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ระเบียบกรมประมง 
ว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ 

พ.ศ.  256๑ 
 

 

เนื่องจากสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคําสั่งยึดไว้  โดยอาศัยอํานาจ 
ตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  105  (2)  นั้น  มีลักษณะ
เป็นทรัพย์สินที่เป็นของเสียง่าย  หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจนเกินส่วน
ของท รัพ ย์สิ น   ตามมาตรา   1๓27   วรรคสอง   แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์   
ซึ่งตามมาตรา  1327  วรรคสอง  กําหนดให้สามารถขายทอดตลาดและเก็บเงินไว้แทนตัวทรัพย์สิน   
เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคําสั่ง
ยึดไว้ออกขายทอดตลาด  กรมประมงจึงวางแนวทางปฏิบัติไว้  ดังนี้   

ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น้ําหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้  พ.ศ.  256๑” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะกรณีการขายทอดตลาดสัตว์น้ํา  หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา   

อันเนื่องมาจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทําการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทําความผิดในทะเลตามพระราชกําหนด  
การประมง  พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกําหนด  

การประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
“ผู้สั่งให้ขายทอดตลาด”  หมายความว่า  ประมงจังหวัด  หรือผู้อํานวยการกองกฎหมาย  

แล้วแต่กรณี 
“ขายทอดตลาด”  หมายความว่า  การขายทอดตลาดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ตามมาตรา  105  

วรรคสอง  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการขายทอดตลาด 
ข้อ ๕ กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้อํานาจตามความในมาตรา  105  (2)  แห่งพระราชกําหนด  

การประมง  พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ในการสั่งยึดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่มีไว้หรือได้มา
จากการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  โดยให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือดูแลและเก็บรักษาไว้ในเรือ  
หรือในที่อื่นใดเพื่อรักษาสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้อยู่ในสภาพเดิมและให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว  หากเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําดังกล่าวออกขายทอดตลาด  ให้ย่ืนคําร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้ที่สั่งยึดสัตว์น้ํา  หรือผลิตภัณฑ์สตัว์น้ํานั้นไว้  ตามแบบ  ขส.  ๑  ท้ายระเบียบนี้ 
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ข้อ ๖ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําร้องขอตามข้อ  ๕  แล้ว  ให้รายงานไปยังสํานักงาน
ประมงจังหวัดท้องที่เกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 

กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีตํารวจนครบาล  ให้รายงานไปยังกองกฎหมาย  
กรมประมง  หรือสํานักงานประมงจังหวัดในเขตท้องที่ที่สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นถูกยึดไว้  ทั้งนี้  
ให้พิจารณาถึงความสะดวกและประสิทธิภาพในการขายทอดตลาดเป็นสําคัญ 

เม่ือสํานักงานประมงจังหวัดหรือกองกฎหมาย  กรมประมง  แล้วแต่กรณี  ได้รับเร่ืองแล้ว   
ให้ดําเนินการขายทอดตลาดโดยไม่ชักช้า   

ข้อ ๗ ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีอํานาจสั่งขายทอดตลาดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้มีคําสั่งยึดไว้ออกขายทอดตลาด 

(๑) ประมงจังหวัด  ในกรณีการกระทําความผิดมีการร้องทุกข์ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
(๒) ผู้อํานวยการกองกฎหมาย  กรมประมง  ในกรณีการกระทําความผิดมีการร้องทุกข์ภายใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
ข้อ ๘ ในการดําเนินการนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคําสั่งยึดไว้

ออกขายทอดตลาด  ให้กระทําผ่านคณะกรรมการ  ซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการประเภทวิชาการ 
ไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการ  หรือประเภทท่ัวไปไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญงาน  เป็นประธานกรรมการ   
และข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป  หรือประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานข้ึนไป  
เป็นกรรมการอีกไม่น้อยกว่าสองคน  ทั้งนี้  คณะกรรมการมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน 

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ให้ใช้แบบ  ขส.  ๒  ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๙ วิธีการขายทอดตลาด  ให้สํานักงานประมงจังหวัดหรือกองกฎหมาย  กรมประมง  

แล้วแต่กรณี  ประกาศการขายทอดตลาด  โดยระบุประเภท  ชนิด  ลักษณะ  ขนาด  จํานวนหรือปริมาณ  
สภาพแสดงรายละเอียดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่จะขาย  สถานที่ เก็บรักษา  และสถานที่ 
ที่จะดําเนินการขายทอดตลาด  รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ  ซึ่งเป็นสาระสําคัญเก่ียวกับสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ํานั้น  ตลอดจนเง่ือนไขเก่ียวกับการขายทอดตลาด  โดยประกาศล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  วัน  
และดําเนินการขายให้เสร็จสิ้น  ภายใน  10  วันทําการ  หรือภายในระยะเวลาตามที่ เห็นสมควร   
ตามสภาพของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้น 

ประกาศการขายทอดตลาดตามวรรคหน่ึง  ให้ใช้แบบ  ขส.  3  ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๐ ให้ ปิดประกาศการขายทอดตลาดไว้โดยเปิดเผย  ณ   สถานที่ที่ จะดําเนินการ   

ขายทอดตลาด  หรือประกาศการขายทอดตลาดในเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
ข้อ ๑๑ การขายทอดตลาด  ให้คณะกรรมการกําหนดราคาเริ่มต้นของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์  

สัตว์น้ําที่จะขายทอดตลาด  โดยคํานึงถึงสภาพและราคาในขณะที่จะดําเนินการขายทอดตลาด 
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การกําหนดราคาเริ่มต้นตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการสืบราคาปัจจุบันจากสํานักงานสะพานปลา
หรือสํานักงานท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง  หากไม่มีหน่วยงาน
หรือมีหน่วยงานแต่ไม่มีข้อมูลให้สอบถามจากสํานักงานพาณิชย์จังหวัด  ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อมูลดังกล่าวได้
ให้สืบราคาจากท้องตลาด   

ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้คณะกรรมการ  และเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือผู้ร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นออกขายทอดตลาดเป็นผู้เข้าสู้ราคา  หรือใช้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคา   
ในการขายทอดตลาด   

ข้อ ๑๓ การเสนอสู้ราคาในการขายทอดตลาดให้เป็นไปตามอัตราเพิ่มราคาตามที่คณะกรรมการกําหนด  
และให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้สู้ราคาทราบก่อนขายทอดตลาด   

ข้อ ๑๔ การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์  เม่ือคณะกรรมการแสดงความตกลงด้วยวิธีเคาะไม้ 
หรือแสดงกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด  แล้วให้ทําสัญญาขายทอดตลาด  
ถ้าผู้ซื้อไม่จ่ายเงินหรือไม่วางมัดจํา  หรือวางเงินมัดจําไว้แล้วแต่ไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือภายในกําหนดเวลา  
ให้คณะกรรมการริบเงินมัดจํา  (ถ้ามี)  แล้วนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นออกขายทอดตลาดใหม่  
โดยแจ้งให้ผู้ซื้อเดิมทราบกําหนดวันและเวลาขายด้วย  เม่ือขายได้เงินเท่าใดให้หักค่าใช้จ่าย  ถ้าเหลือเงินสุทธิ  
ไม่คุ้มราคาขายทอดตลาด  คร้ังก่อนให้เรียกชําระเงินส่วนที่ยังขาดจากผู้ซื้อเดิมนั้น 

สัญญาขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบ  ขส.  4  ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ 1๕ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีผู้ เข้าสู้ราคา  หรือมีผู้เสนอราคาต่ํากว่าราคา   

ที่กําหนดตามข้อ  11  หรือการสู้ราคาอาจไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือไม่เป็นไปตามประกาศนี้หรือประกาศ
การขายทอดตลาด  ให้คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการขายทอดตลาด  หรือเลื่อนการขายทอดตลาด
ออกไปก่อน  แล้วรายงานให้ผู้สั่งให้ขายทอดตลาดทราบ  เพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 1๖ การชําระเงิน 
(๑) เม่ือตกลงขายผู้ซื้อจะต้องชําระเงินทันที  หรือวางเงินมัดจําไม่น้อยกว่าร้อยละ  25   

ของราคาสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ต้องซื้อ  และชําระเงินส่วนที่เหลือภายใน  15  วัน  นับแต่วันทําสัญญา  
เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นให้ขออนุญาตผู้สั่งให้ขายทอดตลาดเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปตามที่เห็นสมควร  
แต่ไม่เกิน  30  วัน 

(๒) กรณีผู้ซื้อวางเงินมัดจําไว้แล้วไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือภายในกําหนดตามสัญญา  ให้ริบเงินมัดจํา 
ที่ผู้ซื้อวางไว้แล้ว  และให้ถือว่าเงินมัดจํานั้นเป็นส่วนหนึ่งจากการขายทอดตลาดสิ่งของของผู้ต้องชดใช้เงิน  
ให้นําไปชําระค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและหน้ีที่ผู้ตอ้งชดใช้เงินต้องชําระ 

(๓) การชําระราคาสิ่งของที่ขายทอดตลาดต้องชําระเป็นเงินสด  หรือชําระด้วยเช็คธนาคาร 
แห่งประเทศไทยหรือเช็คที่มีธนาคารคํ้าประกันหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย 
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ข้อ 17 การรับเงินจากการขายทอดตลาด  ให้ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบของทางราชการ  
และเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมบัญชีรายละเอียดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้น 

ข้อ 18 การโอนและการส่งมอบสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ให้คณะกรรมการส่งมอบ   
เม่ือผู้ซื้อชําระเงินครบถ้วน 

กรณีผู้ซื้อต้องการรับมอบสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําไปก่อนมีการชําระราคาครบถ้วน  
เนื่องจากสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําอาจมีการเน่าเสีย  ให้มีการวางประกันไว้เต็มมูลค่าของสัตว์น้ํา   
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ประมูลได้นั้น 

ข้อ 19 ให้คณะกรรมการบันทึกเหตุการณ์ขายทอดตลาด  และรายงานผลการขายทอดตลาด
ต่อผู้สั่งให้ขายทอดตลาดให้รับทราบภายใน  7  วันทําการ  นับแต่วันขายทอดตลาดแล้วเสร็จ 

รายงานผลการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบ  ขส.  5  ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ 20 เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ให้หักค่าใช้จ่ายในการ 

ขายทอดตลาด  และเก็บรักษาเงินนั้นไว้ตามระเบียบของทางราชการ 
ข้อ 21 ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียอาจคัดค้านการขายทอดตลาด   โดยย่ืน คําร้องต่อผู้ สั่ งให้   

ขายทอดตลาดภายในเวลา  15  วัน  นับแต่การขายทอดตลาดเสร็จสิ้น  เม่ือได้รับคําร้องแล้วให้ผู้สั่งให้  
ขายทอดตลาดพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร  และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคําร้องทราบต่อไป 

ข้อ 22 ในกรณีที่สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นมีสภาพเน่าเสีย  และคณะกรรมการพิจารณา
เห็นว่าไม่อาจขายได้ราคาหรือได้ราคาแต่ไม่คุ้มค่าต่อการขายทอดตลาด  ให้มีหนังสือสอบถามไปยังเจ้าของเรือ
หรือผู้ควบคุมเรือผู้ ย่ืนคําร้องขอให้นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นออกขายทอดตลาดว่าจะให้
ดําเนินการอย่างไร  หากเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประสงค์จะยกสัตว์น้ํา  หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้ราชการ  
ให้รายงานเสนอต่อผู้สั่งให้ขายทอดตลาดเพื่อพิจารณาสั่งการให้นําไปมอบให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลใด  
หรือนําไปทําลาย  หรือดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ข้อ 23 ในกรณีที่อยู่ระหว่างการดําเนินการขายทอดตลาด  และคณะกรรมการเปรียบเทียบ   
ได้ดําเนินการเปรียบเทียบตามมาตรา  170  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  โดยผู้ต้องหา
ยินยอมยกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้แก่ทางราชการแล้ว  ผู้สั่งให้ขายทอดตลาดอาจพิจารณา 
สั่งให้งดการขายทอดตลาดที่ยังไม่บริบูรณ์ได้ 

ข้อ 24 ในกรณีที่ขายทอดตลาดแล้วเสร็จ  และต่อมาคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ดําเนินการ
เปรียบเทียบตามมาตรา  170  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  โดยผู้ต้องหายินยอม 
ยกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้แก่ทางราชการ  หรือกรณีที่ มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ ริบสัตว์น้ํา 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําของกลาง  ให้สํานักงานประมงจังหวัดหรือกองกฎหมาย  กรมประมง  แล้วแต่กรณี  
นําเงินที่เก็บรักษาไว้ตามข้อ  20  ส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบของทางราชการ   
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ในกรณีที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง  หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดไม่ริบสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําของกลาง  
ให้สํานักงานประมงจังหวัดหรือกองกฎหมาย  กรมประมง  แล้วแต่กรณี  นําเงินที่เก็บรักษาไว้ตามข้อ  20  
ส่งคืนให้แก่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือผู้ ย่ืนคําร้องขอให้นําสัตว์น้ํ าห รือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํ านั้น   
ออกขายทอดตลาด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 



แบบ ขส. ๑ 

              
       

            
 
  

                            

ค ำร้องขอใหด้ ำเนนิกำรขำยทอดตลำด 
 

                เขียนที่............................................... 
วันที…่………………เดือน………………………พ.ศ………………… 

 

  ข้าพเจ้า (เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ)…………………………………………………………………………… 
อายุ……………อยู่บ้านเลขที่………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
มีความประสงค์ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ได้มีค้าสั่งยึดไว้ โดยอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) แห่งพระราชก้าหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือ (หรือค้าสั่ง) เลขที่.......................................................................
ลงวันที่........................................................ตามรายการดังต่อไปนี  
  ๑. ………………………………………………………………..น ้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม 
โดยให้ดูแลและเก็บรักษาไว้ในเรือประมง ชื่อ............................................หมายเลขทะเบียน……………………………………… 
  ๒. ………………………………………………………………..น ้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม 
โดยให้ดูแลและเก็บรักษาไว้ในเรือประมง ชื่อ............................................หมายเลขทะเบียน……………………………………… 
  ๓. ………………………………………………………………..น ้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม 
โดยให้ดูแลและเก็บรักษาไว้ในเรือประมง ชื่อ............................................หมายเลขทะเบียน……………………………………… 
  ๔. ………………………………………………………………..น ้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม 
โดยให้ดูแลและเก็บรักษาไว้ในเรือประมง ชื่อ............................................หมายเลขทะเบียน……………………………………… 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้าเนินการให้กับข้าพเจ้าด้วย 
 
 
       
     ลงชื่อ……………………………………………………………………ผู้ยื่นค้าร้องขอ 
           (...........……………………………………………………………) 
 



แบบ ขส. ๒ 

 
 

 
 
 

ค ำสั่ง ............................................................................. 
ที่ ........../............... 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรขำยทอดตลำด 
_____________________________ 

 

  อำศัยอ ำนำจตำมข้อ ๗ และข้อ ๘ ของระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขำยทอดตลำดสัตว์น้ ำ
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งยึดไว้ พ.ศ. 256๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรขำยทอดตลำดไว้ดังนี้
  ๑. ……………………………………………..…ต ำแหน่ง................................ ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ………………………………………………..ต ำแหน่ง................................ กรรมกำร 
  ๓. …………………………………..…………...ต ำแหน่ง................................ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

  โดยให้มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขำยทอดตลำดสัตว์น้ ำหรือ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งยึดไว้ พ.ศ. 256๑ 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

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

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

ต ำแหน่ง................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ คณะกรรมกำรขำยทอดตลำด จะต้องประกอบด้วยข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำระดับ 
            ช ำนำญกำร หรือประเภททั่วไปไม่ต่ ำกว่ำระดับช ำนำญงำน เป็นประธำนกรรมกำร และข้ำรำชกำร 
            ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป หรือประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำนขึ้นไป  
            เป็นกรรมกำรอีกไม่น้อยกว่ำสองคน ทั้งนี้ คณะกรรมกำรมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน 
 



  

 

 

 

             ประกาศ…………………. 
              ที…่………./…………….. 
  เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ 

_______________________________ 
 

  ด้วย ….…..…(ส้านักงานประมงจังหวัด  /  กองกฎหมาย กรมประมง)…….……มีความประสงค์ 
จะขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ โดยอาศัยอ้านาจตามมาตรา 105 (2) 
แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จ้านวน…………..…….รายการ ตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศ  
  ก้าหนดท้าการประมูลขายทอดตลาด ในวันที่…………………ณ…………………………..………………… 
  - เวลา………….………… ดูสภาพสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่จะขายทอดตลาด 
  - เวลา…………….……… ลงทะเบียน 
  - เวลา…………….……... เริ่มการประมูล 
  ผู้ประสงค์จะสู้ราคา แต่ไม่ได้ดูสภาพสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ให้ถือว่าทราบรายละเอียด
และสภาพต่าง ๆ ของสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่จะขายทอดตลาดครั งนี ดีแล้ว 
  เงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังนี  
  ๑. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลเสนอราคา ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเสนอราคาเท่านั น
โดยยื่นเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด ดังนี  
     (๑) กรณีบุคคลธรรมดา ให้ยื่นส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
จ้านวน ๑ ชุด 
     (๒) นิติบุคคล ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองนิติบุคล พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน ๑ ชุด 
     (๓) กรณีให้บุคคลอ่ืนเข้าประมูลแทน ให้ยื่นหนังสือมอบอ้านาจและส้าเนาเอกสารตาม (๑) 
หรือ (๒) แล้วแต่กรณี 
  ๒. ห้ามมิให้คณะกรรมการ และเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือผู้ร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
น้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั นออกขายทอดตลาดเป็นผู้เข้าสู้ราคา หรือใช้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการขาย
ทอดตลาด  
  ๓. การเสนอราคา ให้ผู้สู้ราคาเสนอราคาด้วยวาจา และจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว 
  ๔. หากคณะกรรมการขายทอดตลาด เห็นว่าผู้เข้าเสนอราคาหรือบุคคลที่อยู่  ณ สถานที่ 
ขายทอดตลาดรายใดมีพฤติกรรมที่อาจท้าให้การขายทอดตลาดไม่เป็นไปอย่างถูกต้องยุติธรรม หรือรบกวน 
การด้าเนินการหรือการขายทอดตลาด คณะกรรมการขายทอดตลาดมีอ้านาจสั่งให้ผู้นั นออกจากสถานที่ 
ขายทอดตลาดและปฏิเสธการเสนอราคาของผู้นั น 
  ๕. กระบวนการขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดแสดงความตกลง 
ด้วยวิธีการขานราคา พร้อมทั งแสดงความตกลงให้กับผู้ เสนอราคาสูงสุด  โดยจะต้องไม่ต่้ากว่าราคาที่ 
คณะกรรมการขายทอดตลาดก้าหนดไว้ 

แบบ ขส. 3 



  

  ๖. หากคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าไม่มีผู้เข้าสู้ราคา หรือราคาที่มีผู้เสนอสูงสุดนั น 
ไม่เป็นไปตามที่ก้าหนดราคาต่้ากว่าราคา หรือการสู้ราคาอาจไม่เป็นไปโดยสุจริต คณะกรรมการขายทอดตลาด
มีอ้านาจเพิกถอนการขายทอดตลาด หรือเลื่อนการขายทอดตลาดออกไปก่อน 
  ๗. ผู้สู้ราคาสูงสุดและได้รับการพิจารณาให้ชนะประมูลจะต้องช้าระเงินทันที หรือวางเงินมัดจ้า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่ต้องซื อ และช้าระเงินส่วนที่เหลือภายใน 15 วัน 
นับแต่วันท้าสัญญา เว้นแต่กรณีมีเหตุจ้าเป็นให้ขออนุญาตผู้สั่งให้ขายทอดตลาดเพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาออกไป
ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 30 วัน 

๘. กรณีผู้ซื อวางเงินมัดจ้าไว้แล้วไม่ช้าระเงินส่วนที่เหลือภายในก้าหนดตามสัญญา ให้ริบเงินมัดจ้า 
ที่ผู้ซื อวางไว้แล้ว และให้ถือว่าเงินมัดจ้านั นเป็นส่วนหนึ่งจากการขายทอดตลาดสิ่งของของผู้ต้องชดใช้เงิน 
โดยให้น้าไปช้าระค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและหนี ที่ผู้ต้องชดใช้เงินต้องช้าระ 

 ๙. การช้าระราคาสิ่งของที่ขายทอดตลาดต้องช้าระเป็นเงินสด หรือช้าระด้วยเช็คธนาคาร 
แห่งประเทศไทยหรือเช็คที่มีธนาคารค ้าประกันหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย 

 ๑๐. เมื่อครบก้าหนดระยะเวลาตาม ข้อ ๗ แล้ว ผู้สู้ราคาสูงสุดยังมิได้น้าเงินมาช้าระให้ถูกต้อง
ครบถ้วน คณะกรรมการขายทอดตลาดมีอ้านาจริบเงินมัดจ้า (ถ้ามี) แล้วน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั นออก
ขายทอดตลาดใหม่โดยแจ้งให้ผู้สู้ ราคาสูงสุดทราบก้าหนดวันและเวลาขายด้วย เมื่อขายได้เงินเท่าใด 
ให้หักค่าใช้จ่าย ถ้าเหลือเงินสุทธิไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดครั งก่อน คณะกรรมการขายทอดตลาดชอบที่จะเรียก
ให้ช้าระเงินส่วนที่ยังขาดจากผู้สู้ราคาสูงสุดเดมิได้ 
  ๑๑. เมื่อผู้สู้ราคาสูงสุดน้าเงินมาช้าระให้ถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการขายทอดตลาดส่งมอบ
สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าให้แก่ผู้ชนะประมูล โดยผู้ชนะประมูลจะต้องขนย้ายสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า
ดังกล่าวออกไปจากสถานที่เก็บรักษาภายใน ๕ วันท้าการ นับตั งแต่วันที่ช้าระเงินถูกต้องครบถ้วน หากพ้นก้าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการขายทอดตลาดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายของสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์ 
สัตว์น ้านั น 
       ส้าหรับกรณีผู้สู้ราคาสูงสุดต้องการรับมอบสัตว์น ้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าไปก่อนมีการ
ช้าระราคาครบถ้วน เนื่องจากสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าอาจมีการเน่าเสีย ให้มีการวางประกันไว้เต็มมูลค่า
ของสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ประมูลได้นั น 
  ๑๒. ข้อความดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้ประมูลราคาได้รับทราบข้อความทั งหมดและเข้าใจดี 
ตลอดจนยินดีปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดทุกประการ จึงได้สมัครใจเสนอราคาในครั งนี  และถ้าหากมีปัญหาอย่างใด 
อย่างหนึ่งขอให้ทักท้วงก่อนวันประมูลครั งนี ด้วย 
 
     ประกาศ ณ วันที่ …………………………………………… 
   
 
 
       (……………………………………………) 
          ประมงจังหวัด / ผู้อ้านวยการกองกฎหมาย กรมประมง 
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บัญชีรายช่ือสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ 
จ้านวน………………….รายการ 

 
ล้าดับ รายการ จ้านวน/ปริมาณ สถานที่เก็บรักษา 

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

 



  แบบ ขส. 4 

สัญญาขายทอดตลาด 
 

ท ำท่ี………..…………………………….. 
วันที่.........เดือน....................พ.ศ. .............. 

 

  ส ำนักงำนประมงจังหวัด.../  กองกฎหมำย  กรมประมง  ได้ท ำกำรขำยทอดตลำดสัตว์น  ำ 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่ งยึดไว้ โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๐๕ (๒) 
แห่ งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ .ศ .  2558 และที่ แก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม  ตำมประกำศขำยทอดตลำด 
ที…่….......…./…..........…..ลงวันที่………......เดือน………………………….พ.ศ…………….  
  โดยที่………………………………………………………………..เป็นผู้ประมูลซื อได้จำกกำรขำยทอดตลำด 
จึงได้ท ำสัญญำนี ขึ นมำระหว่ำง ส ำนักงำนประมงจังหวัด... / กองกฎหมำย กรมประมง โดย…………………………… 
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี เรียกว่ำ ผู้ขำย ฝ่ำยหนึ่งกับ  
 กรณีบุคคลธรรมดำ นำย/นำง/นำงสำว ……………………………………………………….…………………. 
ถือบัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่……………….…………………….............................. อำศัยอยู่บ้ำนเลขที่……………
ถนน…………………………ตรอก/ซอย………………………ต ำบล/แขวง………………….……อ ำเภอ/เขต………………………. 
จังหวัด…………………… 
  กรณีนิติบุคคล ชื่อ………………………………………………………………………………………………………… 
โดยมี นำย/นำง/นำงสำว……….………………..…………………………………………………………………………………………….. 
ถือบัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่……………….……….............................. อำศัยอยู่บ้ำนเลขที่………………….…
ถนน…………………………ตรอก/ซอย………………………ต ำบล/แขวง………………….……อ ำเภอ/เขต………………………. 
จังหวัด……………………….. ในฐำนะเป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล 
  ซึ่งต่อไปในสัญญำนี เรียกว่ำ ผู้ซื อ อีกฝ่ำยหนึ่ง ทั งสองฝ่ำยได้ตกลงกัน ดังมีข้อควำมต่อไปนี  
  ข้อ 1. ผู้ซื อเป็นผู้เสนอรำคำสูงสุดในกำรขำยทอดตลำด ซึ่งเป็นผู้ประมูลได้สัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น  ำล ำดับที่………………………………………………………………………… ของบัญชีรำยชื่อสัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ 
ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งยึดไว้ ตำมประกำศ…………………………………..ที่…………./………….. เรื่อง ขำยทอดตลำดสัตว์น  ำ 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งยึดไว้ ลงวันที่……….…....เดือน……………………..……..พ.ศ……………. 
รวมเป็นจ ำนวนเงินสุทธิ……………...................................บำท (……………………………………) ซึ่งผู้ขำยได้ตกลงขำยสัตว์น  ำ 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำตำมจ ำนวนเงินดังกล่ำว 
  ข้อ 2. ผู้ซื อได้วำงเงินมัดจ ำ 25 เปอร์เซ็นต์ ของของรำคำสัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำตำม
ข้อ 1 เป็นจ ำนวนเงิน……….……………….………………บำท (……………………..………………………………..) ให้กับผู้ขำย 
ซึ่งผู้ขำยได้รับเงินจ ำนวนดังกล่ำวในวันนี แล้ว โดยผู้ซื อได้ช ำระเป็น 
     เงินสด  
     เช็ค จ ำนวน……………...ฉบับ 
     ๑. เช็คธนำคำร…………………...........เลขที่….………..…………..ลงวันที่………………………………
จ ำนวนเงิน……………………….บำท (………………………………………………) 
     ๒. เช็คธนำคำร…………………...........เลขที่….………..…………..ลงวันที่………………………………
จ ำนวนเงิน……………………….บำท (………………………………………………) 
     ๓. เช็คธนำคำร…………………...........เลขที่….………..…………..ลงวันที่………………………………
จ ำนวนเงิน……………………….บำท (………………………………………………) 
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  ข้อ 3. ผู้ซื อตกลงจะช ำระรำคำส่วนที่ยังค้ำงอยู่ เป็นจ ำนวนเงิน…………………………………บำท 
(……………………………………………) ให้กับผู้ขำยจนครบ และรับมอบทรัพย์ไปภำยในก ำหนด…………………… วัน
นับแต่วันท ำสัญญำนี  
  ข้อ 4. ถ้ำผู้ซื อผิดสัญญำ ไม่ช ำระเงินส่วนที่ยังค้ำงอยู่ ผู้ซื อยินยอมให้กับผู้ขำยริบเงินมัดจ ำ 
และท ำกำรขำยทอดตลำดได้ใหม ่
  ข้อ 5. ผู้ซื อจะต้องเป็นผู้เสียค่ำธรรมเนียมในกำรโอน และต้องเสียภำษีจำกกำรขำยทรัพย์ดังกล่ำว 
  ข้อ 6. ผู้ขำยสงวนสิทธิที่จะไม่รับรองและรับผิดชอบในควำมเสียหำยของสัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์ 
สัตว์น  ำที่ตกลงซื อขำยกันตำมสัญญำนี  
  สัญญำนี ได้ท ำขึ นเป็นสองฉบับ ทุกฉบับมีข้อควำมตรงกันทุกประกำร คู่สัญญำได้อ่ำน 
และเข้ำใจข้อควำมแห่งสัญญำนี ดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เพ่ือเป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำนเป็นส ำคัญ 
 
 
 
  ลงชื่อ……………………………………ผู้ขำย      ลงชื่อ……………………………………ผู้ซื อ 
       (...........................................)                                              (..............................................) 
 
  ลงชื่อ……………………………………พยำน      ลงชื่อ……………………………………พยำน 
       (...........................................)                                               (.............................................) 
 
 
 
 
 
 
 




