
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม 
วาดวยการบงัคับคดีของเจาพนักงานบงัคบัคดี  (ฉบับท่ี  9) 

พ.ศ.  2544 
----------------------------------- 

                        โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีของ 
เจาพนกังานบงัคับคดี  พ.ศ. 2522  ใหสอดคลองกับภาวะการณและเพื่อใหการปฏิบัตริาชการเปนไปดวย 
ความเรียบรอยคลองตัว  และมีประสิทธิภาพ 
  

                        กระทรวงยุตธิรรมจึงวางระเบียบไวดังนี ้
                        ขอ  1. ระเบียบนี้  เรียกวา “ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคบัคดีของเจาพนักงาน 
บังคับคดี  (ฉบับที่  9 )  พ.ศ.  2544” 
                         ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
  

                         ขอ  3. ใหยกเลิกความในขอ 10 แหงระเบยีบกระทรวงยุตธิรรมวาดวยการบังคับคดีของ 
เจาพนกังานบงัคับคดี  พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                    “ขอ  10  ผูอํานวยการกองบังคับคดีแพง  กรมบังคับคดี  เปนผูกําหนดตัว 
เจาพนกังานบงัคับคดีผูไปยดึทรัพย” 
  

                         ขอ  4.  ใหยกเลิกความในขอ  19  วรรคแรก  แหงระเบยีบกระทรวงยตุิธรรมวาดวยการ 
บังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                    “ขอ  19  เจาพนกังานบังคับคดีชอบที่จะงดการยดึหรืออายัดทรพัยที่เจาหนี้ตาม 
คําพิพากษานําชี้เมื่อสงสัยวาทรัพยสินนั้นไมอาจยึดอายัดไดตามกฎหมาย  เชน  ปรากฏวามีช่ือบุคคลอื่น 
นอกจากลกูหนี้ตามคําพิพากษา  หรือบุคคลซึ่งทรัพยตองถูกยึดหรืออายัดเปนเจาของในทะเบียน  เมื่อได 
งดการยดึหรืออายัดแลวใหรับรายงานตอผูอํานวยการกองบังคับคดีแพง  เพื่อจะไดรายงานตอไปยังศาล   
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 283 วรรคสอง” 
  

                         ขอ  5.  ใหยกเลิกความในขอ  23  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดขีอง 
เจาพนกังานบงัคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                    “ขอ  23  เมื่อกระทําการยึดทรัพยเสร็จแลว ใหเจาพนักงานบังคบัคดีปดประกาศ 
ยึดทรัพยไว  ณ  สถานที่ ๆ  ยึดโดยเปดเผย  และใหทํารายงานและบัญชีทรัพยที่ยึดเสนอผูอํานวยการ 
กองบังคับคดแีพง” 
  



                         ขอ  6.  ใหยกเลิกความในขอ  26  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคด ี
ของเจาพนักงานบังคับดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                    “ขอ  26  ในการยดึที่ดินใหเจาพนกังานบังคับคดีรังวัดเขตกวางยาวของที่ดนิ 
ที่ยึดกับแผนทีจ่ําลองตามขอ  13  วาจะเปนที่ดินแปลงเดยีวกันหรือไม  หากควรเชื่อไดวาเปนที่ดินแปลง 
เดียวกันแลวใหแสดงใหเหน็สภาพและทาํเลที่ตั้งของที่ดินที่ยดึ  และแสดงดวยวาอยูใกลไกลจากสถานที่ 
ราชการหรือที่ชุมนุมชน  หรือ  ทางบก  ทางน้ําประมาณระยะทางเทาใด” 
  

                        ขอ 7.  ใหยกเลิกความในขอ  41  แหงระเบยีบกระทรวงยตุิธรรมวาดวยการบังคับคดีของ 
เจาพนกังานบงัคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน  
                                    “ขอ 41  เมื่อผูอํานวยการกองบังคบัคดีแพงเห็นวาราคาทรัพยที่เจาพนกังานบังคับ 
คดีประมาณยงัไมสมควร  กใ็หมีอํานาจแกไขได  แลวแจงเปนหนังสือใหผูนํายึดและลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษาทราบ” 
  

                          ขอ 8.  ใหยกเลิกความในขอ 44  วรรคสอง  แหงระเบียบกระทรวงยุตธิรรมวาดวย 
การบังคับคดีของเจาพนกังานบังคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                     “ถาไมสามารถจะกระทําตามความในวรรคกอนได  กใ็หปดประกาศแจงการยึดไว   
ณ  สถานที่ที่ยดึและที่กรมบงัคับคดี  หรือประกาศแจงการยึดทางหนังสือพิมพรายวนัไมเกนิ  7  วนั” 
  

                           ขอ  9.  ใหเพิ่มความตอไปนี้ในหมวดที ่2  แหงระเบียบกระทรวงยุตธิรรมวาดวย 
การบังคับคดีของเจาพนกังานบังคับคดี  พ.ศ. 2522 
        

“บทท่ี  3/1” 
การยึดอสังหาริมทรัพย  ณ  ท่ีทําการ 

  
45/1  ในกรณผูียึดนํายึดแถลงความประสงคขอใหเจาพนกังานบังคับคดีทําการ 
ยึดอสังหาริมทรัพย  ณ  ที่ทาํการของเจาพนักงานบังคับคดี  ใหนําสงเอกสารประกอบการ 
ยึดทรัพยดังนี ้

(1)      เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์  เชน  โฉนดที่ดิน  หนังสือรับรองการทําประโยชน 
(2)      (น.ส.3  น.ส.3 ก.)  หนงัสือกรรมสิทธหองชุดหรือเอกสารสําคัญที่ดินอื่น ๆ หรือ 
(3)      สําเนาที่เจาพนักงานทีด่ินรับรอง  ไมเกิน  1  เดือน   พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ  
(4)      (หากม)ี เชน หนังสือสัญญาจํานอง เปนตน 
(5)      แจงภูมิลําเนาและสงสําเนาทะเบยีนบานของลูกหนีต้ามคําพิพากษาหรือผูถือ 
(6)      กรรมสิทธที่นายทะเบยีนรับรองไมเกนิ  1  เดือน 

                              (7)    แผนที่การเดินทางไปที่ตั้งที่จะยดึ  พรอมสําเนา 
(8)      ภาพถายปจจุบันของทรัพยที่จะยึด  และแผนผังของทรัพยที่จะยึดโดยระบ ุ
(9)      ขนาดกวางยาว 

                              (10)   ราคาประเมินที่ดนิ  หองชุด  ที่เจาพนักงานทีด่นิรับรอง 



 45/2   ใหเจาพนักงานบังคบัคดีตรวจสอบหลักฐานตามขอ 45/1 วาถูกตองครบถวนเพียงพอ 
ที่จะดําเนินการยึดทรัพย   ณ   ที่ทําการและประมาณราคาทรัพยที่จะยึดได   แลวเสนอ 
ผูอํานวยการกองบังคับคดีทางแพง  เพื่อมคีําส่ังอนุญาต 

                       45/3  ใหเจาพนักงานบังคับคดีทําการยึดทรัพยโดยจัดทํารายงานและบญัชีทรัพยที่ยึดพรอม 
ประมาณราคาทรัพย  และผูนํายึดลงนามรบัรอง 
                        45/4   ใหเจาพนักงานบังคบัคดีรีบดําเนินการ  ดังนี ้

(1)     ปดประกาศยึดทรัพย  ณ ที่ทรัพยตั้งอยูพรอมรายงานสภาพของทรัพย 
(2)     ที่ไปปดประกาศ 

                              (3)   แจงการยึดใหเจาพนักงานทีด่ินทราบ 
(4)    แจงการยดึและราคาประเมิน  พรอมสงสําเนาหมายบังคับคดีใหลูกหนี ้
(5)    ตามคําพิพากษาหรือผูถือกรรมสิทธิ์ทราบ” 

  

                       ขอ  10.  ใหยกเลิกความในขอ  47  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรม  วาดวยการบังคับคดี 
ของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                     “ขอ 47  นายประกนัในคดีอาญาซึ่งถูกศาลสั่งใหยึดทรัพยเพราะผิดสัญญาประกัน 
เมื่อศาลสงหมายบังคับคดีมายังกรมบังคับคดีหรือสํานักงานบังคับคดีจังหวัด  ใหเจาพนักงานบังคับคดี 
จัดการยดึทรัพยโดยมิชักชา  และใหนําหมวด  2  แหงระเบียบนี้มาใชบงัคับโดยอนุโลม 
                                     ในกรณีที่เงินทดรองคาใชจายทีไ่ดรับจากศาลไมเพียงพอ      หรือไมมีเงินทดรอง 
คาใชจายใหเบกิเงินทดรองคาใชจายจากงบประมาณของกรมบังคับคดี” 
  

                       ขอ  11.  ใหยกเลิกความในขอ  48  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรม  วาดวยการบังคับคดี 
ของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                      “ขอ 48  เมื่อผูนํายดึไมสามารถนํายึดทรัพยไดดวยประการใด ๆ เชน  นายประกัน 
ไมเคยมีทรัพยนั้นมาแตแรก  หรือเคยมีแตไดจําหนายจายโอนไปแลว  กอนหรือหลังทําสัญญาประกัน   
เปนตน   ใหเจาพนักงานบังคบัคดีบันทึกถอยคําผูนํายึดไว  แลวใหผูอํานวยการกองบังคับคดีแพง   
รายงานใหศาลทราบโดยเร็ว” 
  

                       ขอ  12. ใหยกเลิกความในขอ  49  แหงระเบยีบกระทรวงยตุิธรรมวาดวยการบังคับคดี 
ของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                    “ขอ 49  ถาผูนํายึดตามที่ระบุในหมายบังคับคดีไมนําเจาพนักงานบังคับคดีไป 
ยึดทรัพยตามวนั  เวลานดั  โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  ใหผูอํานวยการกองบังคบัคดีแพง   
รายงานใหศาลทราบโดยเร็ว”  
  

                       ขอ  13. ใหยกเลิกความในขอ  49/1 แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคด ี  
พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 



                                     “ขอ  49/1  เมื่อศาลแรงงานกลาง  ศาลแรงงานภาค  หรือศาลแรงงานจังหวัด   
สงหมายบังคบัคดีมายังกรมบังคับคดี  หรือสํานักงานบังคับคดีจังหวัด  ใหเจาพนักงานบังคับคดีดังกลาว 
ดําเนินการบังคับคดีตามหมายบังคับคดีนัน้  และใหนําหมวด  2  แหงระเบียบนีม้าใชบังคับโดยอนุโลม” 
  

                       ขอ 14. ใหยกเลิกความในขอ 49/2  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคด ี
ของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ. 2522   และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                    “ขอ  49/2  เงินคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี  ใหเบกิจากงบประมาณของ 
กรมบังคับคดี” 
  

                        ขอ 15. ใหยกเลิกความในขอ  49/4  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดี 
ของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ.  2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                    “ขอ  49/4  ในคดีอาญาซึ่งจําเลยไมชําระคาปรับตามคําพิพากษา  เมื่อศาลสงหมาย 
บังคับคดีมายังกรมบังคับคดี  หรือสํานักงานบังคับคดีจังหวัด  ใหเจาพนักงานบังคับคดีดังกลาวดําเนินการ 
ตามหมายบังคบัคดีนั้น  และใหนําหมวด 2  แหงระเบียบนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม” 
  

                       ขอ  16. ใหยกเลิกความในขอ 49/5 แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคด ี
ของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                     “ขอ 49/5  เงินคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี  ใหเบกิงบประมาณของ 
กรมบังคับคดี” 
  

                       ขอ  17. ใหยกเลิกความในขอ  51  แหงระเบยีบกระทรวงยตุิธรรมวาดวยการบังคับคดี 
ของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                     “ขอ  51  เมื่อไดรับหนังสือของเจาพนักงานพิทกัษทรัพย  ขอใหทําการยึดทรัพย 
ใหผูอํานวยการกองบังคับคดีแพง  ดําเนินการยึดทรัพยในเวลาอันสมควร  โดยคํานึงถึงประโยชนของ 
เจาหนี้ทัว่ไป” 
  

                       ขอ  18.  ใหยกเลิกความในขอ  52  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคด ี
ของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                      “ขอ  52  ถาผูนํายึดในคดีลมละลายไมจดัการนํายึดทรัพยภายใน  7  วัน  
นับแตวันที่กองบังคับคดีแพงไดรับหนังสือของเจาพนักงานพิทักษทรัพย  ใหผูอํานวยการกองบังคบัคดี 
แพงแจงใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบทั้งนี้ไมกินความถึงทรัพยที่มีเจาหนีย้ึดไวเปนประกัน   
เชน  ที่ดินหรอืส่ิงปลูกสรางที่ติดการจํานองเปนตน” 
                        ขอ  19.  ใหยกเลิกความในขอ  53  วรรคสองแหงระเบยีบกระทรวงยตุิธรรมวาดวย 
การบังคับคดีของเจาพนกังานบังคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ถาเจาพนักงานบังคับคดีสงสัยวาจะมีทรัพยสินของลูกหนี้ซุกซอนอยูในโรงเรือน 
เคหะสถานหรอืสถานที่อ่ืนอันมิใชเปนของลูกหนี้  ใหรายงานตอผูอํานวยการ 
กองบังคับคดแีพงเพื่อแจงใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยขอหมายคนจากศาลตอไป” 

                        ขอ 20.  ใหยกเลิกความในขอ  54 (1) แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรม  วาดวยการบังคับคดี 



ของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                      “(1)  ทรัพยสินทั้งหลายอันลูกหนี้มีอยูในเวลาเริ่มตนแหงการลมละลาย  รวมทั้ง 
สิทธิเรียกรองเหนือทรัพยสินของบุคคลอื่น  เวนแต 

ก.        เครื่องใชสอยสวนตัวอันจําเปนแตการดํารงชีพ  ซ่ึงลูกหนี้รวมทั้งภริยา 
ข.        และบุตรผูเยาวของลูกหนี้จําเปนตองใชตามสมควรแกฐานานุรูป  และ 
ค.        สัตว  พืช เครื่องมือและสิ่งของสําหรับใชในการประกอบอาชีพของ 
ง.       ลูกหนี้ราคารวมกันไมเกินหนึ่งแสนบาท” 

                         ขอ  21.  ใหยกเลิกความขอ  55  แหงระเบยีบกระทรวงยตุิธรรมวาดวยการบังคับคดี 
ของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ.  2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                        “ขอ  55  ถาผูนํายึดไมช้ีใหยึดทรัพยส่ิงใดอนัอยูในความครอบครองของลูกหนี ้
ใหเจาพนักงานบังคับคดีจดบัญชีรายละเอยีดแหงทรัพยนั้นไวเปนบัญชีอีกประเภทหนึ่งตางหากจากบัญชี 
ทรัพยที่ผูนํายดึชี้  และใหผูอํานวยการกองบังคับคดีแพงสงรายงานการยึดทรัพย  พรอมดวยบัญชดีงักลาว 
แลวไปยังเจาพนักงานพิทักษทรัพย”                
                          

                        ขอ  22.  ใหยกเลิกความในขอ  62  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีพ.ศ.  
2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                       “ขอ  62 ในกรณียดึอัญมณี  เครือ่งทองรูปพรรณ  หรือของมคีาอ่ืน ๆ   
ใหเจาพนักงานบังคับคดีมอบแกผูอํานวยการกองบังคับคดีแพงเก็บรักษาทรัพยนัน้ไวในที่ปลอดภยั 
ตามที่เห็นสมควร” 
  

                        ขอ  23.  ใหยกเลิกความในขอ  65  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดี 
ของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                       “ขอ 65  ใหผูรับรักษาทรัพยโดยมีคาตอบแทนก็ดี  หรือ ไมมคีาตอบแทน 
ก็ดีหรือ  ผูใหเชาสถานที่เก็บรักษาทรัพยกด็ี  ทําหนังสือสัญญากับผูอํานวยการกองบงัคับคดีแพง” 
  

                        ขอ 24.  ใหยกเลิกความในขอ  66  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคด ี
ของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                       “ขอ 66  ในกรณีทีม่ีการทําสัญญาเขาสถานที่เกบ็ทรัพย  หรือ  จางบุคคลที่สมควร 
ดูแลรักษาทรพัยที่ยดึ  เมื่อขายทรัพยเสร็จหรือยายทรัพยไปเก็บที่อ่ืน  หรือ ถอนการยึดทรัพยใหผูอํานวยการ 
กองบังคับคดแีพงบอกเลิกสญัญานั้นเสีย” 
                         ขอ  25.  ใหยกเลิกความในขอ  68  วรรคสอง  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการ 
บังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปนีแ้ทน 
                                        “อนึ่ง  ถาเจาพนกังานบังคับคดีเห็นสมควรที่จะลงแจงความการขายทอดตลาด 
ในหนังสือพิมพรายวนัฉบับที่แพรหลาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใดกอนวนักาํหนดวันขายก็ได” 
  

                         ขอ  26.  ใหยกเลิกความในขอ  80  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดี 
ของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 



                                        “ขอ  80  การขายทอดตลาดทรัพยสิน  ณ  สถานที่ใดนั้น  ตามปกติใหปฏิบตัิตาม 
เกณฑดังตอไปนี้ 

(1)    ที่ดิน  หรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งอยูในเขตกรุงเทพมหานครให 
(2)    ขายทอดตลาด  ณ  ที่ทาํการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี 
(3)    ที่ดินและทรัพยสินอื่น ๆ ที่อยูนอกเขตกรุงเทพมหานครใหขอรองไป 
(4)    ยังสํานักงานบังคับคดีจังหวัดซึ่งทรัพยนั้นตั้งอยูเพื่อใหจัดการ 
(5)    ขายทอดตลาดแทน  เวนแตผูมีสวนไดสวนเสียจะรองขอใหขาย  ณ   
(6)    ที่การขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีโดยมีเหตุอันสมควร 
(7)    บาน  เรือนโรงสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ซ่ึงมิไดยดึรวมกบัที่ดินดวยใหขาย   
(8)    ณ  ที่ที่ทรัพยนั้นตั้งอยู 
(9)    ทรัพยสินอื่น ๆ ใหขาย  ณ  ที่ทําการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี 
(10) หรือสถานที่ที่เก็บทรัพยนั้น  หรือสถานที่อ่ืนที่อธิบดีกรมบังคับคดี 
(11) เห็นสมควร” 
  

                         ขอ  27.  ใหยกเลิกความในขอ  81  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดี 
ของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                        “ขอ  81  กอนตั้งตนขายทอดตลาด  ใหเจาพนักงานผูขายปกธงเครื่องหมายการ 
ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี และอานประกาศโฆษณาการขายทอดตลาด   ณ  สถานที่ขายทรัพย 
โดยเปดเผย” 
                         ขอ  28.  ใหยกเลิกความในขอ  92  วรรคสอง แหงระเบยีบกระทรวงยตุิธรรมวาดวย 
การบังคับคดีของเจาพนกังานบังคับคดี พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                        “สวนที่ดนิหรือโรงเรือน ซ่ึงปลูกอยูในที่ดินทีม่ีโฉนด  หรือหนังสือสําคัญ 
สําหรับที่ดินใหแจงเจาพนกังานที่ดินจดัการโอน” 
  

                         ขอ  29.  ใหเพิ่มความตอไปนี้  ในหมวดที่  9  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวย 
การบังคับคดีของเจาพนกังานบังคับคดี  พ.ศ. 2522  เร่ืองการถอนการบังคับคดี 
                                          “บทที่  2” 
                         ขอ  30.  ใหยกเลิกความในขอ  98  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดี 
ของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                        “ขอ  98  การรับเงินคาขายทรัพยนอกที่ทําการกรมบังคับคดีเมื่อไดรับเงินแลวให 
เจาพนกังานบงัคับคดีออกใบรับเงินใหผูซ้ือและเมื่อเสร็จการขายวนัหนึง่ ๆ  ใหทําบัญชีรายการขายทรัพย 
สงผูอํานวยการกองบังคับคดีแพงพรอมทัง้จํานวนเงินและสําเนาคูสอบใบเสร็จรับเงนิ  แลวนําเงิน 
สงกองคลัง  กรมบังคับคดี  ในวันเดียวกนั” 
  

                         ขอ  31.  ใหยกเลิกความในขอ  98  ทวิ  แหงระเบยีบกระทรวงยุติธรรมวาดวย 
การบังคับคดีของเจาพนกังานบังคับคดี  พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                    “ขอ 98 ทวิ  การรับเงินนอกจากทีก่ลาวไวในขอ  98  และ 98 ทวิ  ใหผูอํานวยการ 



กองบังคับดคแีพงหรือเจาพนักงานบังคับคดีที่ไดรับมอบหมายจดรายงานการรับเงินแลวใหกองคลงั 
รับเงินและออกใบรับเงินใหโดยใหเจาหนาที่การเงินลงชือ่ผูรับเงินในใบรับเงินรวมกบัผูอํานวยการกอง 
คลังหรือผูที่ไดรับมอบหมายใบรับเงินนั้นใหมีสําเนา  3  ฉบับ  ตนฉบับมอบใหผูชําระหรือผูนําสงเงินสวน 
สําเนากองคลังเก็บไวฉบับหนึ่งรวมสํานวนไวฉบับหนึ่ง  อีกฉบับหนึ่งคงไวเปนตนขัว้ 
                                     เมื่อผูอํานวยการกองบังคับคดีแพงและผูอํานวยการกองคลังเห็นสมควรอาจรับเงิน 
เปนเช็คหรือตัว๋แลกเงนิก็ไดแตตองเปนเชค็หรือตั๋วแลกเงินที่ธนาคารสั่งจาย  หรือเช็คที่ธนาคารรับรอง   
หรือเช็คของสวนราชการ องคการของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจสั่งจายในนามกรมบังคับคดี  และในกรณีเชนนี ้
ใหจดเลขหมายเช็คลงในใบรับเงินดวย” 
  

                        ขอ  33.  ใหยกเลิกความในขอ 102  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีของ 
เจาพนกังานบงัคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                       “ขอ 102  การชําระเงินดวยเช็ค  เมื่อเรียกเก็บเงนิไมได  ใหกองคลังจําหนายเช็ค 
จากบัญชีแลวแจงใหผูอํานวยการกองบังคบัคดีแพงทราบโดยพลัน  เพือ่จัดการใหผูชําระหรือผูนําสงชําระ 
เงินตามเช็คนัน้หรือดําเนนิการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย” 
  

                         ขอ  34.  ใหยกเลิกความในขอ  103  แหงระเบียบกระรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดี 
ของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                        “ขอ 103  เงินคาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคบัคดี  ใหกองคํานวณและเฉลี่ย 
ทรัพยคิดคํานวณตามกฎหมายและลงบัญชีแยกประเภทไวโดยครบถวน  และทุก  3  เดือนใหรายงาน 
อธิบดีกรมบังคับคดีเพื่อสงเงินตอกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน” 
  

                         ขอ  35.  ใหยกเลิกความใน  111 แหงระเบยีบกระทรวงยตุิธรรมวาดวยการบังคับคดี 
ของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ 111  การขอรับเงินไมวาเงินประเภทใด ผูมีสวนไดตองยื่นคําขอรับเงิน 
ตอผูอํานวยการกองบังคับคดีแพง  เพื่อขออนุมัติกอน  เวนแตจะมีการสัง่อนุมัติไวแลวบัญชีแสดงการรับจาย
หรือบัญชีสวนเฉลี่ยแลวใหผูมีสวนไดนั้นทาํใบรับเงิน และใหกองคลังจดัทําใบสั่งจายเงินใหอธิบดกีรม
บังคับคดี  หรือผูที่อธิบดีกรมบังคับคดีมอบหมาย  ลงชื่อพรอมกับหมายเหตไุวในรายงานการจายเงนิ 
หรือบัญชีแสดงการรับจายเงนิใหกองคลังจัดการลงบัญชีโดยครบถวนตามระเบียบของราชการและเก็บ
เอกสารหลักฐานตาง ๆ ไวในสํานวน 
                                     ถามีเหตุสงสัยวาผูขอรับเงินมิใชผูมีสวนไดอันแทจริง  เจาพนกังานบังคับคดี 
อาจสั่งใหผูขอรับเงินหาผูรับรองมาจนเปนที่พอใจกอนกไ็ด  และถาเปนการมอบฉันทะใหตัวแทน 
มารับเงินอาจสั่งใหตัวการมารับเงินเองก็ได” 
  

                         ขอ  36.  ใหยกเลิกความในขอ 115  วรรคสอง   แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการ 
บังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนีแ้ทน 
                                     “ในกรณีที่ผูรับมิไดอยูในเขตอํานาจของศาลที่ออกหมายบังคบัคดี  ใหเจาพนักงาน 
บังคับคดีสงคําคูความหรือเอกสารไปใหสํานักงานบังคบัคดีจังหวัดทองที่ดําเนินการสงแทน หรืออาจจะ 



สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได 
                                      วิธีการสงใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการสงคําคูความเอกสาร 
และสํานวนความ  พ.ศ. 2522” 
  

                        ขอ  37.  ใหยกเลิกความในขอ 119  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดี 
ของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                       “ขอ 119  เมื่อไดรับหมายบังคับคดีจากศาล  ใหเจาหนาที่ธุรการกองบังคับคดีแพง 
จัดหนาปกสํานวนไวทกุเรื่อง  แลวลงบัญชีไว  เพื่อสงเรือ่งใหเจาพนักงานบังคับคดดีําเนินการตอไป” 
                        ขอ  38.  ใหยกเลิกความในขอ  120  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวนการบังคับคดี 
ของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                       “ขอ  120  เมื่อศาลสงสํานวนความมาใหเจาพนกังานบังคับคดีดําเนนิการตาม 
คําส่ังศาลใหเจาหนาที่ธุรการ  กองบังคับคดีแพง  คัดสําเนาคําส่ังไวในสํานวนของเจาพนักงานบังคบัคดี 
ลงนามพรอมดวยวันเดือนปที่ทราบคําส่ังในสํานวนความ  แลวสงเรื่องใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการ 
ตามคําส่ังนั้น” 
  

                         ขอ  39.  ใหยกเลิกความในขอ  121  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคบัคดี 
ของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                         “ขอ 121  การยืมหรือคืนสํานวนความของศาล  ใหเจาที่ลงบัญชีไวเปนหลักฐาน 
ทุกครั้งและเกบ็สํานวนความนั้นไวในที่ปลอดภัย”    
  

                         ขอ  40.  ใหยกเลิกความในขอ 122  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดี 
ของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                        “ขอ 122  ใหเจาหนาที่ธุรการกองบังคับคดีแพงลงบัญชีสํานวนบังคับคด ี และ 
เก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย  ถาสํานวนใดไดจัดการบังคับคดีเสร็จสิ้นแลวจะแยกเก็บไวตางหากก็ได   
แตตองมีปกสาํรองไวแทนทีเ่พื่อความสะดวกในการคนหา” 
                        ขอ  41.  ใหยกเลิกความในขอ 124  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดี 
ของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                       “ขอ 124  เอกสารสําคัญตาง ๆ เชน  โฉนด  สัญญาจํานอง หรือใบหุน  เปนตน  
ใหเจาหนาที่ธุรการกองบังคับคดีแพงมีหนาที่เก็บรักษาโดยลงบัญชีแลวใสซองลงหมายเลยลําดับที่เก็บ 
และจดรายการที่หนาซองพรอมทั้งชื่อโจทก  จําเลย  และสาขาคดีแลวเก็บไวในที่ปลอดภัย  ถาไดจาย 
หนังสือสําคัญใหแตผูใดกใ็หผูนั้นลงลายมือช่ือรับไวในบัญชีเปนหลักฐาน” 
  

                         ขอ  42.  ใหยกเลิกความในขอ 125  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดี 
ของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                      “ขอ 125  การเก็บรักษาทรัพยเปนหนาที่ของสํานักงานวางทรพัยกลาง  โดยให 
เจาหนาที่ทําบญัชีรายการและปดเลขหมายไวแลวเก็บรักษา  ณ  สถานที่เก็บทรัพยของกรมบังคับคดี  
 และหมัน่ตรวจดูอยาใหเกิดการเสียหายขึน้  เมื่อจําหนายหรือคืนทรัพยส่ิงใดใหลงบญัชีไวเปนหลักฐาน 



                                      อนึ่งเพื่อความปลอดภัยแกการเกบ็รักษาทรัพยที่มีราคาสูง ผูอํานวยการ 
กองบังคับคดแีพงจะสั่งใหเก็บรักษา  ณ  สถานที่อ่ืนซึ่งปลอดภัยกวา ก็ใหอยูในดุลพินิจที่จะสั่งการ 
เปนคราว ๆ ไป ทั้งนี้โดยรับอนุมัติจากอธบิดีกรมบังคับคดี” 
                         ขอ  43.  ใหยกเลิกความในขอ 126  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดี 
ของเจาพนักงานบังคับคดี  พ.ศ. 2522  และใหใชความตอไปนี้แทน 
                                        “ขอ 126  เมื่อส้ินปหนึ่ง ๆ ใหกองบังคับคดีแพงและกองคลงัทํารายงานแสดง 
กิจการที่ไดกระทํามาตลอดปสงอธิบดีกรมบังคับคดี  1  ชุด” 
  
  
                              

ประกาศ  ณ  วนัที่  11  มกราคม   2544 
  
  
                                                                                                        (นายสุทัศน  เงินหมื่น) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุตธิรรม 
 




