึด	อายัด	และขาย

ทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งไม่นำาส่งเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม	พ.ศ.	๒๕๓๗

 ข้อ ๔	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้รับเหมาตามมาตรา	 ๑๐	 และมาตรา	 ๑๑	 แห่งพระราช

บัญญัติเงินทดแทน	พ.ศ.	๒๕๓๗	โดยอนุโลม

 ข้อ ๕	 ให้เลขาธิการสำานักงานประกันสังคมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจ

ตีความวินิจฉัยปัญหา	กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ระเบียบกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

พ.ศ. ๒๕๔๘

๑รก.๒๕๔๘/พ๑๑๖ง/๑๙/๑๙	ตุลาคม	๒๕๔๘
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 ข้อ ๖	 ในระเบียบนี้

 “เลขาธิการ”	ให้หมายความรวมถึง	ผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย

 “สำานักงาน”	 ให้หมายความรวมถึง	 สำานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่	 สำานักงานประกันสังคม

จังหวัดสำานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา

 “คำาร้อง”	หมายความถึง	คำาร้องคัดค้านการยึด	อายัด	และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

 “ผู้ถูกยึด” หมายความถึง นายจ้าง บุคคลที่มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกที่นายจ้างมีสิทธิ

เรียกร้องให้ชำาระหนี้

หมวด ๑
การตรวจสอบทรัพย์สิน

 ข้อ ๗	 เม่ือนายจ้างไม่นำาส่งเงินสมทบหรือเงินเพ่ิม หรือนำาส่งไม่ครบจำานวน ให้พนักงานเจ้า

หน้าท่ีเสนอต่อเลขาธิการ เพ่ือมีหนังสือเตือนให้นายจ้างนำาส่งเงินสมทบหรือเงินเพ่ิมท่ีค้างชำาระภายในกำาหนดไม่น้อย

กว่าสามสิบวัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีดำาเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน รวมท้ังสิทธิ				

เรียกร้องของนายจ้างและทรัพย์สินซ่ึงมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเป็นของนายจ้างได้แก่ ทรัพย์สินซ่ึงอยู่ในความครอบครอง	

อำานาจส่ังการหรือส่ังจำาหน่ายในทางการค้าหรือธุรกิจของนายจ้างเป็นต้น

 ข้อ ๘	 ในกรณีท่ีทำาการตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว นายจ้างไม่ได้นำาส่งเงินสมทบหรือเงินเพ่ิม

ที่ค้างชำาระ หรือนำาส่งไม่ครบจำานวนภายในกำาหนดตามหนังสือเตือนตามข้อ ๗ และถ้าเห็นสมควรยึดอายัด

ทรัพย์สินให้นำาเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาออกคำาสั่งเป็นหนังสือให้ยึด	อายัดทรัพย์สิน	ตามแบบท้ายระเบียบนี้

	 ถ้าไม่สามารถทำาการตรวจสอบทรัพย์สินได้ทัน แต่เป็นกรณีท่ีเห็นสมควรยึด อายัดทรัพย์สิน		

ให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นและปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดยด่วน	และระบุให้ยึด	อายัดทรัพย์สินบรรดามี

	 ในกรณีที่มีเหตุต้องยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพ่ิมเติม ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีดำาเนินการยึดหรือ

อายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม	โดยอาศัยคำาสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินเดิมแล้วรายงานให้เลขาธิการทราบ

 ข้อ ๙	 ในกรณีที่เห็นว่าไม่ควรให้เลขาธิการมีคำาสั่งยึด อายัดทรัพย์สินของนายจ้างรายใด			

ให้บันทึกข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ทั้งปวง	พร้อมทั้งความเห็นเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณา

หมวด ๒
การยึด อายัดทรัพย์สิน

 ข้อ ๑๐	 เม่ือเลขาธิการมีคำาส่ังยึด อายัดทรัพย์สินของนายจ้างหรือผู้ใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
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ดำาเนินการยึด อายัดทรัพย์สินดังกล่าวโดยไม่ชักช้า แล้วดำาเนินการออกประกาศยึด อายัดทรัพย์สินนั้นตามแบบ

ท้ายระเบียบนี้

 ข้อ ๑๑	 ให้ส่งคำาส่ังยึด อายัดทรัพย์สิน ให้ผู้ถูกยึดทราบ ณ ภูมิลำาเนาหรือถ่ินท่ีอยู่หรือสำานักงาน

ของผู้ถูกยึด	การส่งคำาสั่ง	ณ	สถานที่อื่นให้ใช้ได้ต่อเมื่อ

	 (๑)	ผู้ถูกยึดยอมรับคำาสั่งยึด	อายัดทรัพย์สิน

	 (๒)	การส่งคำาสั่งยึด อายัดทรัพย์สิน ได้กระทำ า ณ	สำานักงาน

 ข้อ ๑๒	 การส่งคำาส่ังตามข้อ ๑๑	พนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจส่งให้ผู้ถูกยึดโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ตอบรับ หรือนำาไปส่ง ณ ภูมิลำาเนา หรือถ่ินท่ีอยู่ หรือสำานักทำาการงานของผู้ถูกยึดในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ึนถึง

พระอาทิตย์ตก	หรือในเวลาทำาการของผู้ถูกยึด	ถ้าไม่พบตัวบุคคลดังกล่าว	จะส่งให้แก่บุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะ	ซ่ึง

อยู่หรือทำางานในบ้านเรือนหรือสำานักทำาการงานท่ีปรากฏว่าเป็นของผู้ถูกยึดก็ได้

	 ถ้าไม่อาจส่งตามวิธีในวรรคหน่ึงได้ ให้ปิดคำาส่ังไว้ในท่ีซ่ึงเห็นได้ง่ายณ ภูมิลำาเนาหรือถ่ินท่ีอยู่ หรือ

สำานักทำาการงานของผู้ถูกยึดเม่ือได้ดำาเนินการดังกล่าว	และเวลาได้ล่วงพ้นไปสิบห้าวันให้ถือว่าผู้ถูกยึดได้รับคำาส่ังแล้ว

 ข้อ ๑๓	 พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องดำาเนินการยึด อายัดทรัพย์สินในเวลาระหว่างพระอาทิตย์

ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตกในวันทำาการงานปกติของผู้ถูกยึด เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือจำาเป็นโดยได้รับอนุญาตจาก

เลขาธิการ

 

 ข้อ ๑๔	 ในการปฏิบัติตามหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ ถ้ามีผู้ขัดขวางหรือ

มีพฤติการณ์ว่าจะมีผู้ขัดขวาง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตำารวจเพื่อให้การ

ปฏิบัติการตามหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดำาเนินการต่อไปได้

 ข้อ ๑๕	 เมื่อได้ทำาการยึดทรัพย์สินแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศการยึดทรัพย์สินไว้

ณ	สถานที่ยึด

 ข้อ ๑๖	 การยึดทรัพย์สินกรณียึดสังหาริมทรัพย์ให้นำาเอาสังหาริมทรัพย์นั้นมาเก็บรักษาไว้				

ณ สถานที่ใดหรือให้บุคคลใดรักษาไว้ตามที่เห็นสมควร หรือมอบไว้ในความอารักขาของผู้ถูกยึดหรือผู้ครอบครอง

ทรัพย์สินนั้นอยู่ และแจ้งให้ผู้ถูกยึดทราบว่าการยึดทรัพย์สินประเภทนี้ครอบคลุมถึงดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้นด้วย

	 การเก็บรักษาหรือรับฝากทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามระเบียบที่เลขาธิการกำาหนด
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 ข้อ ๑๗	 เม่ือได้ยึดเรือกำาป่ัน หรือเรือท่ีมีระวางต้ังแต่หกตันข้ึนไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์มีระวางต้ังแต่	

ห้าตันข้ึนไป แพคนอยู่อาศัย ให้แจ้งการยึดไปยังกรมการขนส่งทางน้ำาและพาณิชย์นาวีหรือนายทะเบียนแห่งท้องท่ีแล้วแต่กรณี

	 กรณียึดทรัพย์สินอื่นที่มีทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์	เช่น	เครื่องจักร	ยานพาหนะ	ให้แจ้งการยึด

ไปยังนายทะเบียนแห่งทรัพย์นั้น

 ข้อ ๑๘	 การยึดอสังหาริมทรัพย์ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจัดทำาโดยนำาเอาหนังสือสำาคัญ สำาหรับ

ทรัพย์สินน้ันมาเก็บรักษาหรือฝากไว้ ณ สถานท่ีใดหรือให้บุคคลใดเก็บรักษาไว้ตามท่ีเห็นสมควร	และแจ้งการยึดน้ัน

ให้ผู้ถูกยึดและเจ้าพนักงานท่ีดินผู้มีหน้าท่ีทราบ ถ้าหนังสือสำาคัญยังไม่ได้ออกหรือไม่สามารถจัดหามาได้หรือหาไม่

พบ	ให้ถือว่าการท่ีได้แจ้งการยึดต่อผู้ถูกยึดและเจ้าพนักงานท่ีดินน้ันเป็นการยึดตามกฎหมายแล้ว

	 การเก็บรักษาหรือฝากหนังสือสำาคัญตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามระเบียบที่เลขาธิการกำาหนด

	 การยึดอสังหาริมทรัพย์นั้น ครอบไปถึงเครื่องอุปกรณ์และดอกผลนิตินัยของอสังหาริมทรัพย์				

น้ันด้วย เว้นแต่จะได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ดอกผลธรรมดาท่ีนายจ้างจะต้องเป็นผู้เก็บเก่ียวหรือบุคคล

อ่ืนเก็บเก่ียวในนามของนายจ้างน้ัน เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบขณะทำาการยึดว่าจะทำาการเก็บ

เก่ียวเองแล้ว	พนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจจะให้เก็บเก่ียวดอกผลน้ันได้เม่ือถึงกำาหนดและทำาการขายทอดตลาดต่อไป

 ข้อ ๑๙ การดำาเนินการยึดอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ ๑๘ เช่น ท่ีดิน ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ห้องชุด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำาเนินการยึด ณ สำานักงาน โดยไม่ต้องไป ณสถานที่ทรัพย์ตั้งอยู่ เว้นแต่ในกรณีที่

อสังหาริมทรัพย์ที่จะยึดมีโครงสร้างซับซ้อน เช่น	โรงแรม	โรงงาน	เป็นต้น

 ข้อ ๒๐	 ในการยึดที่ดินให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาดำาเนินการดังต่อไปนี้

	 (๑)	ถ้าที่ดินยึดนั้นมีสิ่งปลูกสร้างหรือไม้ล้มลุกหรือธัญชาติอันจะเก็บเกี่ยวรวง ผลได้คราวหนึ่ง

หรือหลายคราวต่อปี	ซึ่งเป็นของผู้อื่นปลูกอยู่	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยคำา	ของเจ้าของสิ่งนั้นๆ ให้ปรากฏ

ว่าปลูกโดยอาศัยสิทธิประการใด เป็นต้นว่า อาศัยหรือมีสัญญาเช่าต่อกัน	ฯลฯ

	 (๒)	ถ้าท่ีดินมีไม้ยืนต้นให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจดชนิดและประมาณจำานวนต้นไม้มาด้วย ส่วนกรณี

การยึดโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืน ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจดขนาดกว้างยาวและบรรยายสภาพแห่งส่ิงน้ันๆ	

ตามท่ีเห็นสมควร	ถ้าเป็นสถานท่ีให้เช่า	ค่าเช่าเท่าใด

	 พนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจนำาเจ้าพนักงานท่ีดินช้ีตำาแหน่งท่ีดินหรือรังวัด เขตกว้างยาวของท่ีดินท่ียึด	

แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจัดทำาแผนท่ีจำาลองไว้

 ข้อ ๒๑	 กรณีทรัพย์สินที่จะยึดติดภาระจำานองให้พนักงานเจ้าหน้าท่ียึดทรัพย์สินอื่นท่ีไม่ติด

จำานองก่อน หากจำาเป็นที่จะต้องยึดทรัพย์สินจำานอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำาการตรวจสอบว่าราคาทรัพย์สิน				

ดังกล่าวสูงกว่าหนี้จำานองหรือไม่	หากไม่สูงกว่าจำานองให้รายงานเลขาธิการ	เพื่อไม่ยึดทรัพย์สินนั้น
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 ข้อ ๒๒	 การยึด	อายัดทรัพย์สิน	ให้ยึด	อายัดทรัพย์สินเฉพาะส่วนของนายจ้างแต่ถ้ามีบุคคล

อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย	และไม่ปรากฏว่าส่วนใดเป็นส่วนของนายจ้างให้ยึด	อายัดทรัพย์สินไว้ทั้งหมด

 ข้อ ๒๓ เมื่อได้ยึดทรัพย์สินแล้ว	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงการยึดทรัพย์ให้เห็นชัดเจนดังนี้

	 (๑)	สิ่งของให้ปิดหรือผูกแผ่นหมายเลขสิ่งของที่ยึดให้ตรงตามบัญชีทรัพย์สินถ้าเก็บสิ่งของ		

เข้าหีบหรือตู้ได้	ให้เก็บรวบรวมไว้แล้วปิดหีบหรือตู้และปิดผนึกเครื่องหมายหรือประทับตราครั่งอีกชั้นหนึ่ง

	 (๒)	สิ่งปลูกสร้างให้ปิดเครื่องหมายไว้ที่สิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

	 (๓)	สัตว์พาหนะ	ปศุสัตว์	หรือสัตว์อื่น	ให้ใช้สีทาที่เขาด้านในหรือที่ตัวหรือจะใช้แผ่นเลขหมาย

ผูกคอหรือต้อนเข้าคอกแล้วผูกเชือกปิดผนึกเครื่องหมายหรือประทับตราครั่งที่ประตูคอกไว้ก็ได้แล้วแต่จะเห็น

สมควร	แต่อย่าให้เป็นการขัดข้องต่อการเลี้ยงรักษาสัตว์

	 (๔)	การยึดตู้นิรภัย	หีบ	หรือกำาปั่นเก็บทรัพย์	ให้ทำาการเปิดตรวจนับทรัพย์สินและประมาณการ

มูลค่าทรัพย์สินต่อหน้านายจ้าง	ผู้ถูกยึด	หรือผู้แทนนายจ้าง	 เมื่อดำาเนินการแล้วเสร็จให้จัดเก็บทรัพย์สินพร้อม

ปิดผนึก	เครื่องหมายหรือประทับตราครั่ง	หากขณะดำาเนินการดังกล่าวไม่ปรากฏตัวนายจ้างผู้ถูกยึด	หรือผู้แทน

นายจ้างให้ร้องขอเจ้าพนักงานตำารวจเป็นประจักษ์พยานในการเปิดตรวจนับทรัพย์สินและประมาณการมูลค่า

ทรัพย์สิน ถ้าไม่สามารถทำาการเปิดตู้นิรภัย หีบหรือกำาปั่นเก็บทรัพย์ดังกล่าวได้ให้ผูกเชือกปิดผนึกเครื่องหมาย

หรือประทับตราครั่งไว้	ทั้งนี้	ให้ทำาการเปิดตู้นิรภัย	หีบหรือกำาปั่นเก็บทรัพย์ก่อนนำาเสนอเลขาธิการ	เพื่อพิจารณา

ออกคำาสั่งให้ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	ตามข้อ	๔๔	โดยวิธีการดังกล่าวข้างต้น

	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดำาเนินการตาม	(๑),	(๒),	(๓)	หรือ	(๔)	แล้ว	ให้บันทึกและถ่ายภาพ

เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการยึดต่อไป

 ข้อ ๒๔	 ในกรณีที่นายจ้างมีสิทธิเรียกร้องต่อบุคคลภายนอกให้ชำาระหนี้ เมื่อพนักงานเจ้า

หน้าที่เห็นสมควรอาจเสนอเลขาธิการเพื่อสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องนั้น	โดยห้ามลูกหนี้ของนายจ้างมิให้ชำาระเงินหรือ

ส่งมอบทรัพย์สินแก่นายจ้าง	แต่ให้นำามาชำาระหรือส่งมอบแก่สำานักงานภายในเวลาที่กำาหนดไว้

	 คำาสั่งอายัดนั้นอาจออกให้ได้ไม่ว่าหนี้ของบุคคลภายนอกนั้นจะมีข้อโต้แย้งหรือมีข้อจำากัดหรือ

เงื่อนไขหรือว่าได้กำาหนดจำานวนไว้แน่นอนหรือไม่

 ข้อ ๒๕	 การอายัดสิทธิเรียกร้องแห่งรายได้เป็นคราวๆ นั้นรวมตลอดถึงจำานวนเงินซึ่งถึง

กำาหนดชำาระภายหลังการอายัดนั้นด้วย

	 ถ้าสิทธิเรียกร้องของนายจ้างซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกในอันที่จะเรียกให้ชำาระเงินจำานวนหนึ่งน้ัน		

มีการจำานองเป็นประกัน การอายัดสิทธิเรียกร้องให้รวมตลอดถึงการจำานองด้วยแต่ท้ังนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง

แจ้งคำาสั่งอายัดนั้นไปยังเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง
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 ข้อ ๒๖	 การอายัดสังหาริมทรัพย์อันมีรูปร่างและอสังหาริมทรัพย์	 รวมทั้งสิทธิทั้งปวงอันมีอยู่

ในทรัพย์สินเหล่านั้น	ซึ่งบุคคลภายนอกจะต้องส่งมอบหรือโอนมายังนายจ้างในภายหลัง	และเมื่อได้ส่งมอบหรือ

โอนมาแล้ว	 ก่อนเอาทรัพย์สินหรือสิทธิเหล่านี้ออกขาย	 หรือจำาหน่าย	 ในกรณีเช่นนี้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจ

ยึดบรรดาเอกสารทั้งปวงที่ให้สิทธิแก่นายจ้างในอันที่จะได้รับส่งมอบหรือรับโอนทรัพย์สินหรือสิทธิเช่นว่ามานั้น

	 ในกรณีอายัดเงินที่บุคคลภายนอกจะต้องชำาระให้แก่นายจ้างในภายหลัง	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่	

มีอำานาจยึดบรรดาเอกสารทั้งปวงที่ให้สิทธิแก่นายจ้างในอันที่จะได้รับชำาระเงินเช่นว่านั้น

 ข้อ ๒๗	 เมื่อได้มีการยึดทรัพย์สินแล้ว	 สิทธิเรียกร้องของนายจ้างอันมีต่อบุคคลภายนอกนั้น

ให้จัดการดังต่อไปนี้

	 (๑)		ถ้าเป็นพันธบัตรและหลักทรัพย์ท่ีเป็นประกันซ่ึงเป็นของนายจ้าง	ท่ีออกให้แก่ผู้ถือหรือออก

ในนามของนายจ้าง พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะขอให้เลขาธิการมีคำาส่ังอนุญาตให้จำาหน่ายส่ิงเหล่าน้ันตามรายการขาน

ราคาในวันท่ีขายก็ได้ หากส่ิงเหล่าน้ันได้มีรายการขานราคากำาหนดไว้ ณ สถานแลกเปล่ียนหรือจะขายโดยวิธีขาย

ทอดตลาดดังกล่าวกำาหนดไว้ในหมวด	 ๕	 ก็ได้	 ถ้ามิได้ขอเช่นว่าน้ันหรือคำาขอถูกยกเลิกเสียให้ขายส่ิงเหล่าน้ันโดย

วิธีขายทอดตลาด

	 (๒)		ถ้าเป็นตราสารเปล่ียนมือ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีขอให้เลขาธิการมีคำาส่ังอนุญาตให้จำาหน่าย

ตามราคาท่ีปรากฏในตราสาร หรือราคาท่ีต่ำากว่าน้ันตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นสมควรกำาหนด ถ้าเลขาธิการ								

ไม่เห็นด้วยให้นำาตราสารนั้นขายทอดตลาด

	 (๓)		ถ้าเป็นสิทธิเรียกร้องขอให้ชำาระเงินจำานวนหนึ่งหรือเรียกให้ส่งมอบสิ่งของนอกจาก						

ที่กล่าวไว้ใน	(๑)	และ	(๒) นี้	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่อายัดตามข้อ	๒๔	ข้อ	๒๕	ข้อ	๓๘	หรือข้อ	๓๙	และ

จำาหน่ายทรัพย์สินต่อไป

	 (๔)		ถ้าเป็นสิทธิเรียกร้องอ่ืนๆ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีออกคำาส่ังให้บุคคลซ่ึงต้องรับผิดในการชำาระหน้ี

ตามสิทธิเรียกร้องน้ันมาพบ ถ้าบุคคลน้ันยินยอมชำาระหน้ีให้แก่สำานักงานให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจดบันทึกไว้ ถ้าบุคคล

น้ันไม่มาหรือไม่ยินยอมชำาระหน้ีดังกล่าวแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีขอให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้นายจ้างฟ้อง

ตามเอกสารที่ได้ยึดนั้น	 ถ้าศาลพิพากษาถึงที่สุดให้นายจ้างชนะคดี	 นายจ้างต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

จำานวนเงินท่ีรับชำาระหนี้จากการนั้นด้วย ถ้านายจ้างขัดขืนหรือเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าว สำานักงาน		

อาจใช้สิทธิเรียกร้องนั้นในนามของตนเองแทนนายจ้าง

 ข้อ ๒๘	 ถ้าคำาส่ังอายัดน้ันไม่มีการคัดค้าน	และบุคคลภายนอกมิได้ปฏิบัติตามพนักงานเจ้าหน้าท่ี

อาจขอให้เลขาธิการออกคำาส่ังบังคับแก่บุคคลภายนอกน้ันและดำาเนินการไปเสมือนหน่ึงว่าบุคคลน้ันเป็นนายจ้าง

	 ถ้าค่าแห่งสิทธิเรียกร้องซ่ึงอายัดไว้นั้นต้องเสื่อมเสียไปเพราะความผิดของบุคคลภายนอก

เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งเลขาธิการไม่ว่าด้วยประการใดๆ บุคคลภายนอกเช่นว่านั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนแก่สำานักงานเพื่อความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นแก่สำานักงาน
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 ข้อ ๒๙	 การประมาณราคาที่ดินให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ประกอบกันคือ

	 (๑)	ราคาที่ดินตามราคาประเมินของเจ้าพนักงานที่ดิน

	 (๒)	ราคาซื้อขายกันในท้องตลาด

	 (๓)	ราคาที่ดินท้องที่นั้นหรือท้องที่ใกล้เคียงถ้าสามารถตรวจสอบได้

	 (๔)		ราคาซื้อขายหรือจำานองครั้งสุดท้ายของที่ดินที่ยึดหรือที่ดินข้างเคียง

	 ทั้งนี้	ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมโดยใช้ราคาที่สูงสุดเป็นเกณฑ์

 ข้อ ๓๐	 การประมาณราคาทรัพย์สินนอกจากที่ดิน ให้ประมาณตามราคาซื้อขายในท้องตลาด

ตามสภาพความเก่าใหม่ของทรัพย์สินนั้นๆ

 ข้อ ๓๑	 การประมาณราคาทรัพย์สินท่ีมีการจำานอง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๒๙ แต่ให้หมายเหตุว่า	

จำานองเม่ือใด	ต้นเงินและดอกเบ้ียเท่าใด	เพ่ือประกอบเป็นดุลพินิจในการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน

 ข้อ ๓๒	ให้ผู้ถูกยึด หรือผู้แทนลงลายมือชื่อรับทราบการยึด	อายัดทรัพย์สินนั้นในกรณีที่ผู้ถูกยึด	

หรือผู้แทนลงลายมือชื่อไม่ได้	หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อ	ให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้

หมวด ๓

การร้องคัดค้านการยึด อายัดทรัพย์สิน

 ข้อ ๓๓	 ถ้าบุคคลใดอ้างว่าทรัพย์สินที่ยึดไว้มิใช่ทรัพย์สินของนายจ้าง	 ให้ยื่นคำาร้องคัดค้านต่อ

เลขาธิการตามแบบคำาร้องท้ายระเบียบนี้ก่อนเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด

 ข้อ ๓๔	 ในกรณีที่มีคำาสั่งอายัดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องอื่นอันมิใช่ตัวเงิน ถ้าผู้ท่ีจะต้อง

ปฏิบัติตามคำาส่ังอายัดทรัพย์สินจะปฏิเสธไม่ส่งมอบทรัพย์สินที่อายัดหรือต้องการโต้แย้งหนี้ที่เรียกร้องเอาแก่ตน	

ให้ยื่นคำาร้องคัดค้านต่อเลขาธิการตามแบบคำาร้องท้ายระเบียบนี้ ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำาสั่งการอายัด

ทรัพย์สินหรือก่อนกำาหนดการส่งมอบทรัพย์สินแล้วแต่กรณี

 ข้อ ๓๕	 ในกรณที่มีคำาสั่งอายัดเงิน ผู้ที่จะต้องส่งเงินตามคำาสั่งอายัดจะปฏิเสธไม่ส่งมอบเงิน

หรือต้องการโต้แย้งหนี้ที่เรียกร้องเอาแก่ตน ให้ย่ืนคำาร้องคัดค้านต่อเลขาธิการตามแบบคำาร้องท้ายระเบียบนี้

ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำาสั่งนั้น

 ข้อ ๓๖	 เม่ือมีการย่ืนคำาร้องตามข้อ๓๓ข้อ๓๔หรือข้อ๓๕ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีดำาเนินการตรวจ

สอบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องโดยเร็ว และเสนอความเห็นต่อเลขาธิการเพ่ือมีคำาส่ังวินิจฉัยช้ีขาด
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 ข้อ ๓๗	 ในกรณีที่ไม่อาจดำาเนินการตามข้อ	๓๖	ได้	พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเสนอให้เลขาธิการ

มีคำาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อทำาให้เรื่องเสร็จเด็ดขาดตามที่เห็นสมควร

 ข้อ ๓๘	 ในระหว่างรอคำาสั่งตามข้อ	๓๖	หรือข้อ	๓๗	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่งดขายทอดตลาด

หรือจำาหน่ายทรัพย์สินไว้จนกว่าเลขาธิการจะมีคำาสั่งวินิจฉัยชี้ขาด	เว้นแต่

	 (๑)	สภาพของทรัพย์เป็นของสดของเสียได้	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จำาหน่ายโดยวิธีอื่นตามที่เห็น

สมควร

	 (๒)	สังหาริมทรัพย์ที่ยึดไว้นั้นเก็บไว้นานไม่ได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเลขาธิการออกคำาส่ัง

ขายทอดตลาดหรือจำาหน่ายทรัพย์เช่นว่านี้โดยไม่ชักช้า

 ข้อ ๓๙	 เมื่อเลขาธิการได้รับความเห็นที่เสนอตามข้อ ๓๖ หรือข้อ ๓๗ แล้ว ให้ดำาเนินการ			

อย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	ถ้าเห็นว่าคำาร้องที่ยื่นมานั้นรับฟังไม่ได้หรือประวิงให้ชักช้า	ให้ยกคำาร้องของผู้นั้นเสีย

	 (๒)	ถ้าเห็นว่าคำาร้องที่ยื่นมานั้นรับฟังได้ ให้มีคำาสั่งถอนการยึด อายัดทรัพย์สินหรือในกรณีที่

มีการขายทอดตลาดหรือจำาหน่ายทรัพย์สินตามข้อ ๓๘ ให้คืนเงินที่ขายทอดตลาดหรือจำาหน่ายทรัพย์สินให้แก่

นายจ้างหรือเจ้าของทรัพย์สินนั้น

	 (๓)	ถ้าเห็นว่าคำาร้องที่ยื่นมานั้นรับฟังได้เฉพาะบางส่วน ให้มีคำาสั่งถอนการยึดอายัดทรัพย์สิน

เฉพาะในส่วนที่รับฟังได้ และให้นายจ้างหรือผู้นั้นปฏิบัติตามคำาสั่งยึด อายัดทรัพย์สินในส่วนที่มิได้มีคำาสั่งเพิก

ถอนต่อไป

	 เมื่อได้ดำาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำาร้องทราบโดยให้นำาความ

ในข้อ	๑๒	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 ทั้งนี้	 ให้แจ้งให้นายจ้างหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบว่า	 อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำาวินิจฉัยหรือคำา

สั่งดังกล่าวได้	ภายในระยะเวลา	๑๕	วัน	นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยดังกล่าว

 ข้อ ๔๐	 ถ้าบุคคลภายนอกที่ได้รับคำาสั่งอายัดทรัพย์สินปฏิเสธ หรือโต้แย้งหนี้ที่เรียกร้องเอา

แก่ตน	เลขาธิการอาจทำาการสอบสวนและ

	 (๑)	ถ้าเลขาธิการเห็นว่าหนี้ที่เรียกร้องนั้นมีอยู่จริง	 ให้มีคำาสั่งให้บุคคลภายนอกปฏิบัติตามคำาสั่ง

อายัด	หรือ

	 (๒)	ถ้าเลขาธิการเห็นว่าเรื่องจะทำาให้เสร็จเด็ดขาดไม่ได้โดยวิธีสอบสวน ให้มีคำาสั่งอย่างอื่นใด

ในอันที่จะให้เรื่องเสร็จเด็ดขาดไปตามที่เห็นสมควร

	 ทั้งนี้	 ให้แจ้งให้นายจ้างหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบว่า	 อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำาวินิจฉัยหรือ		

คำาสั่งดังกล่าวได้	ภายในระยะเวลา	๑๕	วัน	นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยดังกล่าว
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	 ถ้าคำาส่ังอายัดทรัพย์สินน้ันไม่มีการคัดค้านหรือในกรณีท่ีเลขาธิการมีคำาส่ังตามข้อ ๓๖ หรือข้อ ๓๗	

แล้ว และบุคคลภายนอกมิได้ปฏิบัติตามพนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจขอให้เลขาธิการออกคำาส่ังบังคับแก่บุคคลภายนอกผู้น้ัน	

และดำาเนินการไปเสมือนหน่ึงว่าบุคคลน้ันเป็นนายจ้าง

	 ถ้าทรัพย์สินหรือค่าแห่งสิทธิเรียกร้อง ซึ่งอายัดไว้ต้องเสื่อมเสียไปเพราะความผิดของบุคคล

ภายนอกเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งเลขาธิการไม่ว่าด้วยประการใดๆ บุคคลภายนอกเช่นว่านั้นต้องรับผิดใช้

ค่าสินไหมทดแทนแก่สำานักงานเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นแก่สำานักงาน

หมวด ๔

การถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

 ข้อ ๔๑	 เลขาธิการอาจมีคำาสั่งให้ถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินในกรณีต่อไปนี้

	 (๑)		เมื่อนายจ้างได้ชำาระหนี้ครบถ้วนแล้ว หรือไม่มีหน้าที่ต้องชำาระหนี้ต่อไป

	 (๒)		เมื่อมีกรณีตามข้อ ๓๙ (๒)หรือ (๓)

	 (๓)		เมื่อภาระแห่งหนี้ลดลง เป็นผลให้นายจ้างต้องรับผิดชำาระหนี้เพียงบางส่วน และถ้าได้

ถอนการยึด	หรืออายัดทรัพย์สินไปบางรายการแล้ว	ทรัพย์สินที่เหลือยังคงพอคุ้มหนี้ที่ยังค้างชำาระ

	 (๔)		เมื่อมีเหตุอื่นๆ ซึ่งเลขาธิการพิจารณาเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

 ข้อ ๔๒	 เม่ือเลขาธิการมีคำาส่ังตามข้อ ๔๑ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีออกประกาศถอนการยึด

หรืออายัดทรัพย์สินตามแบบแนบท้ายระเบียบน้ี	และจัดส่งสำาเนาคำาส่ังและประกาศถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

แก่ผู้ถูกยึดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องโดยไม่ชักช้า

	 ให้นำาความในข้อ ๑๒	มาใช้บังคับแก่การส่งเอกสารต่างๆ	ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

 ข้อ ๔๓	 เมื่อเลขาธิการมีคำาสั่งถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่			

แจ้งให้ผู้ถูกยึดมารับทรัพย์สิน	หนังสือสำาคัญสำาหรับทรัพย์สิน	หรือเอกสารทั้งปวงคืนไป	หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

จัดส่งให้ก็ได้	แล้วแต่จะพิจารณาเห็นสมควร

	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำาหลักฐานการคืนทรัพย์สินไว้เป็นหนังสือ

หมวด ๕

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน

 ข้อ ๔๔	 เมื่อได้ทำาการยึดทรัพย์สินหรือได้รับมอบทรัพย์สินตามคำาสั่งอายัดแล้วให้พนักงาน		

เจ้าหน้าที่เสนอต่อเลขาธิการเพื่อมีหนังสือเตือนให้นายจ้างนำาส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่มท่ีค้างชำาระภายในกำาหนด
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ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว หากนายจ้างไม่ได้นำาส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่ค้างชำาระ	

หรือนำาส่งไม่ครบจำานวนภายในกำาหนดดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอต่อเลขาธิการพิจารณาออกคำาสั่งให้ขาย

ทอดตลาดทรัพย์สินนั้น	เว้นแต่กรณีตามข้อ	๓๘

	 เมื่อเลขาธิการมีคำาสั่งให้ขายทอดตลาดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำาเนินการขายทอดตลาดได้

จนกว่าจะเสร็จสิ้น	โดยมิต้องดำาเนินการตามวรรคหนึ่งอีก

 ข้อ ๔๕	 เมื่อเลขาธิการมีคำาสั่งให้ขายทอดตลาดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำาประกาศขาย

ทอดตลาดและให้ดำาเนินการดังนี้

	 (๑)	จัดส่งสำาเนาประกาศขายทอดตลาดแก่ผู้ถูกยึด ตลอดจนบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับ

เอาแก่ทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดซ่ึงทราบได้ตามทะเบียนหรือโดยประการอื่นตามท่ีเห็นสมควรโดยให้นำาวิธีการ

ส่งคำาสั่งในข้อ	๑๒	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 (๒)	ปิดสำาเนาประกาศขายทอดตลาดไว้โดยเปิดเผย	ณ	สถานที่ที่จะขาย	สถานที่ที่ทรัพย์ตั้งอยู่

ที่ชุมนุมชน	หรือสำานักงานแล้วแต่กรณี	หรือสถานที่ราชการอื่นอันสมควรจะปิดไว้ก่อนขายไม่น้อยกว่าห้าวันและ

อาจโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือทางวิทยุกระจายเสียงก่อนวันขายตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้

 ข้อ ๔๖	 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินให้แสดงรายละเอียดดังนี้

(๑)			วันเวลา	สถานที่ที่จะขาย	และรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน

	 (๒)		ข้อสัญญา	คำาเตือน	เงื่อนไขและเงื่อนเวลาการชำาระเงิน

	 (๓)		ข้อสัญญาผูกพันอันเป็นคุณแก่ทรัพย์สินนั้น	 หรือค่าภาระติดพันอันเกี่ยวค้างอยู่หรือเป็น

ทรัพย์สินที่มีดอกผลเกิดในระหว่างการยึดหรืออายัด

	 (๔)		ช่ือผู้รับจำานอง เงินต้นและดอกเบ้ียท่ีค้างชำาระ และข้อความให้ผู้ซ้ือต้องรับจำานองติดไปด้วย

ในกรณีที่ขายทรัพย์อย่างติดจำานอง

 ข้อ ๔๗	 การกำาหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน	ให้นับตั้งแต่วันที่ลงในประกาศขายทอดตลาด

โดยถือเกณฑ์ดังนี้

	 (๑)		ที่ดินไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนและไม่เกินสองเดือน

	 (๒)		เรือน	โรง	ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ	และทรัพย์สินรายใหญ่ไม่น้อยกว่าย่ีสิบวันและไม่เกินหน่ึงเดือน

	 (๓)		ทรัพย์สินอื่นๆ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน	และไม่เกินยี่สิบวัน

	 การกำาหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะกำาหนดวันขายทอด

ตลาดทรัพย์สินครั้งอื่นไว้ในประกาศฉบับเดียวกันก็ได้
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 ข้อ ๔๘	ให้ทำาการขายทอดตลาดทรัพย์สิน	ณ	ที่ตั้งสำานักงานหรือสถานที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่

	 ในกรณีที่จะทำาการขาย	ณ	สถานที่อื่นนอกจากที่กำาหนดในวรรคหนึ่ง	ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากเลขาธิการ

	 การรับเงินค่าขายทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ณ ที่ตั้งสำานักงานหรือ

สถานที่อื่นใด ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินของสำานักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ขายทอดตลาดทรัพย์สินดำาเนินการ				

ออกใบรับเงินตามแบบท่ีเลขาธิการกำาหนดให้แก่ผู้ซ้ือ และให้จัดทำารายงานการขายพร้อมท้ังสำาเนาใบรับเงินเสนอต่อ

เลขาธิการ

 ข้อ ๔๙	 การขายทอดตลาดสุรามีจำานวนน้ำาสุราตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง

ขอความร่วมมือไปยังกรมสรรพสามิต	 สรรพสามิตจังหวัด	 หรือสรรพสามิตอำาเภอแล้วแต่กรณีล่วงหน้าก่อนวัน

ขายพอสมควร	เพื่อขอให้จัดเจ้าพนักงานสรรพสามิตมากำากับออกใบขนสุราให้แก่ผู้ซื้อด้วย

 ข้อ ๕๐	 การขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทโบราณวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูป หนังสือฉบับเขียน

โบราณ ภาพประวัติศาสตร์ วรรณกรรม เป็นต้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสำาเนาประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน

นั้นไปยังเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้วย

 ข้อ ๕๑	 การขายทอดตลาดทรัพย์ที่มีการจำานองติดให้ขายอย่างติดจำานอง

	 ถ้ามีเหตุผลที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเลขาธิการอาจกำาหนดให้ขาย

ทอดตลาดทรัพย์อย่างติดจำานองโดยวิธีการอื่น	นอกเหนือจากวิธีการตามวรรคหนึ่งก็ได้

 ข้อ ๕๒	 การขายทรัพย์อย่างติดจำานองให้ประกาศแสดงชื่อผู้รับจำานองพร้อมท้ังต้นเงินและ

ดอกเบี้ยที่ยังค้างชำาระจนถึงวันขายและข้อความว่าผู้ใดซื้อทรัพย์นั้นต้องรับภาระในหนี้จำานองไปด้วยโดยชัดเจน

 ข้อ ๕๓	 การขายทรัพยอ์ยา่งตดิจำานองโดยวธิตีัง้ราคาขัน้ต่ำ า ใหพ้นกังานเจ้าหนา้ท่ีกำาหนดราคา

ขั้นต่ำาที่จะขายลงไว้ในประกาศ โดยคำานวณต้นเงินและดอกเบี้ยจำานองซึ่งยังค้างชำาระแก่ผู้รับจำานองจนถึงวันขาย

กับค่าใช้จ่าย	ค่าธรรมเนียมในการยึด	อายัด	และขายทอดตลาดทรัพย์รายนั้น

 ข้อ ๕๔	 ในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้มีพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่น้อยกว่าสามคนร่วมกัน		

ในการดำาเนินการขาย ท้ังน้ี ก่อนเร่ิมต้นขายทอดตลาด ให้ปักธงเคร่ืองหมายขายทอดตลาดตาหมากรุก ณ สถานท่ี	

ขายทรัพย์สิน	อ่านประกาศโฆษณาการขาย	และดำาเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน	ณ	ที่นั้นโดยเปิดเผย

	 ทั้งนี้	พนักงานเจ้าหน้าที่อาจกำาหนดเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์แก่การขายทอดตลาดก็ได้
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 ข้อ ๕๕	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่	แจ้งให้บรรดาผู้เข้าสู้ราคา	ซึ่งมิได้เข้าสู้ราคาในนามของตนเอง

แต่กระทำาการแทนบุคคลอื่นแสดงใบมอบอำานาจก่อนเข้าสู้ราคา มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้เข้าสู้ราคาได้กระทำาในนามของ

ตนเองและหากเป็นกรณีที่ต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้เข้าสู้ราคาซึ่งประมูลได้จะขอให้เปลี่ยนใส่ชื่อ

บุคคลอื่นเป็นผู้ซื้อโดยอ้างว่าตนเป็นเพียงตัวแทนมิได้

 

 ข้อ ๕๖	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการให้ผู้เข้าสู้ราคาทุกคนจดแจ้งชื่อ ที่อยู่ และแสดงหลักฐาน

บัตรประจำาตัวประชาชนหรือบัตรประเภทอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อแสดงความประสงค์เข้าสู้

ราคาก่อนดำาเนินการขายทรัพย์สินแต่ละรายการ

 ข้อ ๕๗	 ในการขายทอดตลาด	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังนี้

	 (๑)	การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีหลายสิ่งด้วยกันให้แยกขายทีละสิ่งต่อเนื่องกันไปเว้นแต่	

	 ก.	 สังหาริมทรัพย์ซึ่งมีราคาเล็กน้อย	พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจรวมขายเป็นกองๆ ได้

	 ข.	 สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์สองสิ่งหรือกว่านั้นขึ้นไป พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจ

รวมขายไปด้วยกันได้ในเมื่อเป็นที่คาดหมายได้ว่า	เงินรายได้ในการขายทอดตลาดจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น

	 (๒)	การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ และทรัพย์สินนั้นอาจแบ่งแยกออกได้เป็น				

ส่วนๆ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจขายทรัพย์สินนั้นเป็นส่วนๆ ได้ ในเมื่อเป็นที่คาดหมายได้ว่าเงินรายได้ในการ

ขายทอดตลาดทรัพย์สินบางส่วนจะเพียงพอแก่การชำาระหน้ีท้ังหมดตามข้อ ๗๓หรือว่าเงินรายได้ท้ังหมดจะเพ่ิมข้ึน

เพราะเหตุนั้น

	 (๓)	การขายทอดตลาดทรัพย์สินหลายส่ิงด้วยกัน พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำานาจกำาหนดลำาดับท่ีจะขาย

ทรัพย์สินน้ัน

	 หากบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินซึ่งจะต้องขายทอดตลาดร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่

รวมหรือแยกทรัพย์สินหรือขอให้ขายทรัพย์สินนั้นตามลำาดับที่กำาหนดไว้หรือจะร้องคัดค้านการขายของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ใน (๑) ถึง (๓) และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่เห็นควรปฏิบัติตามคำาร้องขอหรือคัดค้านนั้นให้แจ้งให้ผู้ร้อง

หรือผู้คัดค้านดำาเนินการยื่นคำาร้องต่อเลขาธิการภายในสองวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิเสธ เพื่อขอให้

เลขาธิการมีคำาสั่งชี้ขาดในเรื่องนั้นและให้พนักงานเจ้าหน้าที่เลื่อนการขายไปจนกว่าเลขาธิการจะได้มีคำาสั่งหรือ

จนกว่าจะพ้นระยะเวลาซึ่งให้ยื่นคำาร้องต่อเลขาธิการแล้ว

 ข้อ ๕๘	 การขายทอดตลาดให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงความตกลงขาย ด้วยวิธีเคาะไม้หรือ

ด้วยแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด

	 หากผู้มีส่วนได้เสียในการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายการใดคัดค้านในเร่ืองการขายไม่ชอบก็ดี

ให้คัดค้านก่อนการเคาะไม้หรือก่อนการแสดงการตกลงการขายด้วยวิธีอย่างอื่นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
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ดำาเนินการขายไปโดยแจ้งให้ผู้สู้ราคาสูงสุด และผู้คัดค้านทราบถึงผลของการขายว่าให้เป็นไปตามคำาวินิจฉัย

ของเลขาธิการและให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีบันทึกเพ่ือเสนอเลขาธิการพิจารณา เม่ือเลขาธิการมีคำาวินิจฉัยประการใด

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้สู้ราคาสูงสุดและผู้คัดค้านทราบ

	 หากผู้มีส่วนได้เสียในการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายใดคัดค้านในเรื่องราคาขายก็ดีก่อนที่

พนักงานเจ้าหน้าที่จะเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดที่เห็นว่าเป็นราคาที่สมควรขายได้ ผู้คัดค้านอาจคัดค้าน

ว่าราคาดังกล่างจะมีจำานวนต่ำาเกินสมควร ในกรณีเช่นว่านี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เลื่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ไป เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่คัดค้านหรือไม่ก็ตาม หาผู้ซื้อที่จะเสนอซื้อในราคาท่ีบุคคลดังกล่าว

ต้องการมาเสนอซื้อในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไป โดยให้ผู้เสนอราคาสูงสุดต้องผูกพันกับการเสนอ

ราคาดังกล่าวเป็นระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันท่ีเสนอราคาน้ัน และในการขายทอดตลาดทรัพย์สินคร้ังต่อไป หาก

มีผู้เสนอราคาสูงสุดในจำานวนไม่สูงกว่าจำานวนท่ีผู้เสนอราคาสูงสุดได้เสนอในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน คร้ังก่อน

หรือไม่มีผู้ใดเสนอราคาเลย ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาด

ทรัพย์สินครั้งก่อน แต่หากมีผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไปในจำานวนสูงกว่าจำานวน		

ท่ีผู้เสนอราคาสูงสุดได้เสนอในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งก่อน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เคาะไม้ขายให้แก่				

ผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น

 ข้อ ๕๙	 ในการขายทอดตลาดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีร้องขานจำานวนเงินท่ีมีผู้สู้ราคาสุดท้ายคร้ังท่ี

หน่ึง สามถึงส่ีหน ถ้าไม่มีผู้สู้ราคาสูงข้ึนให้ร้องขานเป็นคร้ังท่ีสองอีสามถึงส่ีหน	ถ้าไม่มีผู้สู้ราคาสูงกว่าน้ันและได้ราคา

พอสมควรก็ให้ลงคำ า “สาม”พร้อมกับแสดงความตกลงขายตามข้อ ๕๘	 วรรคหน่ึงแต่ถ้าก่อนแสดงความตกลงขาย	

มีผู้สู้ราคาข้ึนไปอีก	ก็ให้ร้องขานราคาน้ันต้ังต้นใหม่ตามลำาดับดังกล่าวแล้ว

 ข้อ ๖๐	 ถ้าผู้เข้าสู้ราคาถอนคำาสู้ราคาของตนเสียก่อนมีการแสดงความตกลงขายตามข้อ ๕๘	

วรรคหนึ่ง	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งต้นขายใหม่

 ข้อ ๖๑	 หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า ราคาซึ่งมีผู้สู้ราคาสูงสุดนั้นยังไม่เหมาะสมตามสภาวะ

ตลาดในการขายแต่ละครั้ง	พนักงานเจ้าหน้าที่อาจถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดได้

	 ในกรณีที่บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการขายทอดตลาดทรัพย์สินเห็นว่าราคาที่ได้จากการขาย

ทอดตลาดทรัพย์สินมีจำานวนต่ำาเกินสมควร และการขายทอดตลาดทรัพย์สินในราคาต่ำาเกินสมควรนั้นเกิดจาก

การคบคิดกันฉ้อฉลในระหว่างผู้ท่ีเก่ียวข้องในการเข้าสู้ราคาหรือความไม่สุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้าย

แรงของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ี บุคคลดังกล่าวอาจย่ืนคำาร้องต่อเลขาธิการ เพ่ือขอให้มีคำาส่ังเพิก

ถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามแบบที่เลขาธิการกำาหนดตามหมวดนี้ และเมื่อเลขาธิการพิจารณาแล้ว								

เห็นว่าคำาร้องรับฟังได้ ให้เลขาธิการมีคำาสั่งอนุญาตตามคำาร้องหรือแก้ไขหรือมีคำาสั่งกำาหนดวิธีการอย่างใดตามที่

เลขาธิการเห็นสมควร	ภายในกำาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับคำาร้องนั้น
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	 การยื่นคำาร้องตามวรรคสอง ต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบข้อความหรือพฤติการณ์

อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น แต่ทั้งนี้ผู้ยื่นคำาร้องต้องมิได้ดำาเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากได้ทราบเรื่องฝ่าฝืน									

ต่อระเบียบนี้แล้ว	หรือต้องมิได้ให้สัตยาบันแก่การกระทำานั้น

	 ในการยื่นคำาร้องต่อเลขาธิการตามวรรคสอง หากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคำาร้อง

นั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงให้ชักช้า เมื่อเลขาธิการเห็นสมควรหรือบุคคลอื่นที่อาจได้รับความเสียหาย

เนื่องจากการยื่นคำาร้องดังกล่าวร้องขอ เลขาธิการมีอำานาจที่จะสั่งให้ผู้ยื่นคำาร้องวางเงินตามจำานวนและภายใน

ระยะเวลาท่ีเลขาธิการเห็นสมควรกำาหนด เพื่อเป็นประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่สำานักงานหรือบุคคล

อื่นที่เกี่ยวข้อง ถ้าผู้ยื่นคำาร้องไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของเลขาธิการ ให้เลขาธิการมีคำาสั่งยกคำาร้องนั้นเสียคำาสั่งของ

เลขาธิการให้เป็นที่สุด

 ข้อ ๖๒	 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีเหตุสงสัยว่าผู้ใดเข้าสู้ราคาโดยไม่สุจริตก็ดีหรือไม่

สามารถจะชำาระราคาได้ก็ดี	ให้ตรวจสอบให้ได้ความจริงเสียก่อนจึงแสดงความตกลงขาย

 ข้อ ๖๓	 เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีแสดงความตกลงขายแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ซ้ือชำาระเงินทันที เว้นแต่

ท่ีดินหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนซ่ึงมีราคาต้ังแต่หน่ึงหม่ืนบาทข้ึนไป อาจผ่อนผันให้ผู้ซ้ือวางมัดจำาก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ

ยี่สิบห้าของราคาซื้อ และทำาสัญญาชำาระส่วนที่ค้างภายในเวลาไม่เกินสิบห้าวันก็ได้เมื่อได้รับชำาระเงินครบถ้วนแล้ว

จึงให้โอนมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ซื้อ

 ข้อ ๖๔	 การขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทซ่ึงผู้ยึดถือครอบครองจะต้องได้รับอนุญาตจาก

เจ้าพนักงานตามกฎหมายก่อน ได้แก่ อาวุธปืน เป็นต้น ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งให้ผู้ซื้อวางเงินมัดจำาไว้ก่อน			

ไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบห้าของราคาซ้ือ และจัดการนำาใบอนุญาตมาแสดงภายในหน่ึงเดือนพร้อมท้ังใช้เงินท่ีค้างชำาระ

ให้ครบ

 ข้อ ๖๕	 ถ้าผู้ซื้อไม่ชำาระเงินหรือไม่วางมัดจำาหรือชำาระเงินไม่ครบตามข้อสัญญาให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่นำาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดใหม่ และแจ้งให้ผู้ซื้อเดิมทราบกำาหนดวันเวลาขายด้วยเมื่อขายได้

เงินเท่าใด ถ้าหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าเสียหายและค่าธรรมเนียมแล้วยังไม่คุ้มราคาค่าขายทอดตลาดครั้งก่อน ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการเรียกร้องให้ผู้ซื้อเดิมชำาระเงินส่วนที่ยังขาดนั้น	ตลอดจนเสนอคดีต่อศาลหากจำาเป็น

 ข้อ ๖๖ เมื่อผู้ซื้อชำาระราคาตามข้อ ๖๓ และหรือปฏิบัติตามข้อ ๖๔ ครบถ้วนแล้วหาก

ทรัพย์สินที่ขาย

	 (๑)	เป็นประเภทที่จะต้องแก้ไขทะเบียนชื่อผู้เป็นเจ้าของ	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเลขาธิการ

เพื่อแจ้งให้พนักงานซึ่งรับจดทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นๆ	จัดการแก้ไขทะเบียนให้แก่ผู้ซื้อด้วยหรือ
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	 (๒)	มีสัญญาผูกพันอยู่อันเป็นคุณแก่ทรัพย์สินนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการเพื่อให้ผู้ซื้อได้

รับช่วงสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานั้นเท่าที่จะสามารถทำาได้

 ข้อ ๖๗	 การขายทอดตลาดทรัพย์สิน	 ซ่ึงปรากฏช่ือผู้อ่ืนนอกจากนายจ้างเป็นเจ้าของรวมอยู่ใน

ทะเบียนหรือในหนังสือสำาคัญแสดงกรรมสิทธ์ิ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีกันเงินส่วนของผู้น้ันไว้เพ่ือจ่ายแก่ผู้มีสิทธิต่อไป

	 การร้องขอกันส่วนตามวรรคหนึ่ง หรือการร้องขอกันส่วนทรัพย์สินอื่นนอกจากที่ปรากฏตาม

วรรคหนึ่งให้ผู้ร้องยื่นคำาร้องเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำาการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว

เสนอเลขาธิการสั่งการ	เมื่อเลขาธิการมีคำาสั่งประการใดให้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ

	 เงินที่พนักงานเจ้าหน้าที่กันส่วนไว้ตามวรรคหนึ่ง	 ถ้าผู้มีสิทธิมิได้เรียกเอาภายในห้าปีนับแต่วัน

ขายทอดตลาดให้ตกเป็นของสำานักงาน

 ข้อ ๖๘	 ผู้ซื้อที่ดินซึ่งจะมีสิทธิขอหักส่วนได้ใช้แทนราคาซื้อ	คือ

	 (๑)	ผู้ที่มีชื่อในโฉนด	หรือเอกสารสิทธิในที่ดินร่วมกับนายจ้าง

	 (๒)	เจ้าหนี้บุริมสิทธิเหนือที่ดินที่ขายตามคำาชี้ขาดของศาล

 ข้อ ๖๙	 ในกรณีที่ผู้ซื้อได้วางเงินมัดจำาตามข้อ ๖๓ หรือข้อ ๖๔ ไว้แล้ว แต่ไม่ชำาระเงินที่ค้าง

ตามกำาหนดให้ริบเงินมัดจำาน้ันเสียแล้วนำาทรัพย์สินน้ันออกขายทอดตลาดใหม่ เว้นแต่เงินมัดจำาท่ีริบจะเพียงพอ		

แก่การชำาระหนี้ที่ค้างทั้งหมดตามข้อ ๗๓ และเม่ือขายใหม่แล้วได้เงินเท่าใด เม่ือหักค่าใช้จ่ายค่าเสียหายและ				

ค่าธรรมเนียมแล้ว	ยังไม่คุ้มราคาค่าขายทอดตลาดครั้งก่อนให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการเรียกร้องให้ผู้ซื้อเดิมชำาระ

เงินส่วนที่ยังขาดอยู่นั้น	ตลอดจนเสนอคดีต่อศาลหากจำาเป็น

	 หากผู้ซ้ือขอผัดการชำาระเงินหรือการปฏิบัติตามข้อ ๖๔ โดยมีเหตุผลอันสมควรให้พนักงาน			

เจ้าหน้าที่เสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการ

 ข้อ ๗๐ หากเงินมัดจำาท่ีริบไว้ตามข้อ ๖๙ มีจำานวนคุ้มกับหน้ีท่ีค้างอยู่ท้ังหมดตามข้อ๗๓ ก็ให้นำา

เงินท่ีริบน้ันส่งใช้หน้ีเป็นลำาดับไปตามข้อ	๗๓	แล้วเสนอเลขาธิการเพ่ือมีคำาส่ังถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินต่อไป

 ข้อ ๗๑	 ถ้าเงินมัดจำาที่ริบไว้มีจำานวนไม่คุ้มกับหนี้ที่ค้าง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงิน

นั้นไว้ก่อน เมื่อขายทรัพย์สินได้แล้วจึงให้นำาเงินท่ีขายได้ในครั้งหลังมารวมกับเงินมัดจำาท่ีริบไว้ แล้วจัดใช้หนี้				

ที่ค้างเป็นลำาดับไปตามข้อ	๗๓

	 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้นำาทรัพย์สินที่มีการวางมัดจำาไว้แล้วมาขายทอดตลาดอีกแต่ไม่มี

ผู้ซื้อทรัพย์สินดังกล่าว ให้เสนอเลขาธิการพิจารณาอนุญาตให้นำาเงินมัดจำาที่เก็บรักษาไว้มาจัดใช้หนี้ที่ค้างตาม		

ข้อ	๗๓	ไปพลางก่อน
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 ข้อ ๗๒	 ถ้าปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยึดไว้นั้นเสื่อมสลายไปทั้งหมด หรือถึงขนาดทำาให้ไร้ค่าก็ดี

หรือหลุดพ้นไปจากอำานาจตามคำาสั่งยึดหรืออายัดของเลขาธิการก็ดี หรือมีเหตุอื่นใดอันทำาให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ไม่สามารถขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้อีกต่อไปก็ดี ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเสนอเลขาธิการเพื่อสั่งการตามท่ีเห็น

สมควร	หรือนำาเงินมัดจำาที่ริบจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งได้เก็บรักษาไว้มาจัดใช้หนี้ตามข้อ	๗๓	

แล้วแต่กรณี

 ข้อ ๗๓	 เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือจำาหน่ายทรัพย์สินซึ่งยึด หรืออายัดในส่วนของ

นายจ้างรวมทั้งเงินมัดจำาที่ริบไว้ตามระเบียบนี้ให้จัดใช้หนี้ตามลำาดับ	ดังนี้

	 (๑)	ค่าใช้จ่ายตามหมวด	๖

	 (๒)	เงินสมทบและเงินเพิ่มที่ค้างชำาระ

	 ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างต่อไป	ท้ังน้ีหากนายจ้างมิได้เรียกเอาภายในห้าปีให้ตกเป็นของกองทุน

หมวด ๖

ค่าใช้จ่าย

 ข้อ ๗๔	 ค่าใช้จ่ายทั่งปวงเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สิน การยึด อายัดและขายทอดหรือ

จำาหน่ายทรัพย์สินให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ	ทั้งนี้	ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบที่เลขาธิการกำาหนด

 ข้อ ๗๕	 ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๗๔ ให้สำานักงานเป็นผู้ออกเงินทดรองไปก่อนและให้หักเอาจากเงิน

ที่ได้รับจากนายจ้าง	หรือการขายทอดตลาดหรือจำาหน่ายทรัพย์สิน

 ข้อ ๗๖	 กรณีที่ไม่มีการขายทอดตลาดหรือจำาหน่ายทรัพย์สินหรือต้องการดำาเนินการตาม			

ข้อ	๔๑	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้นายจ้างวางเงินค่าใช้จ่ายตามข้อ	๗๔	เสียก่อน

	 ประกาศ	ณ	วันที่	๒๒	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๔๘

	 สมศักดิ์		เทพสุทิน

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

หมายเหต ุประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 116ง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548
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 ด้วย.............................................................................................................................

ไม่นำ�ส่งเงิน..........................................................................................................................................

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.............................................บ�ท (......................................................................) 

แก่กองทุน...................................สำ�นักง�นประกันสังคม ต�ม.....................................

 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มใน.......................................................................................จึงสั่ง

ให้ยึดทรัพย์สินของ................................................................................................................................

...........................................................................................ผู้ไม่จ่�ยเงินข้�งต้น ดังมีร�ยก�รต่อไปนี้

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

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

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

 

 ฉะนั้น จึงห้�มมิให้ผู้ใดกระทำ�ให้เสียห�ย จำ�หน่�ย จ่�ยโอน หรือกระทำ�อย่�งใดอย่�งหนึ่ง    

แก่ทรัพย์สินที่ยึด เว้นแต่จะได้รับอนุญ�ตจ�กเลข�ธิก�รสำ�นักง�นประกันสังคมหรือผู้ซึ่งเลข�ธิก�รมอบหม�ย

 ทั้งนี้ เพื่อทำ�ก�รข�ยทอดตล�ดนำ�เงินม�ชำ�ระหนี้ที่ค้�งอยู่ดังกล่�วตลอดจนค่�ธรรมเนียม 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รยึดและข�ยทอดตล�ดทรัพย์สินร�ยนี้

 สั่ง ณ วันที่    เดือน            พ.ศ.

คำ�สั่งเลข�ธิก�รสำ�นักง�นประกันสังคม
ที่......................../..................

เรื่อง ยึดทรัพย์สินของ.......................................................
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ประก�ศยึดทรัพย์สิน

ของ............................................................

 ด้วย............................................................................................................น�ยจ้�ง

ไม่นำ�ส่งเงิน...................................................................................................รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

.............................................................................บ�ท (...................................................................)

เลข�ธิก�รสำ�นักง�นประกันสังคมโดยอ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มใน..................................................................จึง

มีคำ�สั่งที่.................../...........................ลงวันที่..............เดือน........................พ.ศ..........................ให้ยึด

ทรัพย์สินของ..............................................................................................................................เพื่อทำ�

ก�รข�ยทอดตล�ดนำ�เงินไปชำ�ระหนี้ข้�งต้น ดังมีร�ยก�รต่อไปนี้

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

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

 

 ฉะนั้น จึงห้�มมิให้ผู้ใดกระทำ�ให้เสียห�ย จำ�หน่�ย จ่�ยโอน หรือกระทำ�อย่�งหนึ่งอย่�งใดแก่

ทรัพย์สินที่ยึด เว้นแต่จะได้รับอนุญ�ตจ�กเลข�ธิก�รสำ�นักง�นประกันสังคม หรือผู้ซึ่งเลข�ธิก�รมอบหม�ยแล้ว

เท่�นั้น

 

 ผู้ใดจะคัดค้�นก�รยึดทรัพย์สินร�ยนี้ให้ย่ืนคำ�คัดค้�นได้ ณ สำ�นักง�นประกันสังคม ก่อนวัน  

ข�ยทอดตล�ดทรัพย์สินดังกล่�ว

  ประก�ศ ณ วันที่     เดือน          พ.ศ.

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

 พนักง�นเจ้�หน้�ที่

 ผู้ได้รับมอบหม�ยจ�กเลข�ธิก�รสำ�นักง�นประกันสังคม
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แผ่นที่...........

บัญชีทรัพย์สิน

 ยึดทรัพย์สินร�ย.........................................................................................................................

คำ�สั่งที่......................./..............................ลงวันที่..............เดือน.................................พ.ศ.....................

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

ทรัพย์สินของ........................................................................................................................................

สถ�นทีต่ัง้ของทรพัยส์นิ............................................................................................................................

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

 ทรัพย์สิน ร�ยละเอียดของทรัพย์สิน จำ�นวน หม�ยเหตุ

 ร�ยก�รที่

ลงชื่อ...........................................ผู้นำ�ชี้ยึด ลงชื่อ.....................................พนักง�นเจ้�หน้�ที่

 ( )  ( )

ลงชื่อ.........................................พนักง�นเจ้�หน้�ที่    ลงชื่อ.....................................พนักง�นเจ้�หน้�ที่

 (        )           ( )

ลงชื่อ.........................................พย�น  ลงชื่อ....................................พย�น

 (      )    ( )
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คำ�สั่งเลข�ธิก�รสำ�นักง�นประกันสังคม
ที่............../...............

เรื่อง ถอนก�รยึดทรัพย์สินของ............................

 ต�มที่สำ�นักง�นประกันสังคมได้ยึดทรัพย์สินของ.....................ไว้จำ�นวน...............ร�ยก�ร

ต�มคำ�สั่งเลข�ธิก�รสำ�นักง�นประกันสังคม ที่............../...................ลงวันที่.........................................นั้น

 บัดนี้................................................น�ยจ้�งได้ชำ�ระเงินสมทบ........................................

......................................................ให้แก่....................................................ครบถ้วนแล้ว

 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มใน.................................................................................................

ประกอบ...............................................................................................................................................

 จึงมีคำ�สั่งให้ถอนก�รยึดทรัพย์สินของน�ยจ้�งร�ยนี้

  สั่ง ณ วันที่   เดือน            พ.ศ.
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ประก�ศถอนก�รยึดทรัพย์สิน

ของ..............................

 

 ด้วย..............................................ได้ชำ�ระเงินสมทบ......................................................

ให้แก่.................................................................ต�มคำ�สั่งยึดทรัพย์สินของเลข�ธิก�รสำ�นักง�นประกันสังคม

ที่................./.......................ลงวันที่.......................................ครบถ้วนแล้ว

 ดังนั้น เลข�ธิก�รสำ�นักง�นประกันสังคมอ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มใน.........................................

ประกอบ...............................................................................................................................................

จึงมีคำ�สั่งที่................./........................ลงวันที่.......................ให้ถอนก�รยึดทรัพย์สินของ..........................

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  ประก�ศ ณ วันที่   เดือน          พ.ศ.

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

 พนักง�นเจ้�หน้�ที่

 ผู้ได้รับมอบหม�ยจ�กเลข�ธิก�รสำ�นักง�นประกันสังคม
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บัญชีทรัพย์สิน

 แนบท้�ยคำ�สั่งเลข�ธิก�รสำ�นักง�นประกันสังคมที่........./...........ลงวันที่.......เดือน............พ.ศ...........

เรื่อง ถอนก�รยึดทรัพย์สินของ................................................................................................................

 ทรัพย์สิน ร�ยละเอียดของทรัพย์สิน จำ�นวน หม�ยเหตุ

 ร�ยก�รที่

 ลงชื่อ.......................................................พนักง�นเจ้�หน้�ที่

  (                          )

 ลงชื่อ.....................................................พนักง�นเจ้�หน้�ที่

  (                          )

 ลงชื่อ......................................................พนักง�นเจ้�หน้�ที่

  (                          )
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คำ�สั่งเลข�ธิก�รสำ�นักง�นประกันสังคม
ที่........./...........

เรื่อง อ�ยัดทรัพย์สินของ...........

 ด้วย.............................................................................................................................

ไม่นำ�ส่งเงิน..........................................................................................................................................

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

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..............................บ�ท (.........................................................................................)

แก่............................................สำ�นักง�นประกันสังคม ต�ม..................................................................

 

 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มใน..........................................................แห่งพระร�ชบัญญัติดังกล่�ว 

จึงสั่งให้อ�ยัด.....................ซึ่ง...........................................................................................................

................................................................................................จะต้องส่งมอบให้แก่...............................

.......................................................................ผู้ไม่นำ�ส่งเงินข้�งต้น ดังมีร�ยก�รต่อไปนี้

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

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

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

 แต่ทั้งนี้ไม่เกินวงเงิน..........................บ�ท (..................................................................)

ซึ่งเป็นเงินสมทบและเงินเพิ่มที่.................................ค้�งชำ�ระแก่............................................................

....................................................สำ�นักง�นประกันสังคม โดยคำ�นวณเงินเพิ่มถึงวันที่.........................ห�ก

มีก�รส่งมอบเงินต�มคำ�สั่งอ�ยัดฉบับนี้หลังจ�กวันที่..............................จะต้องคำ�นวณเงินเพิ่มต�มกฎหม�ย

เพื่อส่งมอบอีกเดือนละ.............................บ�ท (.............................................................................)

/ฉะนั้น
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 ฉะนั้น เมื่อหนึ้ต�มสัญญ�ดังกล่�วข้�งต้นถึงกำ�หนดชำ�ระจึงห้�มมิให้.....................................

...............................................................................ผู้ว่�จ้�ง ชำ�ระเงินสมทบต�มจำ�นวนที่สั่งอ�ยัดแก่........

...................................................................แต่ให้ส่งมอบแก่.................................................................

สำ�นักง�นประกันสังคม และห้�มมิให้ผู้ใดกระทำ�ให้เสียห�ย จำ�หน่�ยจ่�ยโอน หรือกระทำ�อย่�งหนึ่งอย่�งใด     

แก่ทรัพย์สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่อ�ยัด เว้นแต่จะได้รับอนุญ�ตจ�กเลข�ธิก�รสำ�นักง�นประกันสังคมหรือผู้ซึ่ง

เลข�ธิก�รมอบหม�ย

 ทั้งนี้ เพื่อนำ�เงินม�ชำ�ระหนี้ที่ค้�งอยู่ดังกล่�วข้�งต้น ตลอดจนค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ยในก�ร

อ�ยัดทรัพย์สินร�ยนี้

 สั่ง ณ วันที่     เดือน               พ.ศ.
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ประก�ศอ�ยัดทรัพย์สิน

ของ............................................................

 ด้วย..............................................................................................................น�ยจ้�งไม่

นำ�ส่งเงิน....................................................................................................................รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

.......................................................บ�ท (.........................................................................................)

เลข�ธิก�รสำ�นักง�นประกันสังคมโดยอ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มใน..................................................................จึง

มีคำ�สั่งที่............./..................ลงวันที่....................เดือน..................................พ.ศ.............................ให้

อ�ยัดทรัพย์สินของ................................................................................................................................

.......................................................นำ�เงินไปชำ�ระหนี้ข้�งต้น ดังมีร�ยก�รต่อไปนี้

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

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

 

 ฉะนั้น จึงห้�มมิให้ผู้ใดกระทำ�ให้เสียห�ย จำ�หน่�ย จ่�ยโอน หรือกระทำ�อย่�งหนึ่งอย่�งใดแก่

ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่อ�ยัด เว้นแต่จะได้รับอนุญ�ตจ�กเลข�ธิก�รสำ�นักง�นประกันสังคม หรือผู้ซึ่ง

เลข�ธิก�รมอบหม�ยแล้วเท่�นั้น

 

 ผุู้ใดจะคัดค้�นก�รอ�ยัดทรัพย์สินร�ยนี้ให้ย่ืนคำ�คัดค้�นได้ ณ สำ�นักง�นประกันสังคมภ�ยใน   

14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำ�สั่งอ�ยัดทรัพย์สินหรือก่อนกำ�หนดก�รส่งมอบทรัพย์สินแล้วแต่กรณี

 

  ประก�ศ ณ วันที่      เดือน           พ.ศ.

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

  พนักง�นเจ้�หน้�ที่

  ผู้ได้รับมอบหม�ยจ�กเลข�ธิก�รสำ�นักง�นประกันสังคม
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คำ�สั่งเลข�ธิก�รสำ�นักง�นประกันสังคม
ที่................../...................

เรื่อง ถอนก�รอ�ยัดทรัพย์สินของ............................................

 ต�มที่สำ�นักง�นประกันสังคมได้อ�ยัดทรัพย์สินของ.................................ต�มคำ�สั่งเลข�ธิก�ร

สำ�นักง�นประกันสังคม ที่......../....................ลงวันที่..........................................นั้น

 บัดนี้...........................................น�ยจ้�งได้ชำ�ระเงินสมทบ.............................................

ให้แก่..............................................................................ครบถ้วนแล้ว

 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มใน................................................................................................

ประกอบ..............................................................................................................................................

จึงมีคำ�สั่งให้ถอนก�รอ�ยัด...........................................ของ.....................................................................

ดังต่อไปนี้

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

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

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  สั่ง ณ วันที่       เดือน                พ.ศ.
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ประก�ศถอนก�รอ�ยัดทรัพย์สิน

ของ............................................................

 ด้วย........................................ได้ชำ�ระเงินสมทบ............................................................

ให้แก่.............................................................................................ต�มคำ�สั่งอ�ยัดทรัพย์สินของเลข�ธิก�ร

สำ�นักง�นประกันสังคม ที่................../.........................ลงวันที่.............................................ครบถ้วนแล้ว

 ดังนั้น เลข�ธิก�รสำ�นักง�นประกันสังคมอ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มใน.........................................

ประกอบกับ..........................................................................................................................................

จึงมีคำ�สั่งที่.........../.......ลงวันที่........................ให้ถอนก�รอ�ยัดทรัพย์สิน..................................................

.............................................................................ของ.....................................................ดังต่อไปนี้

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

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

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  ประก�ศ ณ วันที่       เดือน           พ.ศ.

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

 พนักง�นเจ้�หน้�ที่

 ผู้ได้รับมอบหม�ยจ�กเลข�ธิก�รสำ�นักง�นประกันสังคม
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ประก�ศข�ยทอดตล�ดทรัพย์สิน

ของ............................................................

 ด้วยพนักง�นเจ้�หน้�ที่สำ�นักง�นประกันสังคม จะข�ยทอดตล�ดทรัพย์สินของ.......................

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

ต�มคำ�สั่งเลข�ธิก�รสำ�นักง�นประกันสังคม โดยอ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มใน................................................แห่ง

.............................................................................ดังมีร�ยละเอียดต่อไปนี้

 วันที่ข�ย......................................................................................................................

 เวล�ข�ย......................................................................................................................

 สถ�นที่ข�ย..................................................................................................................

 ทรัพย์สินที่จะข�ย จำ�นวน.......................................ร�ยก�ร  ร�ยละเอียดปร�กฏต�มบัญชี

 ทรัพย์สินท้�ยประก�ศนี้

คำ�แถลง - พนักง�นเจ้�หน้�ที่ในฐ�นะผู้ข�ยถือสิทธิที่จะเข้�สู้ร�ค�ในก�รข�ยทอดตล�ดด้วยเพื่อรับซื้อ 

  ทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบ�ล

 - อ�จมีเหตุต�มกฎหม�ย (เช่นน�ยจ้�งนำ�เงินม�ชำ�ระหนี้ก่อนหรือในวันข�ยทอดตล�ดเป็นต้น)  

  พนักง�นเจ้�หน้�ที่ผู้ข�ยต้องงดก�รข�ยทอดตล�ดก่อนกำ�หนดได้

ข้อสัญญ� - เมือ่ตกลงร�ค�แลว้ ผูซ้ือ้ตอ้งชำ�ระเงนิทันที เวน้แตท่ี่ดนิหรอืทรพัย์สนิอย่�งอืน่ซ่ึงมีร�ค�ตัง้แต่  

  10,000 บ�ทขึ้นไป อ�จผ่อนผันให้ผู้ซื้อว�งเงินมัดจำ�ก่อนไม่น้อยกว่�ร้อยละ 25 ของร�ค�ซื้อ

  และผู้ซื้อต้องทำ�สัญญ�ชำ�ระเงินที่เหลือให้แล้วเสร็จภ�ยใน 15 วัน นับแต่วันที่ซื้อเป็นต้นไป

  และผู้ซื้อจะต้องเป็นฝ่�ยเสียค่�ธรรมเนียมในก�รโอนเอง ตลอดจนต้องเป็นผู้เสียภ�ษีเงินได้  

  จ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์ ต�มประมวลรัษฎ�กร และค่�ใช้จ่�ยอ่ืน ๆ ด้วย 

 - กรณีข�ยทอดตล�ดสิทธิก�รเช่�โทรศัพท์ ผู้ซื้อได้จะต้องปฏิบัติต�มระเบียบขององค์ก�รโทรศัพท์ 

  แห่งประเทศไทย และจะต้องชำ�ระค่�เช่�ค้�งชำ�ระ (ถ้�ห�กมี) เองด้วย

/คำ�เตือนผู้ซื้อ



120

คำ�เตือนผู้ซื้อ - ในเรื่องก�รรอนสิทธิ์ก็ดี เรื่องค่�ภ�ษีอ�กรต่�งๆ ก็ดี เรื่องค่�ภ�ระติดพันอื่น ๆ ก็ดี เรื่องก�รบอก

  ประเภทและสภ�พของทรัพย์ก็ดี พนักง�นเจ้�หน้�ท่ีไม่รับรองและไม่รับผิดชอบเป็นหน้�ที่

  ของผู้ซื้อจะต้องระวังและสอบสวนเอง  

 ผู้สนใจจะซื้อทรัพย์สินต�มประก�ศนี้ สอบถ�มร�ยละเอียดได้ที่สำ�นักง�นประกันสังคม ในวัน

และเวล�ร�ชก�ร

  ประก�ศ ณ วันที่      เดือน          พ.ศ.

 ลงชื่อ

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

 พนักง�นเจ้�หน้�ที่

 ผู้ได้รับมอบหม�ยจ�กเลข�ธิก�รสำ�นักง�นประกันสังคม



121

แผ่นที่...........

บัญชีทรัพย์สิน

 ท้�ยประก�ศข�ยทอดตล�ดทรัพย์สิน.............................................................................................

คำ�สั่งที่......................./..............................ลงวันที่..............เดือน.................................พ.ศ.....................

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

ทรัพย์สินของ........................................................................................................................................

สถ�นทีต่ัง้ของทรพัยส์นิ............................................................................................................................

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

 ทรัพย์สิน ร�ยละเอียดของทรัพย์สิน จำ�นวน หม�ยเหตุ

 ร�ยก�รที่

ลงชื่อ...............................................................  

 (  )

พนักง�นเจ้�หน้�ที่ผู้ข�ยทอดตล�ดทรัพย์สิน 

ลงชื่อ...............................................................  

 (  )

พนักง�นเจ้�หน้�ที่ผู้ข�ยทอดตล�ดทรัพย์สิน

ลงชื่อ...............................................................  

 (  )

พนักง�นเจ้�หน้�ที่ผู้ข�ยทอดตล�ดทรัพย์สิน 

ลงชื่อ...............................................................  

 (  )

พนักง�นเจ้�หน้�ที่ผู้ข�ยทอดตล�ดทรัพย์สิน
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คำ�ร้องคัดค้�นก�รยึดอ�ยัดและข�ยทอดตล�ดทรัพย์สิน

เขียนที่.....................................

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

 ข�้พเจ้�.....................................................................................................................................

ในฐ�นะ........................................................................................................................อ�ยุ................ปี

เชื้อช�ติ.......................................สัญช�ติ........................................ถือบัตร............................................

เลขที่.................................วันออกบัตร.................................วันบัตรหมดอ�ยุ..........................................

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่...............................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย......................................................

ถนน........................................ตำ�บล/แขวง......................................อำ�เภอ/เขต......................................

จังหวัด..................................โทรศัพท์...............................................................สถ�นที่ทำ�ง�นเลขที่........

หมู่ที่............ตรอก/ซอย..................................ถนน..............................ตำ�บล/แขวง.................................

อำ�เภอ/เขต..............................จงัหวดั.................................โทรศัพท์.......................................................

 ขอยื่นคำ�ร้องต่อเลข�ธิก�รสำ�นักง�นประกันสังคม ดังมีข้อคว�มต่อไปนี้

 1. เมื่อวันที่..............เดือน.................................พ.ศ.......................เวล�................................น.

พนักง�นเจ้�หน้�ที่สำ�นักง�นประกันสังคมได้ไป        ยึด        อ�ยัด       ข�ยทอดตล�ดทรัพย์สิน

ต�มคำ�สั่งเลข�ธิก�รสำ�นักง�นประกันสังคม ที่........./........ลงวันที่........เดือน.......................พ.ศ...................

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

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

คือ .....................................................................................................................................................

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

 2. ข้�พเจ้�ขอคัดค้�นก�ร         ยึด   อ�ยัด   ข�ยทอดตล�ดทรัพย์สิน

ดังกล่�วข้�งต้น ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

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

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

พร้อมนี้ได้ยื่นพย�นหลักฐ�นต่�ง ๆ ม�เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ดังมีร�ยก�รต่อไปนี้

(1) ...................................................................................................................................................

(2) ...................................................................................................................................................

(3) ...................................................................................................................................................

(4) ...................................................................................................................................................

  ลงชื่อ.............................................ผู้ร้อง

   (..............................................)
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๓

	 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการรับเงินการจ่ายเงิน	

และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน	พ.ศ.	๒๕๔๗	เพ่ือให้การรับเงิน	การจ่ายเงิน	และการเก็บรักษาเงินกองทุน

เงินทดแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวย่ิงข้ึน

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ.๒๕๓๗			

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน โดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงานจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี

 ข้อ ๑	 ระเบียบน้ีเรียกว่า	“ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการรับเงิน	การจ่ายเงิน	

และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”

 ข้อ ๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๓	 ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการรับเงิน	

การจ่ายเงิน	และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน	พ.ศ.	๒๕๔๗	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	๑๓	การจ่ายเงินให้จ่ายจากบัญชีเงินฝาก	“เงินกองทุนเงินทดแทน	บัญชีที่	๒”	หรือจากบัญชี

เงินฝาก	 “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน”	 หรือจากบัญชีเงินฝาก	 “เงินกองทุนเงินทดแทนเขตพื้นที่....

บัญชีที่	๒”	หรือจากบัญชีเงินฝาก	“เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด.......บัญชีที่	๒”	หรือจากบัญชีเงินฝาก	

“เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด......	สาขา...บัญชีที่	๒”	หรือจากเงินทดรองจ่ายตามข้อ	๒๓	แล้วแต่กรณี”

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๔)ของข้อ ๑๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วย

การรับเงิน	การจ่ายเงิน	และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน	พ.ศ.	๒๕๔๗	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “(๔)	การจ่ายเงินตามข้อ	๑๒	(๑)	 (๒)	และ	 (๓)	 ให้จ่ายเป็นเงินสดได้แม้ว่าวงเงินจะเกินกว่า

วงเงินสดที่กำาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง	การเก็บรักษาเงิน	และการนำาเงินส่งคลัง”

 ข้อ ๕  ให้ยกเลิกความใน (๒) และ (๓) ของข้อ ๑๖แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน	

ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทนพ.ศ.๒๕๔๗	และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

	 “(๒)	 การส่ังจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทน บัญชีท่ี ๒” จะทำาได้เพ่ือจ่าย

ตามข้อ ๑๒ และโอนเข้าบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน” หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝาก									

“เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทนเขตพื้นที่....” หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุน											
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เงินทดแทนจังหวัด......”	 หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝาก	 “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทนจังหวัด....สาขา...”	

แล้วแต่กรณี

	 “(๓)		 การโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก	 “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน”	 จำาทำาได้เพื่อนำาเข้า

บัญชีเงินฝาก	“เงินกองทุนเงินทดแทน	บัญชีที่	๒”	และเพื่อจ่ายตามข้อ	๑๒”

 ข้อ ๖	 ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการรับเงิน	

การจ่ายเงิน	และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน	พ.ศ.	๒๕๔๗	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ ๑๗ การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทน บัญชีที่ ๒” ให้เลขาธิการกำาหนด

ผู้ลงลายมือชื่อในเช็คร่วมกันสองฝ่าย ฝ่ายละหน่ึงคน ซึ่งต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำาแหน่งประเภท

บริหาร ตำาแหน่งประเภทอำานวยการ ตำาแหน่งประเภทวิชาการ ไม่ต่ำากว่าระดับชำานาญการ หรือตำาแหน่ง

ประเภททั่วไปไม่ต่ำากว่าระดับชำานาญงาน	หรือเทียบเท่าขึ้นไป

	 การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทนเขตพื้นที่...บัญชีที่ ๒” ให้เลขาธิการ

กำาหนดผู้ลงลายมือชื่อในเช็คร่วมกันสองฝ่าย ฝ่ายละหนึ่งคน ซึ่งต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำาแหน่ง

ประเภทอำานวยการ ตำาแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หรือตำาแหน่งประเภททั่วไป ไม่ต่ำากว่า

ระดับชำานาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ฝ่ายหน่ึงกับข้าราชการพลเรือนสามัญตำาแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่

ระดับปฏิบัติการ หรือตำาแหน่งประเภทท่ัวไปต้ังแต่ระดับปฏิบัติงานหรือเทียบเท่าข้ึนไป ท่ีปฏิบัติงานด้านการเงิน

และบัญชีในสำานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่อีกฝ่ายหนึ่ง”

 ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการรับเงิน	

การจ่ายเงิน	และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๔๗	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ ๑๘ การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด...บัญชีที่ ๒” ต้องมี					

ผู้ลงลายมือชื่อในเช็คร่วมกันสองฝ่าย ฝ่ายละหนึ่งคน ได้แก่ ประกันสังคมจังหวัดหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย		

ซึ่งต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำาแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการหรือตำาแหน่งประเภท

ท่ัวไปไม่ต่ำากว่าระดับชำานาญงาน หรือเทียบเท่าข้ึนไป ฝ่ายหน่ึงกับข้าราชการพลเรือนสามัญตำาแหน่งประเภท

วิชาการต้ังแต่ระดับปฏิบัติการ หรือตำาแหน่งประเภทท่ัวไปต้ังแต่ระดับปฏิบัติงานหรือเทียบเท่าข้ึนไป ท่ีปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชีในสำานักงานประกันสังคมจังหวัด	อีกฝ่ายหนึ่ง

	 การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด...สาขา...บัญชีที่ ๒” ต้องมี							

ผู้ลงลายมือชื่อในเช็คร่วมกันสองฝ่าย ฝ่ายละหน่ึงคน คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญตำาแหน่งประเภทวิชาการ				

ไม่ต่ำากว่าระดับชำานาญการ หรือตำาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ

มอบหมาย ซึ่งต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำาแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หรือตำาแหน่ง

ประเภททั่วไปไม่ต่ำากว่าระดับชำานาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไปฝ่ายหนึ่งกับข้าราชการพลเรือนสามัญตำาแหน่ง

ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หรือตำาแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่าข้ึนไป	

ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในสำานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาอีกฝ่ายหนึ่ง
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	 การสั่งจ่ายเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถ้าจำานวนเงินที่จ่ายมีจำานวนเงินเกินกว่าห้าแสนบาท

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัด หรือแรงงานจังหวัดฝ่ายหน่ึง ลงลายมือช่ือ			

ร่วมกับประกันสังคมจังหวัด หรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย ซึ่งต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำาแหน่ง

ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ	 หรือตำาแหน่งประเภททั่วไปไม่ต่ำากว่าระดับชำานาญงาน	 หรือเทียบเท่า

ขึ้นไป	อีกฝ่ายหนึ่ง”

 ข้อ ๘	 ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๙ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการรับเงิน	

การจ่ายเงิน	และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน	พ.ศ.	๒๕๔๗	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	๑๙	ให้สำานักงานประกันสังคมเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร	ดังต่อไปนี้

	 	 	 ก.	 ให้สำานักงานประกันสังคมเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารแห่งละ ๓ บัญชี เพื่อเป็น

ศูนย์กลางควบคุมเงินกองทุนทั่วราชอาณาจักร	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	โดยใช้ชื่อบัญชีว่า	“เงินกองทุนเงินทดแทน	บัญชีที่	๑”	

เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก	“เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน”

	 	 	 (๒)	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินกองทุนเงินทดแทน บัญชี

ที่ ๒” เพื่อจ่ายตามข้อ ๑๒ และข้อ ๒๓ และจ่ายเข้าบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน”					

“เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทนเขตพื้นที่...”	 “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทนจังหวัด...”	 และบัญชี

เงินฝาก	“เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทนจังหวัด...สาขา...”

	 	 	 (๓)	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน”	เพื่อ

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก	“เงินกองทุนเงินทดแทนบัญชีที่	๒”	และเพื่อจ่ายเงินตามข้อ๑๒

	 	 	 ข.	 ให้สำานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารแห่งละ	๓	บัญชี	

ดังนี้

	 	 	 (๑)	 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	 โดยใช้ชื่อบัญชีว่า	 “เงินกองทุนเงินทดแทนเขตพื้นที่...

บัญชีที่	๑”	เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก	“เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน”

	 	 	 (๒)	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	 โดยใช้ชื่อบัญชีว่า	 “เงินกองทุนเงินทดแทนเขตพื้นที่...

บัญชีที่	๒”	เพื่อจ่ายตามข้อ	๑๒	(๑)	(๒)	(๓)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	และข้อ	๒๓

	 	 	 (๓)	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน				

เขตพื้นที่...”	เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก	“เงินกองทุนเงินทดแทนเขตพื้นที่...บัญชีที่	๒”

 ข้อ ๙	 ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๐ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการรับเงิน	

การจ่ายเงิน	และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน	พ.ศ.	๒๕๔๗	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ ๒๐ ให้สำานักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสำานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาเปิดบัญชีเงินฝาก

ไว้กับธนาคารแห่งละ	๓	บัญชี	ดังต่อไปนี้

	 	 	 ก.	 ให้สำานักงานประกันสังคมจังหวัดเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารแห่งละ	๓	บัญชี	ดังนี้

		 	 (๑)	 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	 โดยใช้ชื่อบัญชีว่า	 “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด...
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บัญชีที่	๑”	เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก	“เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน”	หรือ	“เงินออมทรัพย์กองทุน

เงินทดแทนจังหวัด...	(เพื่อการรับเงิน)”

		 	 (๒)	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด...

บัญชีที่	๒”	เพื่อจ่ายตามข้อ ๑๒ (๑) (๒)	(๓)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	และข้อ	๒๓

		 	 (๓)	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน

จังหวัด...”	เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก	“เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด...บัญชีที่	๒”

		 	 ข.	 ให้สำานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารแห่งละ								

๓	บัญชี	ดังนี้

		 	 (๑)	 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด..

สาขา..บัญชีท่ี๑” เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทนจังหวัด...(เพื่อการรับเงิน)”

		 	 (๒)	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด...

สาขา...บัญชีที่	๒”	เพื่อจ่ายตามข้อ	๑๒	(๑)	(๒)	(๓)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	และข้อ	๒๓

		 	 (๓)	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน

จังหวัด...สาขา...”	เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก	“เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด...สาขา...บัญชีที่	๒”

ในกรณีที่สำานักงานประกันสังคมจังหวัดใดอยู่นอกเขตสำานักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ให้เปิดบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์ไว้กับธนาคารอีกบัญชีหนึ่ง โดยใช้ชื่อบัญชีว่า	 “เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทนจังหวัด...

(เพื่อการรับเงิน)”	เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก	“เงินออมทรัพย์กองทุนเงินทดแทน”	

ข้อ ๑๐	ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ ๒๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุน							

เงินทดแทนว่าด้วยการรับเงิน	การจ่ายเงิน	และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน	พ.ศ.	๒๕๔๗

“กรณีเงินสดทดรองจ่ายระหว่างวันไม่เพียงพอในการจ่ายเงินให้นำาเงินรายรับระหว่างวันตาม

ข้อ ๒๑	 มาจ่ายได้	 และให้เขียนเช็คจากบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทนเขตพื้นที่...บัญชีที่ ๒” หรือ										

“เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด...บัญชีที่ ๒” หรือ “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด...สาขา...บัญชีท่ี ๒”							

นำาฝากเข้าบัญชีเงินฝาก “เงินกองทุนเงินทดแทนเขตพื้นที่...บัญชีที่ ๑” หรือ “เงินกองทุนเงินทดแทน

จังหวัด...บัญชีที่ ๑” หรือ “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด...สาขา...บัญชีที่ ๑” แล้วแต่กรณีคืนให้เสร็จส้ิน										

ในวันเดียวกัน

	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๑๘	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓

	 	 	 	 ปั้น		วรรณพินิจ

	 	 	 	 ประธานกรรมการกองทุนเงินทดแทน

หมายเหต ุประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 57ง ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2553
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
ว่าด้วยวิธีการคำานวณเงินสำารองเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน

พ.ศ. ๒๕๕๖

 โดยท่ีเป็นการสมควรกำาหนดระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ว่าด้วยวิธีการคำานวณเงินสำารอง

เงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ยกเลิกระเบียบกระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคม	 ว่าด้วยวิธีการคำานวณค่าเฉลี่ยเงินทดแทนของกองทุนเงินทดแทน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 เพื่อให้		

การบริหารการเงินและการบัญชีของสำานักงานประกันสังคม เป็นไปด้วยความเหมาะสมและให้มีการสำารองเงิน	

ไว้จ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างได้อย่างเพียงพอ

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๒๙	และมาตรา	๓๒	(๓)	แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.	๒๕๓๗	

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงาน	จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑	 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ว่าด้วยวิธีการคำานวณเงินสำารอง

เงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน	พ.ศ.	๒๕๕๖”

 ข้อ ๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	เป็นต้นไป

 ข้อ ๓	 ให้สำานักงานกองทุนเงินทดแทนคำานวณเงินสำารองเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทนปีละหน่ึงคร้ัง	

โดยคำานวณจากหลักเกณฑ์	ดังนี้

	 เงินสำารองเงินทดแทน	=	ค่าเฉลี่ยของเงินทดแทนใน	๑๐	ปี	ที่ผ่านมา	+	(๑.๒๘๒	x	ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของเงินทดแทนใน	๑๐	ปี	ที่ผ่านมา)

 ข้อ ๔	 ให้นำาจำานวนเงินสำารองเงินทดแทนที่คำานวณได้ตามข้อ ๓ ไปใช้ในการกำาหนดเงินสำารอง					

ทางบัญชีของกองทุนเงินทดแทนในปีนั้น

 ข้อ ๕	 ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้

	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๑๒	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๖

	 	 	 	 จีรศักดิ์		สุคนธชาติ

	 	 	 	 ประธานคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน

หมายเหตุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 31ง ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556
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