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ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอายัดทรัพยสินของนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ 
ที่ไมสงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัติ 

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๖  วรรคสาม  และมาตรา  ๔๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ  
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  จึงกําหนดระเบียบ
ปฏิบัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอายัดทรัพยสินของนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ไมสงเงิน 
เขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การอายัด”  หมายความวา  การสั่งใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ไมสงเงิน 

เขากองทุนและหรือบุคคลภายนอกมิใหจําหนาย  จาย  โอน  หรือทํานิติกรรมใด ๆ  เกี่ยวกับทรัพยสิน  
หรือสิทธิเรียกรองที่ไดส่ังอายัดไว  รวมตลอดถึงการสั่งใหบุคคลภายนอกมิใหนําสงทรัพยสิน  หรือชําระหนี้
แกนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ไมสงเงินเขากองทุน 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
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ขอ ๔ ใหเลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจวินิจฉัยปญหาและกําหนด 
แบบเอกสารตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การตรวจสอบทรัพยสิน 

 

 

ขอ ๕ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่มิไดรับคนพิการเขาทํางานตามจํานวน 
ที่กําหนดตามมาตรา  ๓๓  และไมไดสงเงินเขากองทุน  หรือนําสงเงินลาชา  หรือสงเงินไมครบถวน 
ตามมาตรา  ๓๔  ใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดมูลหนี้ที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการตองชําระ
และเปนหนี้ที่ยังไมขาดอายุความ  ใหพนักงานเจาหนาที่เสนอความเห็นตอเลขาธิการเพื่อสงคําเตือน
พรอมเหตุผลเปนหนังสือโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการนําเงินสงเขากองทุนภายในเวลากําหนดแตไมนอยกวาสามสิบวัน  นับแตวันที่นายจาง 
หรือเจาของสถานประกอบการที่ไมสงเงินเขากองทุนไดรับหนังสือดังกลาว 

ขอ ๖ เมื่อนายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมสงเงินตามขอ  ๕  ใหพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบทรัพยสิน   รวมทั้งสิทธิเ รียกรองของนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการที่ไมสงเงินเขากองทุนและทรัพยสินซ่ึงมีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนของนายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการไมสงเงินเขากองทุน  ไดแก  ทรัพยสินซ่ึงอยูในความครอบครองอํานาจสั่งการหรือ
ส่ังจําหนายในทางการคาหรือธุรกิจของนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ไมสงเงินเขากองทุน   

เมื่อดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินแลว  ใหพนักงานเจาหนาที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ทรัพยสินที่สมควรอายัดตอเลขาธิการเพื่อพิจารณาออกคําส่ังเปนหนังสือใหอายัดทรัพยสิน   

ขอ ๗ ในกรณีพนักงานเจาหนาที่เห็นวาไมสมควรมีคําส่ังอายัดทรัพยสินของนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการที่ไมสงเงินเขากองทุนใหบันทึกขอเท็จจริงและพฤติการณทั้งปวง  พรอมทั้ง
ความเห็นเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาตอไป 

หมวด  ๒ 
การอายัดทรัพยสิน 

 

 

ขอ ๘ ทรัพยสินของนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ใหอายัด  ไดแก 
(๑) สังหาริมทรัพยอันมีรูปรางและตองไมเปนส่ิงของที่เนาเสียงาย 
(๒) อสังหาริมทรัพย 
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(๓) สิทธิทั้งปวงอันมีอยูในทรัพยสิน   
(๔) เงินที่บุคคลภายนอกจะตองชําระใหแกนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ไมสงเงิน

เขากองทุน   
ขอ ๙ ทรัพย สินของนายจ างหรือเจ าของสถานประกอบการตามมาตรา   ๒๘๕   

แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  ไมอยูในบังคับแหงระเบียบนี้ 
ขอ ๑๐ เมื่อเลขาธิการมีคําส่ังอายัดทรัพยสินของนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ 

ที่ไมสงเงินเขากองทุนหรือผูใดแลว  ใหพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดรับมอบหมายดําเนินการอายัดทรัพยสิน
ดังกลาวโดยไมชักชา  แลวดําเนินการออกประกาศอายัดทรัพยสินนั้นแลวมีหนังสือแจงแกผูเกี่ยวของ 
ไดทราบ 

ขอ ๑๑ ในกรณีการพิจารณาสั่งอายัด  ถาเปนสิทธิเรียกรองขอใหชําระเงิน  หรือใหสงมอบ
ส่ิงของนอกจากพันธบัตรหลักทรัพยที่เปนประกัน  และตราสารที่เปลี่ยนมือซ่ึงไดแก  พันธบัตร  ใบรับ
ของคลังสินคา  ใบประทวนสินคา  ใบหุน  ต๋ัวเงิน  เปนตน  ใหผูมีอํานาจออกคําส่ังอายัดทรัพยสิน 
ส่ังอายัดไดไมวาหนี้กองทุนคางจะมีขอโตแยง  หรือขอจํากัด  หรือมีเ ง่ือนไข  หรือกําหนดจํานวน
แนนอนหรือไมก็ตามโดยคําส่ังอายัดนั้นตองระบุขอหาม  ดังนี้ 

(๑) หามนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ไมสงเงินเขากองทุนจําหนายสิทธิเรียกรอง
ต้ังแตเวลาที่ไดสงคําส่ังนั้นใหและใหชําระหรือสงมอบใหแกพนักงานเจาหนาที่  ณ  เวลาหรือภายใน
กําหนดเวลาตามที่กําหนดไวในคําส่ัง 

(๒) หามบุคคลภายนอกชําระเงิน  หรือสงมอบสิ่งของใหแกนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการที่ไมสงเงินเขากองทุนแตใหชําระหรือสงมอบใหแกพนักงานเจาหนาที่  ณ  เวลา   
หรือภายในกําหนดเวลาตามที่กําหนดไวในคําส่ัง 

ขอ ๑๒ คําส่ังแจงการอายัดทรัพยสิน  ใหเปนไปตามที่แบบเลขาธิการกําหนดทายระเบียบนี้ 
ขอ ๑๓ วิธีการสงคําส่ังการอายัด  ใหแกผู รับคําส่ังอายัดและนายจางหรือเจาของสถาน

ประกอบการที่ไมสงเงินเขากองทุนใหปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ใหสง  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงานของผูรับ  ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนและ  

พระอาทิตยตก   
(๒) ถาไมพบนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ไมสงเงินเขากองทุน  หรือบุคคลที่ระบุ

ในคําส่ังอายัด  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทาํการงานของบุคคลนั้น ๆ  ใหสงแกบุคคลใด ๆ  ที่อายุเกินย่ีสิบป  
ซ่ึงอยูหรือทํางานในบานเรือน  หรือที่สํานักทําการงานที่ปรากฏวาเปนของนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการที่ไมสงเงินเขากองทุนหรือบุคคลที่ระบุไวในคําส่ังเมื่อบุคคลนั้นเต็มใจรับแทน 
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(๓) ถานายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ไมสงเงินเขากองทุน  หรือผูที่ระบุไวในคําส่ัง
อายัดปฏิเสธไมยอมรับคําส่ังอายัดโดยปราศจากเหตุผลอันชอบดวยกฎหมาย  ใหพนักงานเจาหนาที่ผูสง
คําส่ังอายัดขอความรวมมือพนักงานเจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจไปดวยเพื่อเปนพยาน  ถาผูนั้น 
ยังปฏิเสธไมยอมรับก็ใหวางคําส่ังอายัดไว  ณ  ที่นั้นตอหนาพนักงานเจาหนาที่ฝายปกครองหรือ   
เจาพนักงานตํารวจดังกลาว 

(๔) ถาเลขาธิการใหสงคําส่ังอายัดทางไปรษณียก็ใหจัดการสงถึงนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการที่ไมสงเงินเขากองทุนหรือผูรับทางไปรษณียลงทะเบยีนตอบรับ 

(๕) ถาเลขาธิการส่ังใหปดคําส่ังอายัดทรัพยสิน  ใหจัดการปดคําส่ังอายัดไว  ณ  ภูมิลําเนา  
หรือสํานักทําการงานที่ระบุไวในคําส่ังอายัดนั้น  แตตองปดไวในที่เปดเผยใหเห็นไดโดยงาย  เวนแต 
ผูมีอํานาจออกคําส่ังอายัดทรัพยสินจะสั่งเปนอยางอื่น 

(๖) กรณีจะเปนอยางไรก็ตาม  ถาเลขาธิการสั่งใหสงคําส่ังอายัด  โดยวิธีอื่นใดใหปฏิบัติตาม
คําส่ังนั้น 

(๗) การสงคําส่ังอายัดใหแกนิติบุคคล  ใหนําสงแกผูจัดการ  หรือผูแทนอื่น ๆ  ณ  ภูมิลําเนา  
หรือสํานักทําการงานของนิติบุคคลนั้น 

(๘) ในการสงคําส่ังอายัดตอง  ใหผูรับลงลายมือชื่อในใบรับไวเปนสําคัญและใหพนักงาน
เจาหนาที่ผูสงลงวันเดือนป  เวลาที่สง  ลงลายมือชื่อพนักงานเจาหนาที่ผูสงไวดวย  ถาบุคคลที่ระบุไวใน
คําส่ังอายัดไมไดเปนผูรับดวยตนเอง  ใหทํารายงานวาผูรับแทนนั้นเปนใคร  อายุเทาใด  เกี่ยวของกัน
อยางไร  พรอมทั้งใบรับ 

(๙) ถาสงคําส่ังอายัดไมได  ใหพนักงานเจาหนาที่ผูนําสงทํารายงานแสดงเหตุผลที่สงไมได

โดยละเอียดเสนอตอผูมีอํานาจออกคําส่ังอายัดทรัพยสินพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป 

(๑๐) การสงคําส่ังอายัด  หรือหนังสือแจงการอายัด  ใหพนักงานเจาหนาที่ผูนําสงทํารายงาน 

ผลการสงตอเลขาธิการในวันสงหรือในวันแรกที่เปดทําการตามปกติ 

ขอ ๑๔ พนักงานเจาหนาที่จะตองดําเนินการอายัดทรัพยสินในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึน

และพระอาทิตยตกในวันทํางานปกติของผูถูกอายัด 

ขอ ๑๕ ในการปฏิบัติตามหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามระเบียบนี้  ถามีผูขัดขวางหรือมี

พฤติการณวาจะมีผูขัดขวาง  ใหพนักงานเจาหนาที่รองขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานตํารวจเพื่อให

การปฏบิัติการตามหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่สามารถดําเนินการตอไปได 
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ขอ ๑๖ ผลของการอายัด 

(๑) การอายัดทรัพยสินมีผลทําใหการที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ไมสงเงิน 

เขากองทุนไดกอใหเกิด  โอน  หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิเรียกรองที่ไดถูกอายัดภายหลังที่ไดทําการอายัด

ไวแลวนั้น  หาอาจใชยันแกพนักงานเจาหนาที่ไดไม  ถึงแมวาราคาแหงสิทธิเรียกรองนั้นจะเกินกวา

จํานวนหนี้ที่ไมสงเงินเขากองทุน  และนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ไมสงเงินเขากองทุน 

ไดจําหนายสิทธิเรียกรองนั้นเพียงสวนที่เกินจํานวนนั้นก็ตาม 

(๒) ผลการอายัดสิทธิเรียกรองใหชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสิน 

 (ก) สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน  การอายัดสิทธิเรียกรองแหงรายไดเปนคราว ๆ  ซ่ึงรวมถึง

จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระภายหลังการอายัดนั้นดวย  แตทั้งนี้ตองพิจารณาวาคําส่ังอายัดนั้นรวมถึง 

เงินที่ตองชําระภายหลังการอายัดดวยหรือไม 

 (ข) สิทธิเรียกรองใหชําระเงินแตมีจํานองเปนประกัน  ถามีสิทธิเรียกรองของนายจาง 

หรือเจาของสถานประกอบการที่ไมสงเงินเขากองทุนซ่ึงมีตอบุคคลภายนอก  ในอันที่จะเรียกใหชําระเงิน

จํานวนหนึ่งนั้นมีจํานองเปนประกัน  การอายัดสิทธิเรียกรองใหรวมถึงการจํานองดวย  แตทั้งนี้พนักงาน

เจาหนาที่ตองแจงคําส่ังอายัดไปยังเจาพนักงานผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหเจาพนักงานดังกลาว  

เพื่อใหจดแจงไวในทะเบียนสิทธิดวย 

ขอ ๑๗ เมื่อไดออกคําส่ังอายัดทรัพยสินของนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ไมสง

เงินเขากองทุนแลว  ใหสํานักงานสงเร่ืองใหพนักงานอัยการดําเนินคดีแพงแกผูนั้นเพื่อใชสิทธิเรียกรอง

ในมูลหนี้นั้นภายในเกาสิบวัน  เวนแตเลขาธิการจะเห็นสมควรใหขยายเวลาไดเปนรายกรณีไป   

ขอ ๑๘ ขอจํากัดในการอายัดทรัพยสิน 

(๑) ใหอายัดทรัพยสินของนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ไมสงเงินเขากองทุน 

ไดไมเกินกวาหนี้ที่ไมไดสงเขากองทุน  โดยใหคํานวณหนี้ที่ไมสงเงินเขากองทุนรวมถึงดอกเบี้ยจนถึง

วันชําระ  เวนแตทรัพยสินที่อายัดนั้นไมอาจแบงแยกได   

(๒) การออกสั่งอายัดทรัพยสินของนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ไมสงเงิน 

เขากองทุน  จะกระทําก็ตอเมื่อผูมีอํานาจในการออกคําส่ังไดพิจารณาแลวเห็นวา  ถามีการฟองคดีตอศาล

แลวจะสามารถบังคับเอากับทรัพยสินของนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ไมสงเงินเขากองทุน

ไดและคุมคาใชจายในการดําเนินคดี 
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(๓) เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดยึด  หรืออายัดทรัพยสินอยางใดของนายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการที่ไมสงเงินเขากองทุนไวแทนเจาหนี้ตามคําพิพากษาแลว  หามไมใหอายัดทรัพยสิน
นั้นอีก  แตใหย่ืนคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลที่ออกหมายบังคับคดีใหยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้น   
เพื่อขอเขาเฉลี่ยในทรัพยสินหรือเงินที่ขายหรือจําหนายทรัพยสินนั้นโดยดําเนินการตามขั้นตอน 
และวิธีการที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง   

หมวด  ๓ 
การคัดคานคําส่ังอายัดทรัพยสิน 

 

 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่มีคําส่ังอายัดทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองอื่นอันมิใชตัวเงิน  ถาผูที่จะตอง
ปฏิบัติตามคําส่ังอายัดทรัพยสินจะปฏิเสธไมสงมอบทรัพยสินที่อายัดหรือตองการโตแยงหนี้ที่เรียกรอง
เอาแกตน  ใหย่ืนคํารองคัดคานตอเลขาธิการตามแบบคํารองทายระเบียบนี้  ภายในสิบส่ีวันนับแตวันที่
ไดรับคําส่ังการอายัดทรัพยสินหรือกอนกําหนดการสงมอบทรัพยสินแลวแตกรณี 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่มีคําส่ังอายัดเงิน  ผูที่จะตองสงเงินตามคําส่ังอายัดจะปฏิเสธไมสงมอบเงิน
หรือตองการโตแยงหนี้ที่ เรียกรองเอาแกตน  ใหย่ืนคํารองคัดคานตอเลขาธิการตามแบบคํารอง 
ทายระเบียบนี้ภายในสิบส่ีวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังนั้น 

ขอ ๒๑ เมื่อมีการย่ืนคํารองตามขอ  ๑๙  หรือขอ  ๒๐  ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ
ตรวจสอบพยานหลักฐานและขอเท็จจริงที่เกี่ยวของโดยเร็ว  และเสนอความเห็นตอเลขาธิการเพื่อมีคําส่ัง
วินิจฉัยชี้ขาด 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการตามขอ  ๒๑  ได  พนักงานเจาหนาที่อาจเสนอให
เลขาธิการมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดเพื่อทําใหเร่ืองเสร็จเด็ดขาดตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๒๓ เมื่อเลขาธิการไดรับความเห็นที่เสนอตามขอ  ๒๑  หรือขอ  ๒๒  แลว  ใหดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ถาเห็นวาคํารองที่ย่ืนมานั้นรับฟงไมไดหรือประวิงใหชักชา  ใหยกคํารองของผูนั้นเสีย 
(๒) ถาเห็นวาคํารองที่ย่ืนมานั้นรับฟงได  ใหมีคําส่ังถอนการอายัดทรัพยสินนั้น 
(๓) ถาเห็นวาคํารองที่ย่ืนมานั้นรับฟงไดเฉพาะบางสวน  ใหมีคําส่ังถอนการอายัดทรัพยสิน

เฉพาะในสวนที่รับฟงได  และใหนายจางหรือผูนั้นปฏิบัติตามคําส่ังอายัดทรัพยสินในสวนที่มิไดมีคําส่ัง
เพิกถอนตอไป 
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เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวใหเจาหนาที่มีหนังสือแจงใหผูย่ืนคํารองทราบโดยใหนํา
ความในขอ  ๑๓  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ทั้งนี้   ใหแจงนายจางหรือเจาของสถานประกอบการหรือบุคคลที่ เกี่ ยวของทราบว า   
อาจอุทธรณหรือโตแยงคําวินิจฉัยหรือคําส่ังดังกลาวได  ภายในระยะเวลาสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดรับแจง
คําส่ังหรือคําวินิจฉัยดังกลาว 

ขอ ๒๔ ถาบุคคลภายนอกที่ไดรับคําส่ังอายัดทรัพยสินปฏิเสธ  หรือโตแยงหนี้ที่เรียกรอง   
เอาแกตน  เลขาธิการอาจทําการสอบสวนและ 

(๑) ถาเลขาธิการเห็นวาหนี้ที่เรียกรองนั้นมีอยูจริง  ใหมีคําส่ังใหบุคคลภายนอกปฏิบัติตาม
คําส่ังอายัด  หรือ 

(๒) ถาเลขาธิการเห็นวาเร่ืองจะทําใหเสร็จเด็ดขาดไมไดโดยวิธีสอบสวน  ใหมีคําส่ังอยางอื่นใด 
ในอันที่จะใหเร่ืองเสร็จเด็ดขาดไปตามที่เห็นสมควร 

ทั้งนี้  ใหแจงใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการหรือบุคคลที่ เกี่ยวของทราบวา   
อาจอุทธรณหรือโตแยงคําวินิจฉัยหรือคําส่ังดังกลาวได  ภายในระยะเวลาสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดรับแจง
คําส่ังหรือคําวินิจฉัยดังกลาว 

ถาคําส่ังอายัดทรัพยสินนั้นไมมีการคัดคานหรือในกรณีที่เลขาธิการมีคําส่ังตามขอ  ๒๑  หรือ  
ขอ  ๒๒  แลว  และบุคคลภายนอกมิไดปฏิบัติตามพนักงานเจาหนาที่อาจขอใหเลขาธิการออกคําส่ัง
บังคับแกบุคคลภายนอกผูนั้น  และดําเนินการไปเสมือนหนึ่งวาบุคคลนั้นเปนนายจางหรือเจาของ 
สถานประกอบการ 

ถาทรัพยสินหรือคาแหงสิทธิ เ รียกรอง   ซ่ึงอายัดไวตองเ ส่ือมเสียไปเพราะความผิด 
ของบุคคลภายนอกเนื่องจากไมปฏิบัติตามคําส่ังเลขาธิการไมวาดวยประการใด ๆ  บุคคลภายนอกเชนวานั้น
ตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกสํานักงานเพื่อความเสียหายอยางใด ๆ  ซ่ึงเกิดข้ึนแกสํานักงาน 

หมวด  ๔ 
การถอนการอายัดทรัพยสิน 

 

 

ขอ ๒๕ เลขาธิการอาจมีคําส่ังใหถอนการอายัดทรัพยสินในกรณี  ตอไปนี้ 
(๑) เมื่อนายจางหรือเจาของสถานประกอบการไดชําระหนี้ครบถวนแลว  หรือไมมีหนาที่ตอง

ชําระหนี้ตอไป 
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(๒) เมื่อมีกรณีตามขอ  ๒๓  (๒)  หรือ  (๓) 
(๓) เมื่อภาระแหงหนี้ลดลง  เปนผลใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการตองรับผิดชําระ

หนี้ เพียงบางสวน  และถาไดถอนการอายัดทรัพยสินไปบางรายการแลว  ทรัพยสินที่ เหลือยังคง 
พอคุมหนี้ที่ยังคางชําระ 

(๔) เมื่อมีเหตุอื่น ๆ  ซ่ึงเลขาธกิารพิจารณาเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 
ขอ ๒๖ เมื่อเลขาธิการมีคําส่ังตามขอ  ๒๕  แลว  ใหพนักงานเจาหนาที่ออกประกาศถอนการ

อายัดทรัพยสินตามแบบแนบทายระเบียบนี้  และจัดสงสําเนาคําส่ังและประกาศถอนการอายัดทรัพยสิน
แกผูถูกอายัดและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยไมชักชา 

ใหนําความในขอ  ๑๓  มาใชบังคับแกการสงเอกสารตาง ๆ  ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
ขอ ๒๗ เมื่อเลขาธิการมีคําส่ังถอนการอายัดทรัพยสินแลว  ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผูถูก

อายัดมารับทรัพยสิน  หนังสือสําคัญสําหรับทรัพยสิน  หรือเอกสารทั้งปวงคืนไป  หรือพนักงาน
เจาหนาที่ จัดสงใหก็ได  แลวแตจะพิจารณาเห็นสมควรใหพนักงานเจาหนาที่ทําหลักฐานการคืน
ทรัพยสินไวเปนหนังสือ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อิสสระ  สมชัย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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ดังกลาว จึงส่ังใหอายัด…………………………………….……………….…………. ซ่ึง........ ……………………………………………………………………………..………….……………จะตองสงมอบใหแก

............ ……………………………………………………………………………….……………….……………………………………….………………ผูไมนําสงเงินขางตน ดังมีรายการตอไปนี้ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………………………………………………………………………… 
 

                    แต ท้ังนี้ ไม เ กินวงเงิน ……………………………………………..……..บาท(………………………………..………………………………) ซ่ึงเปนเงิน ท่ี 

………………………………………………….……….คางชําระแก …………………………………………………………………………….…………. สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการแหงชาติโดยคํานวณเงินเพ่ิมถึงวันท่ี ………………….…...........หากมีการสงมอบเงินตามคําส่ังอายัดฉบับนี้

หลังจากวันท่ี…………………………….จะตองคํานวณเงินเพ่ิมตามกฎหมายเพื่อสงมอบอีกเดือนละ……………………………………..……………บาท 

(……….………………………....………………………)   
 

                    ฉะนั้น เม่ือหนี้ตามสัญญาดังกลาวขางตนถึงกําหนดชําระจึงหามมิให…………………………………………..…………

ชําระเงินตามจํานวนท่ีส่ังอายัดแก…………………………………………………………………………….………….แตใหสงมอบแก …………………………………………………………………….…………. 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ และหามมิใหผูใดกระทําใหเสียหาย 

จําหนายจายโอน หรือกระทําอยางหนึ่งอยางใดแกทรัพยสิน หรือสิทธิเรียกรองท่ีอายัด เวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติหรือผูซ่ึงเลขาธิการ

มอบหมาย  
 

ท้ังนี้ เพ่ือนําเงินมาชําระหนี้ ท่ีคางอยูดังกลาวขางตน ตลอดจนคาธรรมเนียมและ

คาใชจายในการอายัดทรัพยสินรายนี้ 

 
                                               ส่ัง ณ วนัท่ี        เดือน             พ.ศ.  
 

 

                      เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการแหงชาติหรือผูไดรับมอบหมาย 



 
 
 
 

 
 

 

 
ประกาศอายัดทรัพยสิน 

 

ของ.……………………………………………………………….…………………. 
 

                
ดวย……………………………………………………………………………………………………………....... ....... .......นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ 

ไ ม นํ า ส ง เ งิ น  ……………..………………………………………………………………………………………………..ร ว ม เ ป น เ งิ น ท้ั ง ส้ิ น ……………………………………………….บ า ท 

(…………………………………………………………..)  เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ โดยอาศัย

อํานาจตามความใน …………………………………………............…………………. จึงมีคําส่ังท่ี………...../……..…… ลงวันท่ี ……..…..เดือน ………..………..พ.ศ. …………..……… 

ใหอายัดทรัพยสินของ …………………....................…………………………………………………………………นําเงินไปชําระหนี้ขางตน ดังมีรายการตอไปนี้ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

 
ฉะนั้น จึงหามมิใหผูใดกระทําใหเสียหาย จําหนาย จายโอน หรือกระทําอยางหนึ่งอยาง

ใดแกทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองท่ีอายัด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ หรือผูซ่ึงเลขาธิการมอบหมายแลวเทานั้น 
 
           ผูใดจะคัดคานการอายัดทรัพยสินรายนี้ใหยื่นคําคัดคานได ณ สํานักงานสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ภายใน ๑๔ วัน นับแตวันท่ีไดรับคําส่ังอายัดทรัพยสินหรือกอน

กําหนดการสงมอบทรัพยสินแลวแตกรณี 
 
                                               ประกาศ  ณ  วนัท่ี            เดือน                   พ.ศ. 

 
 
 
 

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

                                             พนักงานเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายจากเลขาธิการ 

                                     สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชวีิตคนพิการแหงชาต ิ



 
 
 
 

 

 

 

 

คําส่ังเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชวีิตคนพิการแหงชาต ิ

ท่ี……………/……………………………… 
 

เร่ือง ถอนการอายดัทรัพยสินของ …………………………………………………………………………………………… 
   
 
                ตามท่ีสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ไดอายัดทรัพยสินของ

..........................................................................................................ตามคําส่ังเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการแหงชาติ  ท่ี................/............................ลงวันท่ี ...................................................นั้น 
 
               บัดนี.้.........................................................................................................................นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ

ไดชําระเงินใหแก..........................................................................................................................ครบถวนแลว 
 
                อาศัยอํานาจตามความใน .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . ..ประกอบ

................................................................................................................ จึงมีคําส่ังใหถอนการอายัด ................................................................................

ของ  .....................................................................................................    ดังตอไปนี้ 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................  
                          ท้ังนี ้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
                                                   ส่ัง  ณ  วันท่ี           เดือน                 พ.ศ. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

ประกาศถอนการอายัดทรัพยสิน 
 

ของ …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

                      ด ว ย ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ไ ด ชํ า ร ะ เ งิ น ใ ห แ ก

.......................................................................................ตามคําส่ังอายัดทรัพยสินของเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ท่ี.............../....................... ลงวันท่ี.................................................ครบถวนแลว 
 
                    ดังนั้น เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติอาศัย

อํานาจตามความใน....................................................................…...ประกอบกับ......................................................................................................จงึมี

คํา ส่ัง ท่ี……………………/  ……………………………………………ลงวัน ท่ี……………………………………………………………………………………………………………ใหถอนการอายัดทรัพย สิน

...............................…..............................................ของ..............................................................................ดังตอไปนี้ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

 
 
                 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
                                          ประกาศ  ณ  วันท่ี            เดือน                พ.ศ.  

 

 

 

 

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

                                       พนักงานเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายจากเลขาธิการ 
                                         สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการแหงชาต ิ



 
 

คํารองคัดคานการอายัดทรัพยสิน 
 

                                        เขยีนท่ี ………………………………. 
วันท่ี ………..เดือน…………………พ.ศ.…………… 

               ขาพเจา……………………………………………………………………………………………… ในฐานะ……………………...……………………………..…………

อาย…ุ…………….ป เช้ือชาต…ิ…………สัญชาต…ิ…………ถือบัตร…………………………………………………………………………..………………

เลขท่ี……………………………….วันออกบตัร………….……………….วันบัตรหมดอาย…ุ…………………….ท่ีอยูปจจบุันเลขท่ี………………………...

หมูท่ี……………………ตรอก/ซอย……….…ถนน………………………..ตําบล/แขวง………….…….อําเภอ/เขต………………………….…………. 
จังหวัด…………….…………………………..โทรศัพท…………………………...สถานท่ีทํางานเลขท่ี………………………...หมูท่ี……………………ตรอก/

ซอย…………………………….….…ถนน…………….……………………..ตําบล/แขวง………………………….….…….อําเภอ/เขต………………………….…………. 
จังหวัด……………………………….…………..โทรศัพท………………………….………………... 
 

ขอยื่นคํารองตอเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ดังมี

ขอความตอไปนี้ 
 

๑. เม่ือวนัท่ี ………..เดือน…………………พ.ศ.……………เวลา…………………..………....น. พนักงานเจาหนาท่ี
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชวีิตคนพิการแหงชาติ ไดไปอายดัตามคาํส่ังเลขาธิการสํานักงาน

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการแหงชาติ              ท่ี ………./…....ลงวันท่ี ……………….….พ.ศ. .............................

คือ.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………....……………………..………..…………………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………… 
 

๒. ขาพเจาขอคดัคานการอายัดทรัพยสินดังกลาวขางตน ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ คือ 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

พรอมนี้ไดยืน่พยานหลักฐานตางๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาดงัมีรายการตอไปนี ้
              
         (๑)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………… 

         (๒) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………… 

         (๓) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………… 

         (๔) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………… 
 

                       ลงช่ือ…………………………………………………….………………….ผูรอง 

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


