
ระเบียบกรมศุลกากร 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการจ าหนา่ยของกลาง 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

เพ่ือให้การจ าหน่ายของกลางด าเนินการด้วยความโปร่งใส  เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย   
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  170  และมาตรา  171  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  
พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมศุลกากร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
การจ าหน่ายของกลาง  พ.ศ.  ๒๕๖3” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.  2563  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมศุลกากร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจ าหน่าย

ของกลาง  พ.ศ.  ๒๕๖0  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน”  หมายความว่า 
(๑) ของหรือสิ่งที่ยึดไว้โดยศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ริบตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร   

หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 
(๒) ของหรือสิ่งที่ยึดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร  

และผู้ถูกจับกุมยินยอมท าความตกลงระงับคดีโดยยกของกลางให้เป็นของแผ่นดินและได้มีการเปรียบเทียบ 
งดการฟ้องร้องตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๒๕๖  หรือมาตรา  ๒๕๗ 

(๓) ของหรือสิ่งที่ยึดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร
แล้วตกเป็นของแผ่นดินโดยผลของกฎหมาย  เช่น  ของที่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิไม่มายื่นค าร้องขอคืน  
ภายในก าหนด  ตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๑๖๗  เป็นต้น 

“ของสดของเสียได้”  หมายความว่า  ของที่หากปล่อยไว้ในสภาพธรรมชาติจะเสื่อมสภาพ  
หรือเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือเสื่อมคุณสมบัติเดิมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ  เช่น  ผัก  
ผลไม้  เนื้อสัตว์  หรือปลา  เป็นต้น 

“ของซึ่งถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย”  หมายความว่า  ของที่หากจ าหน่ายล่าช้า
จะเสี่ยงความเสียหายต่อประโยชน์ของทางราชการ  เช่น  ของที่มีเวลาหมดอายุ  ของที่นิยมกันทั่วไป  
ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง  ของที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เครื่องส าอาง  หรือของประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 

“ของซึ่งค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะมากเกินสมควร”  หมายความว่า  ของที่มีค่าใช้จ่าย 
ในการเก็บรักษาหรือดูแลมากเกินราคาประเมินของกลางรวมค่าภาษีอากรทุกประเภท  หรือจ าหน่ายแล้วเป็น 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



ที่แน่ชัดว่าจะไม่คุ้มค่าภาระติดพัน  เช่น  ของที่ต้องเก็บรักษาไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ  ของที่ต้องเก็บรักษา 
โดยวิธีเฉพาะ  หรือของที่ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่เพื่อเก็บรักษาสูง  เป็นต้น 

ข้อ ๕ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจก าหนดหรืออนุมัติวิธีการจ าหน่ายของกลาง
และจ าหน่ายของกลางนั้น 

ข้อ ๖ ของกลางอาจจ าหน่ายได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ดังนี้ 
(๑) ขายทอดตลาด 
(๒) ขายคืนเจ้าของ 
(๓) ขายปันส่วน 
(๔) ส่งมอบส่วนราชการ 
(๕) ท าลาย 
(๖) วิธีการอื่นตามอนุมัติอธิบดี 
ข้อ ๗ ของที่ยังไม่ตกเป็นของแผ่นดินซึ่งเป็นของสดเสียได้  หรือของซึ่งถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็น

การเสี่ยงความเสียหาย  หรือของซึ่งค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะมากเกินสมควร  อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายมีอ านาจจ าหน่ายได้ก่อนตกเป็นของแผ่นดินโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) ขายทอดตลาด 
(๒) ขายคืนเจ้าของ 
(๓) ขายปันส่วน 
ข้อ ๘ การจ าหน่ายของกลางโดยวิธีขายทอดตลาด  ให้กระท าโดยวิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานที่จ าหน่ายของกลางจัดท าบัญชีรายชื่อของกลาง  พร้อมทั้งก าหนดวัน  เวลา  

และสถานที่ที่จะขาย  และเงื่อนไข  วิธีการขายทอดตลาด  ปิดประกาศไว้ให้ประชาชนทราบ  ณ  ที่ที่จะท าการ 
ขายทอดตลาด 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์  ให้ถือเป็นค่าภาระติดพันในอันที่จะหักจาก 
เงินค่าขายของกลาง 

(๒) ห้ามเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรเข้าสู้ราคาหรือเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในการขายทอดตลาด 
ของกรมศุลกากร 

ข้อ ๙ การจ าหน่ายของกลางโดยวิธีขายคืนเจ้าของ  ให้กระท าโดยวิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) เป็นของกลางในคดีที่ผู้ถูกจับกุมยินยอมท าความตกลงระงับคดีโดยยกของกลางให้เป็นของแผ่นดิน 

และได้มีการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๒๕๖   
หรือมาตรา  ๒๕๗ 

(๒) การขายคืนเจ้าของนั้นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
(๓) ของที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ผู้ซื้อต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว  

ให้ครบถ้วนก่อน 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



(๔) ขายของกลางในราคาประเมินรวมค่าภาษีอากรทุกประเภท 
ข้อ  ๑๐ การจ าหน่ายของกลางโดยวิธีขายปันส่วน  ให้กระท าโดยวิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) ให้ขายปันส่วนเพ่ือสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่รัฐ  ทั้งนี้  ผู้ซื้อของปันส่วนต้องไม่น าไปขายต่อ

ให้กับบุคคลอื่นในลักษณะแสวงหาก าไร 
(๒) ให้ขายปันส่วนแก่หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานภายใต้ก ากับของรัฐได้  

โดยมีเงื่อนไขว่าหน่วยงานนั้นต้องไม่ให้ผู้ได้รับของปันส่วนนั้นน าไปขายต่อให้กับบุคคลอื่นในลักษณะ 
แสวงหาก าไร 

(๓) การขายปันส่วนแก่บุคคลอื่นนอกจากบุคคลตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้กระท าได้แต่เฉพาะกรณี 
การขายในงานแสดงสินค้า  เทศกาล  หรือนิทรรศการที่ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ในลักษณะ  
เป็นการทั่วไป 

ข้อ  ๑๑ การจ าหน่ายของกลางโดยวิธีส่งมอบส่วนราชการ  ให้กระท าโดยวิธีการและเงื่อนไข  
ดังนี้ 

(๑) การส่งมอบส่วนราชการใดให้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการน าไปใช้ประโยชน์ในกิจการ
ของส่วนราชการนั้น ๆ 

(๒) ส่วนราชการผู้รับมอบตกลงยินยอมรับผิดชอบค่าภาระติดพันหรือค่าใช้จ่ายในการส่งมอบ 
ข้อ  ๑๒ การจ าหน่ายของกลางโดยวิธีท าลาย  ให้กระท าโดยวิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) ของกลางนั้นเสียหาย  เสื่อมสภาพ  หรือเสื่อมราคาจนราคาประเมินของกลางไม่คุ้มค่า  

ภาษีอากรทุกประเภท  หรือไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาดูแล  หรือเป็นของที่ตามกฎหมายมีไว้  
เป็นความผิดหรืออยู่ในเงื่อนไขต้องท าลายตามกฎหมาย 

(๒) ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลรักษาของกลางเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  
พิจารณาอนุมัติท าลาย 

(๓) การท าลายจะด าเนินการโดยกรมศุลกากรเองหรือมอบให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ท าลายก็ได้ 
ทั้งนี้  อธิบดีอาจสั่งให้ท าลายของกลางได้โดยวิธีการและเงื่อนไขอื่นตามที่เห็นสมควร 
ข้อ  ๑๓ ของกลางที่เป็นของต้องก ากัดโดยลักษณะ  ชนิด  หรือปริมาณ  ซึ่งมีบทบัญญัติ  

ของกฎหมาย  มติของคณะรัฐมนตรี  ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานร่วมกับกรมศุลกากร  หรือสัญญา  
ซึ่งรัฐต้องผูกพัน  ได้ก าหนดวิธีการจ าหน่ายไว้โดยเฉพาะแล้วก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นโดยความเหมาะสม 

ข้อ  ๑๔ ของกลางที่เป็นของต้องก ากัดโดยลักษณะ  ชนิด  หรือปริมาณ  ที่หากจ าหน่าย 
โดยวิธีการในขอ้  6  (๑)  ถึง  (๓)  อาจกระทบกระเทือนถึงความมั่นคง  ความสงบเรียบร้อยของประเทศ   
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรในประเทศ  ตลอดจนสุขอนามัยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน   
รวมถึงอาจกระทบต่อความตกลงหรือข้อผูกพันที่รัฐบาลไทยมีกับประเทศอื่นหรือองค์กรระหว่างประเทศ  
ให้จ าหน่ายโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) ส่งมอบส่วนราชการตามความในข้อ  ๑1 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



(๒) ท าลายตามความในข้อ  ๑2 
(๓) วิธีการอื่นตามอนุมัติอธิบดี 
ข้อ  ๑๕ ให้อธิบดีกรมศุลกากรเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  15  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พชร  อนันตศิลป ์
อธิบดีกรมศุลกากร 

้หนา   ๑๒
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