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บทคัดยอ
การขายทอดตลาดทรัพยเปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบังคับคดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เพื่อใหไดเงินมาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา การประกาศ
ขายทอดตลาดทรัพยจึงจําตองกําหนดหลักเกณฑใหชัดเจนสอดคลองกับหลักการของกฎหมาย
ระเบียบ คําสั่งอันเกี่ยวดวยการขายทอดตลาดทรัพย ปญหาในการขายทอดตลาดทรัพยประการหนึ่ง
ซึ่งจําตองไดรับการปรับปรุง คือปญหาอันเกิดจากการใชสิทธิโดยไมสุจริตของผูมีสวนไดเสียตาม
มาตรา 309 วรรคท ายแห งประมวลกฎหมายวิธีพิ จ ารณาความแพ ง เนื่ อ งจากกฎหมายให สิ ท ธิ
ผูมีสวนไดเสียที่จะรองขอกําหนดวิธีการขายทอดตลาดใหขายรวมหรือแยกทรัพย หรือลําดับ
การขายตอเจาพนักงานบังคับคดี หรือคัดคานการกําหนดวิธีการขายทอดตลาดทรัพย หรือลําดับ
การขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีตอศาล โดยบทบัญญัติมาตรา 309 วรรคทาย นั้น
กําหนดการใชสิทธิของผูมีสวนไดเสียไวอยางกวาง ไมระบุระยะเวลา หรือเหตุผลอันสมควรในการ
รองขอหรือคัดคานคําสั่งในเรื่องดังกลาว เปนเหตุใหผูมีสวนไดเสียใชเปนชองทางในการประวิง
คดี
บทบัญญัติดังกลาวจึงควรปรับปรุงเพื่อใหการขายทอดตลาดทรัพยเปนไปโดยรวดเร็ว
และเปนธรรม

ข

กิตติกรรมประกาศ
โครงการพั ฒ นาระบบงานกฎหมายฉบั บ นี้ สํ า เร็ จ ลงได ด ว ยความกรุ ณ าอย า งยิ่ ง จาก
ทานวราภรณ ยิ้มพานิชย รองอธิบดีกรมบังคับคดี ฝายพัฒนา และหัวหนาเพ็ญรวี มาแสง ที่ใหความ
กรุณารับเปนที่ปรึกษา อีกทั้งยังไดใหคําแนะนํา คําปรึกษา และสละเวลาอันมีคาในการตรวจแกไข
ขอบกพรองตางๆ มาโดยตลอด และขอขอบคุณ กองจําหนายทรัพยสิน ที่เอื้อเฟอขอมูล สถานที่ใน
การประชุมทําใหโครงการพัฒนาระบบงานกฎหมายนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
โครงการพัฒนาระบบกฎหมายฉบับนี้คงไมอาจสําเร็จลงไดหากปราศจากความรวมมือ
รวมใจ และการเสียสละเวลาของคณะผูจัดทําในกลุมทุกคน หากโครงการพัฒนาระบบงานกฎหมาย
ฉบับนี้ยังมีขอบกพรองหรือไมสมบูรณในเนื้อหาประการใด คณะผูจัดทําขอนอมรับและขออภัยไว ณ
โอกาสนี้

คณะผูจัดทําโครงการ ฯ

บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมา
ประเทศไทยเป น ประเทศที่ ใช ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) โดยมี ป ระมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเปนประมวลกฎหมายฉบับหนึ่งในภาคบังคับคดีใหอํานาจเจาพนักงาน
บังคับคดีเปนเจาพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดี หรือเจาพนักงานอื่นผูมีอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่ใชอยูในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่จะบัญญัติไวในภาคบังคับคดีแหงประมวลกฎหมาย
วิธี พิ จ ารณาความแพ ง เพื่ อ คุ ม ครองสิ ท ธิ ข องคู ค วามในระหวางพิ จารณา หรือ เพื่ อ บั งคั บ ตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่ง และใหหมายความรวมถึงบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานบังคับคดี
ใหปฏิบัติการแทน
เมื่อประเทศไทยประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ําลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได
ทําใหมีการฟองรองใหชําระหนี้ เกิดคดีความเพิ่มขึ้นจํานวนมาก สงผลใหกรมบังคับคดีซึ่งมี
ภารกิจหลักในการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้มาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตองยึดทรัพยสิน
เพิ่มมากขึ้น และมีผลกระทบกับบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบังคับคดี
ในการบังคับคดีนั้น
เจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจแถลงใหเจาพนักงานบังคับคดี
ยึดทรัพยสินของลูกหนี้จํานวนหลายรายการ ซึ่งตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา 309 วรรคหนึ่ง กําหนดเปนหลักวาในการขายทอดตลาดทรัพยสินที่มีหลายสิ่ง
ใหแยกขายทีละสิ่งตอเนื่องกันไป แตก็ใหอํานาจเจาพนักงานบังคับคดีใชดุลพินิจในการกําหนด
วิธีการขาย โดยอาจพิจารณาขายรวมกัน หรือขายอสังหาริมทรัพยรายใหญเปนตอนๆ หรือ
กําหนดลําดับทรัพยสินที่จะขายนั้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขายไดราคาสูงขึ้น และเจาพนักงาน
บังคับคดียังพิจารณาจากสภาพทรัพยประกอบดวย
เชน
หากที่ดินที่ยึดไวหลายแปลง
มีสิ่งปลูกสรางหลายหลังที่สภาพทะลุถึงกันก็จะพิจารณาขายรวมกัน เปนตน
สว นมาตรา 309 วรรคท าย เป น บทบั ญ ญั ติ อั น เกี่ ย วด ว ยการบั ง คั บ คดี เรื่ อ งขาย
ทอดตลาดทรั พ ย โดยบทบั ญ ญั ติ ดั งกลา วกํ า หนดใหส ิท ธิแ กผู ม ีส ว นไดเสีย สามารถรอ งตอ
เจาพนัก งานบัง คับ คดีใ หข ายรวมหรือ ขายแยกทรัพ ยส ิน หรือ ขอใหข ายทรัพ ยส ิน ตามลํ าดับ
ที่กําหนดไวได และหากเจาพนักงานบังคับคดีปฏิเสธตามคํารอง ผูรองจะตองยื่นคํารองตอศาล
ภายใน 2 วันนับแตวันที่ปฏิเสธ เพื่อใหศาลมีคําสั่งชี้ขาด และเจาพนักงานบังคับคดีจะตองเลื่อน
การขายไปจนกว าศาลจะมี คํ าสั่ ง หรือเจาพนั ก งานบั งคับ คดี จะตองรอจนกว าจะพ น ระยะเวลา
ที่ กําหนดให ผูรอ งยื่น คํ ารองต อศาลนั้ น บทบั ญ ญั ติ ดังกลาวมี วัตถุป ระสงคเพื่ อให เจาพนั ก งาน

2
บังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยใหไดในราคาที่สูงสุดตามสภาพทรัพ ยนั้น ๆ และพอชําระหนี้ตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่งศาล อีกทั้งทําใหการบังคับคดีสัมฤทธิ์ผลอยางรวดเร็วและเปนธรรม สงผล
ใหชวยลดปญหาดานเศรษฐกิจของประเทศชาติไดอีกทางหนึ่ง แตในความเปนจริงผูมีสวนไดเสีย
กลับใชขอกฎหมายดังกลาวโดยไมสุจริตเปนชองทางในการกอใหเกิดปญหาในชั้นบังคับคดี และ
เปนชองทางในการประวิงการขายทอดตลาด กอใหเกิดความเสียหายแกผูมีสวนไดเสียรายอื่น ทําให
เจาพนักงานบังคับคดีไมอาจดําเนินการขายทอดตลาดไดตามที่กําหนดไว หรือกรณีที่มีผูผูกพัน
ราคาไวตามมาตรา 309 ทวิ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หากผูรองยื่นคํารองกรณี
ดังกลาวตอเจาพนักงานบังคับคดีกอนวันขายทอดตลาดเปนระยะเวลาไมเกินสองวันตามกฎหมาย
เจาพนักงานบังคับคดีตองเลื่อนการขายไปตามบทบัญญัติดังกลาว การผูกพันราคายอมสิ้นผลไป
สงผลใหบทบัญญัติตามมาตรา 309 ทวิ ไมสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคของกฎหมายไดเทาที่ควร
ทํ า ให ผู มี ส ว นได เสี ย ได รั บ ชํ าระหนี้ ล าช า ท ายสุ ด ก็ จ ะทํ า ให คํ าพิ พ ากษาหรื อ คํ าสั่ ง ของศาล
ไม มี ค วามศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล และกลั บ ทํ าให ระบบเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศแย ล ง ดั ง นั้ น เพื่ อ ให เกิ ด ความเป น ธรรมและเหมาะสมกั บ สภาวะการณ ใ นป จ จุ บั น
จึงควรกํ าหนดหลั ก เกณฑ ในประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ งเกี่ยวด วยการใชสิ ทธิของ
ผูมีสวนไดเสียใหชัดเจนและลดปญหาการใชชองวางทางกฎหมายในการประวิงคดีมากยิ่งขึ้น
1.2 วัตถุประสงคและขอบเขตในการศึกษา
โครงการนี้ มุ งหมายที่ จ ะศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาหลั ก เกณฑ ก ารใช สิ ท ธิ ต าม มาตรา 309
วรรคทายแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เพื่อแกไขปญหาขอขัดของในการบังคับคดี
กรณี ผูมีสวนไดเสียใชสิทธิไมสุจริต โดยมุงเนนใหการขายทอดตลาดทรัพยเปนไปโดยรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ คุมครองสิทธิและประโยชนของผูมีสวนไดเสีย รวมถึงใหสอดคลองกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ เหมาะสมกับสภาวะการณในปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อนํามาใชประกอบการพัฒนากฎหมาย
อันเกี่ยวดวยการบังคับคดีตอไป
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บทที่ 2
หลักเกณฑการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดี
การขายทอดตลาดทรัพยเปนขั้นตอนหนึ่งของการบังคับคดีตามคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาล
โดยหลักแลวถาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาล และลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ไดทราบถึงคําบังคับและครบกําหนดระยะเวลาตามคําบังคับแลว ลูกหนี้ตามคําพิพากษายังคงเพิกเฉยมิไดปฏิบัติ
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลนั้น เจาหนี้ตามคําพิพากษาชอบที่จะขอใหศาลออกหมายบังคับคดีได ตามที่
กําหนดไวในมาตรา 275 และมาตรา 276 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เหตุที่อาจออกหมายบังคับ
คดีตั้งเจาพนักงานบังคับคดีได มีอยูสองกรณี คือ กรณีบังคับคดีใหชําระหนี้เงิน และกรณีบังคับคดีใหขับไล
หรือตองรื้อถอน สิ่งปลูกสราง
ในกรณีที่หนี้ตามคําพิพากษาบังคับใหชําระหนี้เงิน หนี้เงินนั้นจะตองมีสภาพแหงหนี้ที่เปดชอง
ให กระทําได คือ ลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะตองนําเงินมาชําระ หากไมชําระหนี้จะใชวิธีบังคับโดยการยึด หรือ
อายัด และขายทอดตลาดทรัพ ยสิ น ของลูกหนี้ ต ามคํ าพิ พ ากษาเพื่ อ ชํ าระหนี ้ และมาตรา 282 แหง ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไดบัญญัติใหเจาพนักงานบังคับคดีรวบรวมเงินใหพอชําระหนี้ตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่ง ซึ่งกระทําไดโดยวิธียึดหรืออายัดและขายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา และเมื่อยึดทรัพยสินของลูก
เจาพนักงานบังคับคดีจะตองจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินที่ยึดนั้น เพื่อใหไดเงิน
หนี้ตามคําพิพากษาแลว
มาชําระหนี้ใหแก เจาหนี้ตามคําพิพากษา โดยปกติจะดําเนินการขายทอดตลาด ซึ่งตามบทบัญญัติในประมวล
ทอดตลาดทรัพย
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 308 กําหนดใหเจาพนักงานบังคับคดี ดําเนินการขาย
สินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎกระทรวงวาดวยการขายทอดตลาด และตามขอกําหนดของศาลซึ่ง
ระบุไวในคําสั่งอนุญาตใหขายทอดตลาดทรัพยสินถาหากมี ดังนั้น จึงเห็นไดวา การขายทอดตลาดทรัพยสินตอง
อาศัยบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยการขายทอดตลาด ซึ่งก็คือบทบัญญัติตามมาตรา
509 ถึงมาตรา 517 มาเปนหลักในการดําเนินการขายทอดตลาดโดยเจาพนักงานบังคับคดี สวนกฎกระทรวงวา
ดวยการขายทอดตลาดขณะนี้ยังไมมี คงมีแตระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงาน
บังคับคดี พ.ศ.2522 ซึ่งกําหนดระเบียบและวิธีการขายทอดตลาดทรัพยสินไว และคําสั่งของกรมบังคับคดี อัน
เกี่ยวดวยการจําหนายทรัพยสิน ในสวนของขอกําหนดของศาลซึ่งระบุไวในคําสั่งอนุญาตใหขายทอดตลาดทรัพย
สินนั้น คือ กรณีที่ศาลกําหนดใหขายโดยติดจํานองหรือโดยการปลอดการจํานองนั่นเอง นอกจากการขายทอด
ตลาดทรัพยสินในการบังคับ คดีจ ะตองอาศัย บทบัญ ญัติในเรื่อ ง การขายทอดตลาดในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยเปนหลักในการปฏิบัติแลว ยังจะตองปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนในเรื่องการขายทอดตลาดที่มี
กําหนดอยูในประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพงดวย

2.1 ความหมาย ขั้นตอนและวิธีการขายทอดตลาด
2.1.1 ความหมายของการขายทอดตลาด
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ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน “ขายทอดตลาด” (AUCTION) หมายถึง
ขายโดยเปดเผยแกมหาชน ดวยวิธีใหโอกาสแกผูซื้อประมูลราคา ผูใดใหราคาสูงก็มีสิทธิซื้อทรัพย
อันนั้นได 1
สํ า หรั บ ความหมายตาม BLACK’S LAW DICTIONARY อธิ บ ายว า “การขาย
ทอดตลาด” คื อ การขายทรัพ ยสิ น ตอ สาธารณชน (PUBLIC SALE) โดยจะขายทรั พ ยสิ น ให แ ก
ผูเสนอราคาสูงสุด ในการดําเนินการขายทอดตลาดจะกระทําโดยผูที่ไดรับอนุญาต และมีอํานาจ
ตามวัตถุประสงคในการขายนั้น ผูทอดตลาด (AUCTIONEER) อาจเปนบุคคลซึ่งผูขาย (SELLER)
จางมา และมีฐานะเปนตัวแทนของผูขาย อยางไรก็ตามเมื่อทรัพยสินถูกนําเขาสูกระบวนการขาย
ทอดตลาด ผูทอดตลาดก็จะมีฐานะเสมือนกับตัวแทนของผูซื้อ(BUYER) ดวยการขายทอดตลาด
จะบริบูรณเมื่อผูทอดตลาดไดแสดงความตกลงดวยการเคาะไมหรือดวยวิธีอื่นใดตามจารีตประเพณี
ในการขาย ทอดตลาด 2
ดังนั้นการขายทอดตลาด คือ การขายโดยวิธีประมูลราคาแขงขันกันระหวางผูซื้อ
หลายคนเพื่อใหไดราคาสูงกวาการขายโดยวิธีธรรมดา โดยคําพิพากษาฎีกาที่ 5445/2539 วินิจฉัยวา
การขายทอดตลาดทรัพยสินมีความมุงหมายที่จะนําเงินมาชําระหนี้แกเจาหนี้ตามคําพิพากษา
พรอมดวยคาฤชาธรรมเนียมในคดีและคาธรรมเนียมในการบังคับคดีแตในขณะเดียวกันเจาพนักงาน
บังคับคดีตองใหความคุมครองลูกหนี้ไมใหเกิดความเสียหายดวย

1

วิษณุ เครืองาม , คําอธิบายกฎหมายวาดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให , (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
นิติบรรณการ , 2540) , น. 250.
2
นีรชา วรมุนินทร, การเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสินที่ยึดโดยเจาพนักงานบังคับคดี วิทยานิพนธ
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2543, น. 18.
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2.1.2 ขั้นตอนและวิธีการขายทอดตลาดทรัพยของเจาพนักงานบังคับคดี
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 1(14) “เจาพนักงานบังคับคดี ” หมายความวา
เจาพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดี หรือพนักงานอื่นผูมีอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชอยูในอันที่จะ
ปฏิบัติตามวิธีการที่บัญ ญัติไวในภาค 4 แหงประมวลกฎหมายนี้ หรือ เพื่อบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
และใหหมายความรวมถึงบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานบังคับคดีใหปฏิบัติการแทน” ซึ่งเจาพนักงาน
บังคับคดีดําเนินการตามหมายบังคับคดีโดยมีอํานาจยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพยและรับเงินจากการขายทอด
ตลาดไวแทนเจาหนี้
ตามคําพิพากษา โดยในการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีมีกฎหมายและ
ที่เกี่ยวของดังนี้
ระเบียบ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ตาม
การขายทอดตลาดไมวาจะเปนสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย มีหลักเกณฑ
บางอยางมีหลัก
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 509 ถึงมาตรา 517 ซึ่งถือเปนการซื้อขายเฉพาะ
เกณฑพิเศษเพิ่มขึ้นจากการซื้อขายทั่วไป ทั้งนี้ก็เพื่อใหไดราคาสูงกวาการขายโดยวิธีธรรมดา โดยกฎหมาย
กําหนดใหมีการประกาศใหสาธารณชนไดเขารวมประมูลสูราคากันและทําการขายโดยเปดเผย มีการกําหนด
ราคาขั้นต่ําไวกอนและสูราคากันจนกวาจะไดราคาสูงสุด ซึ่งมาตรา 511 หามมิใหผูทอดตลาดเขาสูราคา หรือ
ใชใหผู หนึ่ง ผู ใดเขาสูราคาในการขาย
ทอดตลาดซึ่งตนเปนผูอํานวยการเอง และมาตรา 512 หามมิใหผู
ขายเขาสูราคาเองหรือใชให ผู หนึ่ง ผู ใดเขาสูราคา เวนแตจะแถลงไวโดยเฉพาะในคําโฆษณาบอกการทอด
ตลาดนั้นวา ผูขายถือสิทธิที่จะเขาสูราคาดวย ทั้งสองมาตราดังกลาวเปน กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย
ของประชาชน ฉะนั้นจึงตกลงกันเปนประการอื่นมิได เพราะการที่ผูขายกับผูทอดตลาดเขาสูราคา เสียเองก็
เทากับเปนการตั้งขอเสนอและอาจเขาสนองรับเอง นอกจากนั้นอาจเปนการหลอกลวงประชาชนดวย 3 การขาย
หรือดวยกิริยาอยางหนึ่ง อยางใดตาม
ทอดตลาดจะบริบูรณเมื่อผูทอดตลาดแสดงความตกลงดวยการเคาะไม
จารีตประเพณีของการขายทอดตลาดตามมาตรา 509 สวนกรณีที่ผูสูราคาสูงสุดละเลยไมใชราคานั้น ตามมาตรา
516 กําหนดใหผูทอดตลาดเอาทรัพยสินออกขายอีกครั้งหนึ่ง ถาและไดเงินเปนจํานวนสุทธิไมคุมราคาและคา
ขายทอดตลาดชั้นเดิม
ผูสูราคาเดิมนั้นตองรับผิดในสวนที่ขาด
เนื่องจากการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดี จะเปนการขายทอดตลาด
ตามคํา
สั่งศาล ผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดยอมไดรับความคุมครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
1330 นั่นคือ สิทธิของผูซื้อทรัพยโดยสุจริตไมเสียไป แมภายหลังจะพิสูจนไดวาทรัพยสินนั้นไมใชของจําเลยหรือ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
นอกจากประมวลกฎหมายแพง และพาณิช ยแ ลว เจา พนัก งานบัง คับ คดีย ัง ตอ งปฏิบ ัต ิต าม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 4 ลักษณะ 2 วาดวยการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาหรือ
คําสั่งอีกดวย หลักการใหญ คือ เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีจัดการยึดทรัพยสินแลว กอนขายทอดตลาดตองยื่นคํา
ขอตอศาลขอใหสั่งอนุญาตใหขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น
แตทรัพยสินที่ยึดมานั้นอาจไมจําเปนตอง
ขายทอดตลาดทุกกรณี โดยตามมาตรา 307 กําหนดวา ถารายไดประจําปจากอสังหาริมทรัพยหรือการประกอบ
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกสิกรรมของลูกหนี้ตามคําพิพากษาอาจเพียงพอชําระหนี้ตามคําพิพากษา เมื่อ
3

วิษณุ เครืองาม , อางแลว , น.253.
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ศาลเห็นสมควรหรือเมื่ อ ลูกหนี้ตามคําพิพากษารองขอศาลอาจมีคําสั่งตั้งผูจัดการอสังหาริมทรัพยแทนการสั่งขาย
ทอดตลาดได ส วนมาตรา 308 กํ าหนดให ก ารขายทอดตลาดตามบทบั ญ ญั ติแ ห งประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชย และกฎกระทรวงวาดวยการนั้นและตามขอกําหนดของศาล นอกจากนั้น มาตรา 309 กําหนดหลักวาการ
ขายทรัพยหลายสิ่งใหแยกขายทีละสิ่งตอเนื่องกันไป แตกฎหมายยังใหอํานาจเจาพนักงานบังคับคดีในการใชดุล
พินิจกําหนดวิธีการขายทรัพย ซึ่งเจาพนักงานบังคับคดีอาจรวมขายไปดวยกัน หรือแบงอสังหาริมทรัพยรายใหญ
ออกเปนตอนๆ ไดในเมื่อเปนที่คาดหมายไดวาเงินรายไดจาก การขายจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น
ระเบียบปฏิบัติของเจาพนักงานบังคับคดี
การปฏิบ ัต ิใ นการขายทอดตลาดของเจา พนัก งานบัง คับ คดี ทั ้ง สัง หาริม ทรัพ ยแ ละ
บังคับคดี
อสังหาริมทรัพยเปนไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงาน
ทางปฏิบัติดวยการ
พ.ศ. 2522 หมวดที่ 8 ซึ่งอาศัยแนวทางตามที่กฎหมายกําหนดและเพิ่มกฎเกณฑ
ดังกลาวสามารถยกตัวอยาง
ออกคําสั่งและนโยบายการขายทอดตลาด โดยระเบียบในการขายทอดตลาด
ไดดังนี้ 4
ขอ 67 การขายทอดตลาด ใหเจาพนักงานบังคับคดีจัดทําการประกาศโดยแสดง
ราย
ละเอียดเกี่ยวกับทรัพยที่จะขาย เชน ชื่อเจาของทรัพยโดยเกี่ยวของกับคดีอยางไร ผูสั่งใหขาย วัน เวลา และสถาน
ที่ที่จะขาย ชื่อประเภท ลักษณะ จํานวน ขนาด และน้ําหนักแหงทรัพยนั้นๆ เปนตน ถาเปนที่ดิน ใหแจงเนื้อที่เขต
กวางยาว และอยูตําบล อําเภอ จังหวัดใดดวย ถามีขอสัญญาและคําเตือนอยางไรก็ใหระบุไวโดยชัดเจนตามแบบ
ของกรมบังคับคดี กับใหกําหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาแหงการชําระเงินไวตามนัยแหงระเบียบขอ 85 ดวย
อนึ่ง ถาศาลกําหนดวิธีขาย หรือเงื่อนไขเฉพาะเรื่องเปนพิเศษอยางไรก็ใหปฏิบัติ
ตามนั้น
ขอ 68 ใหเจาพนักงานบังคับคดีจัดการสงประกาศขายทอดตลาดแกบุคคลผูมีสวนไดเสีย ตาม
ที่ระบุไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 280 และใหปดประกาศขายทอดตลาดไวโดยเปดเผย ณ
สถานที่ที่จะขาย สถานที่ที่ทรัพยนั้นตั้งอยู ที่ชุมนุมชน และสถานที่
ราชการอันสมควรจะปดได กอนวันขาย
ไมนอยกวา 3 วัน
อนึ่ง ถาเจาพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรที่จะลงแจงความการขายทอดตลาด
ในหนังสือ
พิมพรายวันฉบับที่แพรหลาย หรือ โดยวิธีอื่นใดกอนวันกําหนดวันขายก็ได
ขอ 75
การขายทรัพยอยางบังคับจํานอง ใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการขายอยางการขาย
ทรัพยธรรมดา โดยไมคํานึงถึงการจํานอง
ขอ 76 การขายทรัพยอยางจํานองติดไปใหประกาศแสดงชื่อผูรับจํานอง พรอมทั้งตนเงินและ
ดอกเบี้ยที่ยังคางชําระจนถึงวันขาย และขอความวาผูใดซื้อทรัพยนั้นตองรับภาระจํานองติดไปดวยโดยชัดเจน
ขอ 82 การขายทอดตลาดทรัพยสิน ตามปกติใหเจาพนักงานแสดงความตกลง ขายดวยวิธี
เคาะไม
ขอ 83 ตามปกติใ หผูข ายรอ งขานจํานวนเงิน ที่มีผูสูร าคาครั้งที่ห นึ่ง 3 - 4 หน ถาไมมีผูสู
ราคาสูงขึ้นใหเปลี่ยนรองขานเปนครั้งที่สองอีก 3-4 หน เมื่อไมมีผูสูราคาสูงกวานั้นและไดราคาพอสมควรก็
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กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม , ประมวลระเบียบราชการ คําสั่ง ขอบังคับ , พิมพครั้งที่ 4
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท กรุงสยามพริ้นติ้ง กรุพ จํากั ด , 2540) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมวา
ดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2543
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ใหลงคําสามพรอ มกับ เคาะไม แตถากอ นเคาะไมมีผูสูร าคาสูงขึ้น ไปอีก ใหรอ งขานราคานั้น ตั้งตน ใหมต าม
ลําดับดังกลาวแลว
ในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดี นอกจากเจาพนักงานบังคับคดีจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 ดังกลาวแลว
ยังมีคําสั่งกรมบังคับคดีและแนวปฏิบัติ 5 ที่เจาพนักงานบังคับคดีจะตองปฏิบัติควบคูไปดวย ซึ่งสรุปขั้นตอน
และวีธีการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีไดดังนี้

เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดรับหมายบังคับคดี เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะยื่นคําขอ
ตั้งเรื่องบังคับคดี เพื่อใหเจาพนักงานบังคับคดียึดอสังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพย บังคับคดี ขับ
ไลรื้อถอนหรือขอใหศาลอื่นบังคับคดีแทน โดยในกรณีของการยึดอสังหาริมทรัพยนั้น
เจา
พนักงานบังคับคดีจะดําเนินการยึด ณ ที่ทําการ 6 โดยไมตองออกไปดําเนินการยึด ณ ที่ทรัพยตั้ง
อยู เวนแตสภาพทรัพยมีรายละเอียดมาก มีโครงสรางซับซอน หรือมีราคาประเมินตั้งแต 20
ลานบาทขึ้นไป ซึ่งผูนํายึดจะตองสงเอกสารประกอบการยึดอสังหาริมทรัพย ณ ที่ทําการ เชน
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ แผนที่การไปที่ตั้งทรัพยที่ยึด ภาพถายปจจุบันของทรัพยที่จะยึด พรอม
แถลงรายละเอียดของทรัพยที่จะดําเนินการยึดตอเจาพนักงานบังคับคดี เมื่อดําเนินการยึดแลวเจา
พนักงานบังคับคดีจะแจงการยึดพรอมราคาประเมินใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา ผูมีสวนไดเสียอื่นๆ 7
ผูครอบครองทรัพย นายทะเบียนหรือเจาพนักงานที่ดินทราบ 8 และเรียกเอกสาร เชน โฉนดที่ดิน
หนังสือรับรองการทําประโยชนจากลูกหนี้หรือผูครอบครองมาเพื่อใหเจาพนักงานบังคับคดีเก็บ
รักษาไว ในกรณียึดทรัพยที่ติดจํานองบุคคลภายนอก เจาพนักงานบังคับคดีจะแจงใหผูรับจํานอง
ทราบพรอมใหแถลงวิธีการขาย
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ดูคําสั่งกรมบังคับคดี ที่ 452/2548 เรื่องการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยึดทรัพย,ที่ 453/2548 เรื่องการปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสิน,ที่ 454/2548 เรื่องการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดี,ที่ 455/2548 เรื่อง
การปฏิบัติงานสํานวนบังคับคดีแพงในสวนกลาง,ที่ 456/2548 เรื่องการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานในการบังคับ
คดี,ที่ 457/2548 เรื่องการกําหนดราคาทรัพยของคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย,ที่ 458/2548 เรื่องการประเมิน
ราคาเพื่อประกอบการขายทอดตลาดทรัพยสินในสวนกลาง,แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยึดทรัพย ขับไล รื้อถอน และ
จําหนายทรัพยสิน ลงวันที่ 8 กันยายน 2548 ประกอบกับฉบับแกไขลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2548
6

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2544 ขอ 26
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 287
8
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 303, 304
7
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เมื่ อศาลมี คําสั่งอนุ ญ าตใหขายทอดตลาดทรัพ ยที่ยึดแลว เจาพนักงานบั งคับคดีจะ
ดําเนินการขายทอดตลาด โดยประกาศขายทอดตลาดจะกําหนดเงื่อนไขใหผูประสงคจะเสนอราคา
วางประกันในการเสนอราคาตอเจาพนักงานบังคับคดีเปนจํานวน 50,000 บาท ทุกรายการ เวนแต
เจาพนักงานบังคับคดีใชดุลพิ นิจกําหนดตามที่เห็น สมควร และการวางประกันดังกลาวมิให ใช
บั งคับ แก ผู ป ระสงค จะเสนอราคาอั น ได แ ก ผู มี สิ ท ธิ ข อหั ก ส ว นได ใช แ ทน และคู ส มรสที่ ศ าล
อนุ ญ าตให กั น ส วนแล ว นอกจากนี้ ป ระกาศขายทอดตลาดยังแสดงรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ ทรั พ ย
ที่จะขาย เชน เจาของทรัพย ประเภท ลักษณะทรัพยจํานอง เนื้อที่ สถานที่ทําการขาย วิธีการขาย
เปนตน เมื่อถึงกําหนดเวลาขายทอดตลาดเจาพนักงานบังคับคดีจะแจงรายละเอียดคดี รายละเอียด
ของทรัพย วิธีการขายและกําหนดราคาเริ่มตน ในการขายทอดตลาดจะใชวิธีประมูลราคาแขงขันกัน
โดยเจาพนักงานบังคับคดีจะเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุด ผูซื้อทรัพยไดจะตองทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบพิมพของกรมบังคับคดี และตองชําระเงินสวนที่เหลือภายใน 15 วันนับแตวันซื้อ
ทั้งนี้ผูซื้อทรัพยอาจรองขอขยายระยะเวลาวางเงินคาซื้อทรัพยสวนที่เหลือตอเจาพนักงานบังคับคดี
ออกไปไดอีกเปนระยะเวลา 3 เดือนนับแตครบ 15 วัน หากครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวผูซื้อ
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไข เจาพนักงานบังคับคดีจะนําทรัพยนั้นออกขายทอดตลาดใหม หากไดราคา
ต่ํากวาราคาขายเดิม ผูซื้อทรัพยเดิมจะตองรับผิดในสวนที่ขาดพรอมทั้งคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
เมื่อผูซื้อทรัพยวางเงิน คาซื้อทรัพยครบถวนแลว เจาพนักงานบังคับคดีจะสงมอบ
เอกสารสิทธิใหผูซื้อและแจงเจาพนักงานที่ดินดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูซื้อ
เจาพนักงานบังคับคดีจะประกาศขายทอดตลาดทรัพยในแตละครั้ง โดยกําหนดวันขาย
ทอดตลาดทรัพย 4 นัด ในประกาศขายฉบับเดียวกันโดยมีระยะเวลาหางกันแตละนัดไมเกิน 25 วัน
กําหนดเงื่อนไขวาหากขายไมได หรือขายไดไมครบทุกรายการ จะทําการขายในนัดถัดไปตาม
กําหนดนัด ซึ่งในกรณีที่เจาพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยไมได เพราะเหตุไมมีผูเขาสูราคา
หรือมีเหตุสมควรตามกฎหมายใหตองงดหรือเลื่อนไป 1 นัด เจาพนักงานบังคับคดีจะทําการขาย
ในนัดถัดไปตามกําหนดนัด แตหากกรณีที่มีผูเสนอราคาสูงสุดแลวมีผูมีสวนไดเสียคัดคานราคา
เปนเหตุใหตองเลื่อนการขายออกไป ผูเสนอราคาสูงสุดจะตองผูกพันราคาที่เสนอนั้นตามเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในมาตรา 309 ทวิ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ผูมีสวนไดเสียที่เปน
ผูคัด ค านราคาและผูมี ส วนได เสี ยรายอื่น ไมวาจะมาดูแลการขายในนัด นั้ น หรือไม จะไมมีสิ ท ธิ
คัดคานราคาไดอีกในนัดถัดไป ผูมีสวนไดเสียที่ไมสุจริตจึงใชสิทธิตามมาตรา 309 วรรคทายแหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เปนเหตุในการเลื่อนการขายออกไปอีกสงผลใหการบังคับ
ตามมาตรา 309 ทวิ ไมสัมฤทธิ์ผล กรณีดังกลาวจึงขอนําหลักเกณฑของมาตรา 309 ทวิ มาอธิบาย
พอสังเขป
2.2 หลักเกณฑการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 309 ทวิ
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มาตรา 309 ทวิ “ในการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นกอน
ที่เจาพนักงานบังคับคดีจะเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดที่เจาพนักงานบังคับคดีเห็นวาเปน
ราคาที่สมควรขายได เจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือบุคคลผูมีสวนไดเสีย
ในการบังคับคดีอาจคัดคานวาราคาดังกลาวมีจํานวนต่ําเกินสมควร ในกรณีเชนวานี้ให
เจา
พนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายทอดตลาดทรัพยสินไป เพื่อใหเจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคํา
พิพากษา หรือบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีไมวาจะเปนบุคคลที่คัดคานหรือไม ก็ตาม
หาผูซื้อที่จะเสนอซื้อในราคาที่บุคคลดังกลาวตองการมาเสนอซื้อในการขายทอดตลาดทรัพยสิน
ครั้งตอไป โดยใหผูเสนอราคาสูงสุดตองผูกพันกับการเสนอราคาดังกลาวเปนระยะเวลาสามสิบ
วันนับแตวันที่เสนอราคานั้น และในการขายทอดตลาดทรัพยสินครั้งตอไป หากมีผูเสนอราคาสูง
สุดในจํานวนไมสูงกวาจํานวนที่ผูเสนอราคาสูงสุดไดเสนอในการขายทอดตลาดทรัพ ยสิน ครั้ง
กอน หรือไมมีผูใดเสนอราคาเลยใหเจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดใน
การขายทอดตลาดทรัพ ยส ิน ครั ้ง กอ น แตห ากมีผู เสนอราคาสูง สุด ในการขายทอดตลาด
ทรัพ ยสินครั้งตอไปในจํานวนสูงกวาจํานวนที่ผูเสนอราคาสูงสุดไดเสนอในการขายทอดตลาด
ทรัพ ยส ิน ครั้ ง ก อ น ให เจ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี เคาะไม ข ายให แ ก ผู เสนอราคาสู ง สุ ด ในการขาย
ทอดตลาดทรัพยสินนั้น
ในกรณีที ่เจา หนี ้ต ามคํ า พิพ ากษา ลูก หนี ้ต ามคํ า พิพ ากษา หรือ บุค คลผู ม ีส ว น
ไดเสียในการบังคับคดีเห็นวาราคาที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินมีจํานวนต่ําเกินสมควร
และการขายทอดตลาดทรัพยสินในราคาต่ําเกินสมควรนั้นเกิดจากการคบคิดกันฉอฉลในระหวางผู
ที่เกี่ยวของในการเขาสูราคา หรือความไมสุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจา
พนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติหนาที่บุคคลดังกลาวอาจยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอใหมีคําสั่งเพิก
ถอนการขายทอดตลาดทรัพยสินตามบทบัญญัติแหงลักษณะนี้ได และเมื่อศาลไตสวนแลวเห็นวา
คํารองรับฟงได ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคํารอง หรือแกไข หรือมีคําสั่งกําหนดวิธีการอยางใด
ตามที่ศาลเห็นสมควรใหเสร็จภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันไดรับคํารองนั้น
ใหนําบทบัญญัติในวรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก ของมาตรา 296 มาใช
บังคับแกการยื่นคํารองตามวรรคสองโดยอนุโลม
คําสั่งศาลตามวรรคสองใหเปนที่สุด”
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ งมาตรา 309 ทวิ ป จ จุ บั น มี ก ารแก ไ ขตาม
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง(ฉบับที่ 21) พ.ศ.2547 ในสวนเกี่ยวกับ
วรรคหนึ่ง แกไขเปนวา “ในการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น กอนที่
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เจาพนักงานบังคับคดีจะเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดที่เจาพนักงานบังคับคดีเห็นวาเปนราคา
ที่สมควรขายได เจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี
อาจคัดคานวาราคาดังกลาวมีจํานวนต่ําเกินสมควร ในกรณีเชนนี้ใหเจาพนักงานบังคับคดีเลื่อน
การขายทอดตลาดทรั พ ย สิ น ไปเพื่ อ ให เจ า หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาลู ก หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษา หรื อ
ผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี ไมวาจะเปนบุคคลที่คัดคานหรือไมก็ตาม หาผูซื้อที่จะเสนอซื้อใน
ราคาที่บุคคลดังกลาวตองการมาเสนอซื้อในการขายทอดตลาดทรัพยสินครั้งตอไป โดยใหผูเสนอ
ราคาสูงสุดตองผูกพันกับการเสนอราคาดังกลาวเปนระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่เสนอราคานั้น
และในการขายทอดตลาดทรัพยสินครั้งตอไป............”
มาตรา 309 ทวิ วรรคหนึ่ง จึงมีหลักเกณฑเปลี่ยนไปในสาระสําคัญรวม 3 ประการ คือ
(1) การเลื่อนการขายทอดตลาดมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของไปหาผูซื้อ
ที ่จ ะเสนอราคาใหมแ ละบัง คับ ใหผูเสนอราคาสูง สุด เดิม ผูก พัน ราคาที ่เสนอเปน เวลา 30 วัน
นับแตวันที่เสนอราคา การนัดขายทอดตลาดในครั้งตอไปจึงควรกระทําภายใน 30 วัน
(2) เจาพนักงานบังคับคดีจะตองเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดเดิม หากการขายนัดใหม
มีผูเสนอราคาไมสูงกวาราคาสูงสุดเดิมหรือไมมีผูใดเสนอราคาเลย

(3) หากการขายนัดใหมมีผูเสนอราคาสูงกวาราคาสูงสุดเดิม เจาพนักงานบังคับคดี
ตองเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดในการขายนัดใหมนั้น จะใชดุลพินิจไมขายไมได 9
มาตรา 309 ทวิ สวนที่แกไขใหมนี้ไดกําหนดวิธีปฏิบัติในการขายทอดตลาด
ของเจา
พนักงานบังคับคดีไวโดยเฉพาะ โดยใหมีการผูกพันราคาของผูเสนอราคาสูงสุดไว 30 วัน หากตองมีการเลื่อนการ
ขายออกไปเพราะเหตุมีการคัดคานวาราคาต่ํา จึงถือ เป นหลักการที่ก ฎหมายกําหนดขึ้น ใหมแตกตางจากบท
บัญญัติเดิม
ผูผูกพั นราคา คือ ผูเสนอราคาสู งสุดในการขายทอดตลาดทรัพยสิน ของลูกหนี้
ตามคํา
พิพากษากอนที่เจาพนักงานบังคับคดีจะเคาะไมขาย แตเจาหนี้ตามคําพิพากษาและลูกหนี้ ตามคําพิพากษา
ตลอดจนผูมีสวนไดเสียอาจคัดคานราคาเปนเหตุใหเจาพนักงานบังคับคดีตองเลื่อนการขายทอดตลาด และผูเสนอ
ราคาสูงสุดตองผูกพันราคานี้ไปเปนระยะเวลา 30 วัน 10 ดังนั้น
การกําหนดวันขายในแตละนัดจึงตองหาง
กันไมเกิน 30 วัน เพื่อมิใหผูผูกพันราคาหลุดพนจากราคาที่เสนอ ซึ่งในทางปฏิบัติเมื่อมีการเสนอราคาสูงสุด
และการคัดคานราคา ผูผูกพันราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายกับเจาพนักงานบังคับคดี และถือเอาเงินหลักประกันใน
การเขาสูราคาเปนเงินมัดจําตามสัญญาซื้อขายดังกลาว และในการขายนัดตอไป หากไมมีผูใดเสนอราคาหรือมีผู
เสนอราคา สูงสุดเปนจํานวนไมสูงกวาจํานวนที่ผูเสนอราคาสูงสุดไดเสนอในครั้งกอน เจาพนักงานบังคับคดี
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สามารถเคาะไมขายทอดตลาดใหได และถือตามสัญญาซื้อขายที่ทําไวแลวนั้น แตถาเจาพนักงานบังคับคดีขาย
ทอดตลาดใหแกบุคคลอื่นที่เปนผูใหราคาสูงสุดในการขายที่เลื่อนไปนั้น ผูผูกพันราคายอมสิ้นความผูกพัน และ
สัญญาซื้อขายเปนอันยกเลิก โดยเจาพนักงานบังคับคดีจะคืนเงินมัดจําแกผูผูกพันราคาและทําสัญญาซื้อขายใหม
กับผูซื้อทรัพยไดตอไป หรือหากผูผูกพันราคาเปนผูซื้อไดแตราคาเสนอสูงกวาราคาเดิม ก็จะใหทําสัญญาซื้อขาย
ใหมกับเจาพนักงานบังคับคดี
มาตรา 309 ทวิ วรรคหนึ่ง เดิมนั้น กอนเจาพนักงานบังคับคดีจะเคาะไมขายทอดตลาดแกผูเสนอ
ราคาสูงสุดที่เจาพนักงานบังคับคดีเห็นวาเปนราคาสมควรขายได บุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีอาจคัด
คานวาราคาดังกลาวมีจํานวนต่ําเกินสมควร และกฎหมายกําหนดให
เจาพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขาย
ทอดตลาดทรัพ ยสิน ไป และการขายทอดตลาดครั้งตอ ๆไป หากมีผูเสนอราคาสูงสุด ในจํานวนไมนอยกวา
จํานวนที่ผูเสนอราคาสูงสุดไดเสนอในการขายทรัพยสินครั้งกอน ใหเจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขายทอด
จึงเห็นไดวาลูกหนี้ตามคําพิพากษาและผูมีสวนไดเสียทุกราย เชน ผูถือ
ตลาดให แกผูเสนอราคานั้นได
กรรมสิ ท ธิ์รวม ผูรองกั นสวน ผูรองขอเฉลี่ยทรัพย ทายาท ฯลฯ สามารถใชสิ ทธิคัดคานราคาไดทุ กคน โดย
กฎหมายมิไดจํากัดวา การคัดคานราคาทําไดกี่ครั้ง จึงเกิดปญหาในทางปฏิบัติกรณีคดีมีลูกหนี้หรือมีผูมีสวนไดเสีย
หลายราย และผลัดกันมาคานราคาในการขายทอดตลาดแตละครั้งทําใหเจาพนักงานบังคับคดีตองเลื่อน
การขายออกไปหลายครั้งไมสามารถขายทอดตลาดตามนัดที่กําหนดไวได การบังคับคดีจึงเกิดความ ลาชา เจา
หนี้ไดรับชําระหนี้ชาลง ทรัพยที่ยึดไวเสื่อมสภาพ เสื่อมราคาลง ในขณะเดียวกันลูกหนี้ตามคําพิพากษาเองก็ได
รับความเสียหายในการรับภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น มาตรา 309 ทวิ วรรคหนึ่ง ที่แกไขใหมนี้จึงมีจุดมุงหมายใน
การแกไขปญหาดังกลาว โดยกําหนดใหลูกหนี้และผูมีสวนไดเสียไมวาจะไดคานราคาหรือไดมาดูแลการขายใน
นัดที่มีการผูกพันราคาหรือไมก็ตาม หาผูซื้อที่จะเสนอซื้อในราคาที่บุคคลดังกลาวตองการมาเสนอซื้อในการขาย
นัดที่เลื่อนไป โดยไมมีสิทธิคัดคานราคาอีก และบังคับใหเจาพนักงานบังคับคดีตองเคาะไมขายทอดตลาดใหกับผู
เสนอราคาสูงสุดในนัดตอไป หากไมมีเหตุตามกฎหมายหรือเหตุอื่นใดที่เจาพนักงานบังคับคดีตองงดการบังคับคดี
จึงเห็นไดวาตามกฎหมายที่แกไขนี้ทําใหการขายทอดตลาดกระทําไดรวดเร็วขึ้น เจาพนักงาน
บังคับคดีไม
ตองงดการขายทุกครั้งที่มีการใชสิทธิคัดคานราคา แตเลื่อนการขายเพียงครั้งเดียวคือครั้งที่มีผูเสนอราคาสูงสุดและ
มีการคานราคาเทานั้นเพื่อใหโอกาสในการหาผูมาซื้อในครั้งถัดไป ผลดีคือ การบังคับคดีเสร็จสิ้นไดรวดเร็ว ชวย
ลดภาระดอกเบี้ยของลูกหนี้ เจาหนี้ไดรับชําระหนี้รวดเร็วขึ้น และมี ผลใหลูกหนี้พยายามหาคนมาเขาสูราคา
หรือ เจรจาประนอมหนี้ กับ เจาหนี้ ปริ ม าณคดี ในชั้น บั งคับ คดี ล ดลง ส งผลดี ตอ ภาพรวมทางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ
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บทที่ 3
หลักเกณฑ กระบวนการ ขอพิจารณา และปญหาเกี่ยวดวยการใชสิทธิของ
ผูมีสวนไดเสียตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 309 วรรคทาย
เจตนารมณตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยการบังคับคดีนั้น ก็เพื่อใหเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาไดรับชําระหนี้โดยถูกตองและรวดเร็ว ใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดรับความเปนธรรมจากการบังคับ
ชําระหนี้ และผูมีสวนไดเสียอื่นไดรับความยุติธรรมจากการบังคับคดีนั้นๆ และเพื่อใหคําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลยุติธรรมสัมฤทธิ์ผล เปนไปตามที่กฎหมายรับรองและคุมครองไว อีกทั้งผูไดรับความเสียหายจะไดรับการ
เยียวยา และเกิดความเชื่อมั่นในการบังคับชําระหนี้ตามกระบวนการยุติธรรมวาจะไดรับความเปนธรรม รวดเร็ว
และใหมีกรอบของ
การกระทําของผูมีสวนไดเสีย หรือที่เกี่ยวของกับการบังคับคดีใหกระทําไปโดยอยูบน
พื้นฐานของความเทาเทียมกัน และไมมีลักษณะที่เปนการลวงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นผูสุจริต

3.1 หลักเกณฑการใชสิทธิตามมาตรา 309 วรรคทาย
เจาพนักงานบังคับคดีจะตองปฏิบัติตามขอบังคับอยางไรในการขายทอดตลาดทรัพยของลูกหนี้
ตามคําพิพากษา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 309 ไดบัญญัติไววา

“ ในการขายทอดตลาดทรัพ ยสิ น ของลูกหนี้ ต ามคํ าพิ พ ากษานั้ น ให เจ าพนั กงาน
บังคับคดีปฏิบัติตามขอบังคับตอไปนี้
(1) ในการขายทอดตลาดทรัพยสินที่มีหลายสิ่งดวยกัน ใหแยกขายทีละสิ่งตอเนื่อง
กันไป แต
(ก) เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดสังหาริมทรัพยซึ่งมีราคาเล็กนอยรวมขาย

เปนกอง ๆ

ไดเสมอ และ

(ข) เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยสองสิ่งหรือ
กวานั้นขึ้นไปรวมขายไปดวยกันไดในเมื่อเปนที่คาดหมายไดวา เงินรายไดในการขายจะเพิ่มขึ้น
เพราะเหตุนั้น
(2) ในการขายอสังหาริมทรัพยรายใหญ และทรัพยสินนั้นอาจแบงแยกออกไดเปน
ตอน ๆ เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจขายทรัพยสินนั้นเปนตอนๆได ในเมื่อเปนที่คาดหมายไดวา
เงิน รายได ในการขายทรัพ ยสิ น บางตอนจะเพียงพอแกการบังคับคดี หรือวาเงิน รายไดทั้งหมด
จะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น
(3) ในการขายทรัพยสินหลายสิ่งดวยกัน เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจกําหนดลําดับ
ที่จะขายทรัพยสินนั้น
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บุค คลผู ม ีส ว นไดเสีย ในการบัง คับ คดีแ กท รัพ ยส ิน ซึ ่ง จะตอ งขาย อาจรอ งขอให
เจาพนักงานบังคับคดีรวมหรือแยกทรัพยสินหรือขอใหขายทรัพยสินนั้นตามลําดับที่กําหนดไว
หรือจะรองคัดคานคําสั่งของเจาพนักงานบังคับคดีที่สั่งตามสามอนุมาตรากอนนั้นก็ได ในกรณี
ที่เจาพนักงานบังคับคดีไมยอมปฏิบัติตามคํารองขอหรือคําคัดคานเชนวานั้น ผูรองจะยื่นคําขอ
ตอศาลโดยทําเปนคํารอง ภายในสองวันนับตั้งแตวันปฏิเสธ เพื่อขอใหมีคําสั่งชี้ขาดในเรื่องนั้น
ก็ได คําสั่งของศาลใหเปนที่สุด และใหเจาพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายไปจนกวาศาลจะไดมี
คําสั่ง หรือจนกวาจะไดพนระยะเวลาซึ่งใหนําเรื่องขึ้นสูศาลได”
ตามบทบัญญัติดังกลาว เปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจเจาพนักงานบังคับคดีในการใช
ดุลพินิจที่จะกําหนดวิธีการขายทอดตลาดทรัพยที่มีหลายสิ่งโดยขึ้นอยูกับสภาพทรัพยและเพื่อให
ไดเงิน รายไดใ นการขายเพิ ่ม ขึ้น หรือ เพีย งพอแกก ารบังคับ คดี ไมวาจะเปน การใหอํานาจแก
เจาพนักงานบังคับคดีสามารถกําหนดใหขายทอดตลาดสังหาริมทรัพยหลายสิ่งเปนกองๆ หรือ
มีอํานาจที ่จ ะกําหนดใหข ายแยก หรือ ขายรวมในสังหาริม ทรัพ ย หรือ อสังหาริม ทรัพ ยส องสิ่ง
ขึ้น ไป หรือ มีอํ า นาจกํา หนดใหข ายแยกออกเปน ตอนๆ ในอสัง หาริม ทรัพ ยร ายใหญ อีก ทั ้ง
มีอํานาจกําหนดลําดับการขายทอดตลาดทรัพ ยสิน นั้น เชน กรณียึด ที่ดิน สองแปลงซึ่งมีพื้น ที่
ติดตอกัน และมีสิ่งปลูกสรางปลูกครอมอยู การกําหนดวิธีการขายจะใชวิธีการขายรวม เนื่องจาก
นาจะไดราคาดีกวาการแยกขายเปนรายแปลง หรือกรณีที่ดินหลายแปลงอยูติดตอกันและมีเพียง
บางแปลงติดทางสาธารณะก็จะพิจารณาขายรวมกันไป เนื่องจากการขายแยกแปลงอาจจะทําให ที่
ดินแปลงที่ไมติดทางสาธารณะไมมีทางเขาออก อาจทําใหขายไดราคาต่ําหรือขายไมได เปนตน
แตการใชดุลพินิจของเจาพนักงานบังคับคดีดังกลาวเปนดุลพินิจที่ไมเด็ดขาด เนื่องจากมาตรา 309
วรรคทาย กําหนดใหบุคคลผูมีสวนไดเสียสามารถรองขอหรือคัดคานดุลพินิจหรือ คําสั่งของ
เจาพนั กงานบังคับคดีในการกําหนดวิธีการขายแยกหรือขายรวม หรือขายทรัพ ยสิน
ตาม
ลําดับที่กําหนด หรือคําสั่งตามสามอนุมาตราของมาตรา 309 และหากเจาพนักงานบังคับคดีไม
ปฏิบัติตามคํารองขอหรือคําคัดคาน ผูรองสามารถยื่นคํารองขอตอศาลไดภายใน 2 วันนับตั้งแตวัน
ปฏิเสธ เพื่อขอใหศาลมีคําสั่งชี้ขาดในเรื่องนั้น คําสั่งศาลไมวาจะสั่งเปนประการใดใหเปนที่สุด
ผลจากการที่ ผู มี ส ว นได เสี ย ยื่ น คํ าร อ งคั ด ค านคํ าสั่ ง เจ าพนั ก งานบั ง คั บ คดี ที่ ไ ม ป ฏิ บั ติ ต ามนั้ น
เจ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี จ ะต อ งเลื่ อ นการขายออกไปจนกว า ศาลจะมี คํ า สั่ ง หรื อ จนกว า จะพ น
ระยะเวลา 2 วันนับแตวันที่เจาพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งไมปฏิบัติตามที่ผูมีสวนไดเสียรองขอหรือ
คัดคาน
3.2 ปญหาอันเกิดจากการใชสิทธิตามมาตรา 309 วรรคทาย
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3.2.1 ระยะเวลาในการใชสิทธิ ตามบทบัญญัติมาตรา 309 กําหนดการใชสิทธิของ
ผูมีสวนไดเสียในลักษณะที่กวาง ไมกําหนดระยะเวลาในการใชสิทธิที่ชัดเจน กฎหมายกําหนด
เพียงวาผูมีสวนไดเสียอาจรองขอใหเจาพนักงานบังคับคดีขายแยกหรือขายรวม หรือขอใหขาย
ทรัพยสินตามลําดับที่กําหนดไวเทานั้น มิไดกําหนดใหผูมีสวนไดเสียจะตองใชสิทธิรองขอหรือ
คัดคานการกําหนดวิธีการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีภายในระยะเวลาเทาใด มีเพียง
คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวของวางหลักเกณฑไววา การคัดคานวิธีการขายทอดตลาดของเจาพนักงาน
บังคับคดีตองคัดคานเสียกอนการขายทอดตลาดสําเร็จบริบูรณ (ฎ.3492/2526 , ฎ.4297/2536) สงผล
ใหกรณีที่เจาพนักงานบังคับคดีปฏิเสธคํารองของผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนไดเสียที่ไมสุจริตจะใช
สิท ธิยื ่น คํ า รอ งตอ ศาลไดห ลายครั ้ง ซึ ่ง ผู ม ีส ว นไดเ สีย ที ่ไ มส ุจ ริต นั ้น จะยื ่น คํ า รอ งคัด คา น
การกําหนดวิธีการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีกอนวันที่เจาพนักงานบังคับคดีกําหนด
ขายทอดตลาดไมเกิน 2 วัน(เพื่อใหอยูในเงื่อนเวลาตามมาตรา 309 วรรคทาย) โดยมิไดอางเหตุผล
อันสมควรหรือเพียงแตอางลอยๆโดยไมมีเหตุผล เจาพนักงานบังคับคดีจะมีคําสั่งปฏิเสธคํารอง
ดั ง กล า ว และเจ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี จํ า ต อ งเลื่ อ นการขายในนั ด นั้ น ๆไปเพราะวั น ขาย
ทอดตลาดทรัพยอยูในระยะเวลาซึ่งใหผูรองนําเรื่องขึ้นสูศาล(2 วันนับตั้งแตปฏิเสธ) เปนไปตาม
บทบัญญัติมาตรา 309 วรรคทายตอนทาย ซึ่งระยะเวลา 2 วันนับตั้งแตปฏิเสธคํารองนั้น ผูรองจะ
ไมไปยื่นคํารองคัดคานคําสั่งเจาพนักงานบังคับคดีตอศาลแตอยางใด
เจาพนักงานบังคับคดีจะประกาศขายทอดตลาดกําหนดขาย 4 นัด แตละนัดหางกัน
ไมเกิน 25 วัน 11 ผูมีสวนไดเสียที่ไมสุจริตจะยื่นคํารองคัดคานการกําหนดวิธีการขายทอดตลาดของ
เจาพนักงานบังคับคดี เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีปฏิเสธคํารอง ผูรองจะยื่นคํารองคัดคาน
คํา
สั่งปฏิเสธของเจาพนักงานบังคับคดีตอศาล เมื่อศาลไดรับคํารองแลวศาลจะมีคําสั่งนัดไตสวนคํา
รอง ซึ่งในทางปฏิบัติศาลจะกําหนดวันไตสวนคํารองเปนระยะเวลาออกไปเปนเวลาพอสมควร
ผูรองจะนําสงสําเนาคํารองตอศาลนั้นมาใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบ กรณีดังกลาวเปนเหตุให
เจาพนักงานบังคับคดีตองเลื่อนการขายทอดตลาดออกไปทุกนัดเพื่อรอฟงคําสั่งศาลในเรื่องดังกลาว
เปนไปตามบทบัญญั ติมาตรา 309 วรรคทายตอนทาย เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งใหเลื่อน
การขายแลว ผูรองจะไมดําเนินการใดๆ หรือไมไปศาลตามกําหนด เปนเหตุใหศาลสั่งทิ้งฟอง
ซึ่งผลตามกฎหมายยอมลบลางผลแหงการยื่นคํารองนั้น คูความกลับคืนสูฐานะเดิม และผูรองอาจ
ยื่นคํารองนั้นใหมไดภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยอายุความ เปนไปตามบทบัญญัติแ หง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 174 มาตรา 176 ประกอบมาตรา 132 และแม
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บันทึกขอความสํานักงานเลขานุการกรมบังคับคดี ที่ ยธ.0501/477 ลงวันที่ 11 มกราคม 2548 เรื่อง
ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง . ขอ 1.1
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เจาพนักงานบังคับคดีจะทราบในภายหลังวาผูรองไดทิ้งฟองไปแลวก็ตาม เจาพนักงานบังคับคดี
ก็ไมอาจยกเลิกคําสั่งที่ใหเลื่อนการขายทอดตลาดได เนื่องดวยกอนทําการขายแตละนัดเจาพนักงาน
บังคับคดีจะแจงใหผูสนใจเขาประมูลและผูมีสวนไดเสียที่มาดูแลการขายทราบ หากนําทรัพยกลับมา
ขายทอดตลาดในวันเวลาเดิม อาจทําใหผูมีสวนไดเสียเกิดความเสียหายไมมาใชสิทธิในชั้นของการ
ขายทอดตลาด หรืออาจจะเปนเหตุใหรองเพิกถอนการขายทอดตลาดได
ในกรณีที่มีการผูกพันกับการเสนอราคาจากการขายทอดตลาดในนัดกอน เปนไปตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 309 ทวิ หากผูมีสวนไดเสียในคดี
ใชสิทธิตามมาตรา 309 วรรคทายดังกลาวในระหวางที่คดีมีการผูกพันราคาอยู และเจาพนักงาน
บังคับคดีตองเลื่อนการขายทอดตลาดไปเนื่องจากผูมีสวนไดเสียที่ใชสิทธิตามมาตรา 309 วรรคทาย
นั้น ทําใหผูเสนอราคาสูงสุดในครั้งกอนพนจากการผูกพันราคาที่เสนอไวไป จึงเปนการขัดตอ
เจตนารมณของมาตรา 309 ทวิ ที่ตองการใหการขายทอดตลาดทรัพยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว เนื่องจากเมื่อมีผูผูกพันราคาแลวในการขายนัดถัดไป ถาไมมีผูเสนอราคาสูงไปกวา
ราคาที่ผูผูกพันราคาเสนอไวแลว เจาพนักงานบังคับคดีจะตองเคาะไมขายทอดตลาดทรัพยใหกับ
ผูผูกพันราคา การบังคับคดีจึงเปนไปดวยความรวดเร็ว อีกทั้งตามมาตรา 309 ทวิ ยังกําหนดให
การคัดคานราคามีไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น ซึ่งกฎหมายมีเจตนารมณที่จะลดปญหาในกรณีที่คดีมี
ผูมีสวนไดเสียหลายรายผลัดกันใชสิทธิคัดคานราคาทําใหการบังคับคดีลาชา และสรางความเชื่อมัน่
แกผูผูกพั นราคาวาจะเปนผูมีโอกาสซื้อทรัพยไดมากขึ้น การใชสิทธิตามมาตรา 309 วรรคทาย
ในระหวางที่คดีมีการผูกพั น ราคาตามมาตรา 309 ทวิ จึงสงผลใหบทบัญ ญั ติแห งมาตรา 309 ทวิ
ไมสามารถใชบังคับใหสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณของกฎหมาย อีกทั้งสงผลใหผูผูกพันราคาหรือ
ผูประมูลซื้อทรัพยเกิดความไมมั่นใจในการประมูลซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดของเจาพนักงาน
บังคับคดี
3.2.2 เหตุผลในการรองขอกําหนดวิธีการขาย มาตรา 309 วรรคทาย มิไดบัญญัติให
ผูมี ส ว นได เสี ย ในฐานะผู รอ งขอจะต อ งเกิ ด ความเสี ยหายในลั ก ษณะใด หรือ มี เหตุ อั น สมควร
ประการใด หากเจาพนักงานบังคับคดีกําหนดวิธีการขายทอดตลาดอยางใดอยางหนึ่ง หรือหาก
เจาพนักงานบั งคับคดีมิไดปฏิบัติตามที่ผูมีส วนไดเสียรองขอ กฎหมายเพียงกําหนดใหสิทธิแก
ผูมีสวนไดเสียเทานั้น มิไดกําหนดกรอบของเหตุในการรองขอ แตกฎหมายกลับกําหนดกรอบ
ใหเจาพนัก งานบังคับ คดีมีห นาที่ตองเลื่อ นการขายทอดตลาดทรัพ ยออกไปจนกวาศาลมีคําสั่ง
ถึงที่สุด หากผูมีสว นไดเสีย ยื่น คํารอ งคัด คานคําสั่งเจาพนัก งานบังคับ คดีตอ ศาล หรือ จนกวา
จะไดพนระยะเวลา 2 วัน นับแตวัน ที่เจาพนักงานบังคับคดีไมปฏิบัติตามคํารองขอ บทบัญ ญัติ
ดัง กลา วจึง มีล ัก ษณะเปน การเป ด โอกาสให ผู มี ส ว นได เสี ย ที่ ไ ม สุ จ ริ ต ใช เป น ช อ งทางในการ
ประวิงคดี หรือกอใหเกิดความเสียหายแกผูมีสวนไดเสียรายอื่น
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คดีที่เกิดปญหาขึ้นในลักษณะดังกลาว ขอกลาวอางเพื่อประกอบกรณีศึกษา ดังนี้
(ก) คดีของศาลแพงกรุงเทพใต หมายเลขแดงที่ 24490/2540 ระหวาง บริษัท ทรู-เวย
จํากัด โจทก หมอมราชวงศจันทิรา จักรพันธุ ที่ 1 กับพวก จําเลย 12
คดีนี้ผูแทนโจทกแถลงนํายึดที่ดินโฉนดเลขที่ 151362 แขวงคลองตัน (ที่ 11 พระโขนง
ฝงเหนื อ) เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้ อที่ ตามโฉนด 49 ตารางวา พรอมสิ่ งปลูก สราง
เปนบานสามชั้นเลขทะเบียนที่ 20/93 จํานวน 1 หลัง ของจําเลยที่ 1 รายจํานองธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน) เจาพนักงานบังคับคดีไดกําหนดวันขายทอดตลาดทรัพยในวันที่ 22 ธันวาคม 2549,
วั น ที่ 12 มกราคม 2550 ,วั น ที่ 25 มกราคม 2550 และวั น ที่ 7 กุ ม ภาพั น ธ 2550 ตามลํ า ดั บ
ซึ่ ง ในประกาศขายได ร ะบุ วิ ธี ก ารขายทอดตลาดไว โ ดยชั ด แจ ง เนื่ อ งจากทรั พ ย ที่ ยึ ด เป น ที่ ดิ น
แปลงเดียวพรอมสิ่งปลูกสรางลักษณะเปนทาวนเฮาส เจาพนักงานบังคับคดีจึงกําหนดวิธีการขาย
เปนทรัพยรายการเดียว โดยกอนทําการขายทอดตลาดทรัพยเจาพนักงานบังคับคดีไดสงประกาศขาย
ใหผูมีสวนไดเสียทุกรายทราบโดยชอบดวยกฎหมายแลว รวมทั้งสงใหจําเลยที่ 1 ทราบเมื่อวันที่ 17
พฤศจิกายน 2549
ต อ มาเมื่ อ วั น ที่ 21 ธั น วาคม 2549 ก อ นถึ งกํ าหนดวั น ขายเพี ย ง 1 วัน จํ าเลยที่ 1
ไดยื่นคํารองตอเจาพนั กงานบังคับคดีขอใหดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย โดยแบงแยกทรัพ ย
ออกเปนสองแปลงและขายทอดตลาดทีละแปลง โดยอางวาจะทําใหไดราคาเพิ่มขึ้น รวมทั้งขอให
เปลี่ยนวิธีการขายจากการขายโดยปลอดจํานองเปนการจํานองติดไป เจาพนักงานบังคับคดีมีคําสั่ง
คํารองวา “ คดีนี้เจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 151362 แขวงคลองตัน(ที่ 11
พระโขนงฝงเหนือ) เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พรอมสิ่งปลูกสรางเลขที่ 20/93 จํานวนหนึง่
หลังเพียงแปลงเดียวไดตรวจสอบโฉนดแลว ไมปรากฏวามีการแบงแยกโฉนดแตอยางไร การที่
เจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการขายตามประกาศถือวาสมควรแลว ไมมีเหตุใหขายแบงแยกการขาย
ตามที่จําเลยแถลง ยกคํารอง แจงผูรองทราบ หากไมเห็นดวยกับคําสั่งเจาพนักงานบังคับคดีใหไป
ดําเนินการโตแยงตอศาลภายในสองวันนับแตวันนี้” ผูแทนจําเลยที่ 1 รับทราบคําสั่งในวันนั้นแลว
และในวันดังกลาวเจาพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งใหงดการขายทอดตลาดในวันที่ 22 ธันวาคม 2549
ไวกอนหนึ่งนัดเพื่อรอฟงวาจําเลยจะไปใชสิทธิตามมาตรา 309 หรือไมประการใดตามเงื่อนไขที่
ระบุไวในมาตรา 309 จะเห็นไดวาการขอเปลี่ยนวิธีการขายของจําเลยที่ 1 ตอเจาพนักงานบังคับคดี
ดังกลาวหามีเหตุที่สมควรไม อีกทั้งใชเงื่อนเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรา 309 เปนชองทางในการ
ประวิงคดี ทําใหเจาพนักงานบังคับคดีตองงดหรือเลื่อนการขายออกไป
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(ข) คดีของศาลแพงกรุงเทพใต หมายเลขแดงที่ 14365/2542 ระหวาง นายอนันต
โจทก นายมาโนช นิลวงษ ที่ 1 กับพวก จําเลย13

งามกมลเลิศ

คดีนี ้โ จทกแ ถลงยึด ที ่ด ิน โฉนดเลขที ่ 85399 แขวงบางพรมฝ ง ใต เขตตลิ ่ง ชัน
กรุงเทพมหานคร พรอมสิ่งปลูกสรางเปนทาวนเฮาสสามชั้น เลขทะเบียนที่ 71/22 ของจําเลยที่ 2
ติดจํานองธนาคารอาคารสงเคราะหไว เจาพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดทรัพยโดยการ
จํานองติด ไปในวัน ที่ 17 พฤศจิ กายน 2549 ,วัน ที่ 1 ธั น วาคม 2549 ,วัน ที่ 15 ธั น วาคม 2549
และวันที่ 27 ธันวาคม 2549 ตามลําดับเนื่องจากทรัพยที่ยึดเปนที่ดินแปลงเดียวพรอมสิ่งปลูกสราง
มีลักษณะเปนทาวนเฮาสหนึ่งหลัง เจาพนักงานบังคับคดีจึงกําหนดขายเปนทรัพยรายการเดียว ซึ่ง
ในประกาศขายไดระบุวิธีการขายทอดตลาดไวโดยชัดแจง กอนทําการขายทอดตลาดทรัพย เจา
พนักงานบังคับคดีไดสงประกาศขายใหผูมีสวนไดเสียทุกรายทราบโดยชอบดวยกฎหมายแลว
รวมทั้งสงใหจําเลยที่ 2 ทราบเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2547
เมื ่อ ถึง กํ า หนดขายทอดตลาดในวัน ที ่ 17 พฤศจิก ายน 2549 จํ า เลยที ่ 2 มาดูแ ล
การขาย เจาพนักงานบังคับคดีไมกําหนดราคาเริ่มตนในการขายเนื่องจากจําเลยมียอดหนี้จํานอง
คิดถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 เปนจํานวน 1,467,167.70 บาท ซึ่งสูงกวาราคาประเมินของ
เจาพนักงานบังคับคดี ในวันดังกลาวมีผูเสนอราคาสูงสุด เจาพนักงานบังคับคดีพิจารณาแลวเห็นวา
เปน ราคาที่ สมควรขายแตจําเลยที่ 2 ใชสิทธิคัดคานราคา เจาพนักงานบังคับคดีจึงเลื่อนการขาย
ทอดตลาดออกไปหนึ่งนัด โดยกําชับจําเลยที่ 2 วาในการขายครั้งตอไปใหจําเลยที่ 2 หาผูเขาสูราคา
มาใหไดราคาตามที่ตองการ มิฉะนั้นจะไมรับฟงคําคัดคานอีกและผูเสนอราคาสูงสุดตองผูกพัน
ราคาที่เสนอสูงสุ ดเปน ระยะเวลา 30 วัน ทั้ งนี้ เปนไปตามมาตรา 309 ทวิ แห งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง
ตอมาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 จําเลยที่ 1 ไดยื่นคํารองคัดคานวิธีการขายของ
เจาพนั ก งานบั งคั บ คดี โดยขอให แ ยกทรัพ ยอ อกเป น สองแปลง และขายที ล ะแปลง กล าวคื อ
ใหแบงแยกโฉนดออกเปนสองแปลงและแบงบานทาวนเฮาสออกเปนสองหลัง โดยอางวาเพื่อใหได
ราคาเพิ่ มขึ้น เจาพนั กงานบั งคับคดีพิ จารณาแลวมีคําสั่งคํารองวา “เนื่ องจากทรัพ ยที่ทําการขาย
เปนกรรมสิทธิ์ของจําเลยที่ 2 แตผูรองเปนจําเลยที่ 1 จึงมิใชผูมีสวนไดเสียในทรัพยที่ถูกบังคับคดี
ประกอบกับคดีนี้ไดนําทรัพยออกขาย และมีผูผูกพันราคาไวแลว ทั้งนี้จําเลยไดใชสิทธิคัดคานราคา
ไวในการขายครั้งกอนแลว การคัดคานเรื่องวิธีการขายของผูรองจึงไมมี เหตุที่ จะตองพิ จารณา
เนื่องจากการขายในวันที่ 1 ธันวาคม 2549 เปนการขายตอจากครั้งที่ 1 (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549)
ซึ่งหากผูมีสวนไดเสียจะคัดคานกอนที่จะมีการนําทรัพยออกขายและผูกพันราคาตามมาตรา 309 ทวิ
จึงไมมีเหตุที่จะงดขายตามคํารองของผูรอง ยกคํารอง แจงผูรองทราบ ขายตามกําหนด” จะเห็นได
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วาคํารองของจําเลยที่ 1 อางมาเพื่อคัดคานการกําหนดวิธีการขายทอดตลาดทรัพยนั้นหาใชเหตุผล
ที่สมควรไม เพียงแตกฎหมายเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียสามารถใชสิทธิคัดคานการกําหนดวิธี
การขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีได เพราะหากเจาพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งไมปฏิบัติ
ตามคํารองโดยอาศัยบทบัญญั ติมาตรา 309 วรรคทาย แลว วันขายนัดถัดไปจะอยูในระยะเวลา
การใชสิทธิคัดคานคําสั่งของเจาพนักงานบังคับคดีตอศาล เจาพนักงานบังคับคดีก็จําตองงดหรือ
เลื่อนการขายในนัดถัดไป สงผลใหการผูกพันราคาสิ้นผลไป คดีนี้ก็จะยังไมสามารถขายทอดตลาด
ทรัพยได การกระทําของจําเลยที่ 1 ดังกลาวจึงมีเจตนาเพื่อประวิงคดีอยางเห็นไดชัด แตคําสั่งของ
เจาพนักงานบังคับคดีขางตนนั้น เปนการสั่งที่ไมมีกฎหมายใดบัญญัติไวชัดเจน จึงอาจเปนชองทาง
ให ผูมี สวนไดเสียรองศาลคัด คานคําสั่งของเจาพนัก งานบังคับคดีตามมาตรา 296 แห งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงได
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2549 เจาพนักงานบังคับคดีกําหนดราคาที่ผูผูกพันราคาเสนอราคาสูงสุดไว
จึงนับสามพรอมเคาะไม
ในครั้งกอนเปนราคาเริ่มตนไมมีผูใดใหราคาสูงไปกวานั้น เจาพนักงานบังคับคดี
ขายแกผูผูกพันราคาไป เปนไปตามมาตรา 309 ทวิ แหงประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพง
ตอมาวันที่ 14 ธันวาคม 2549 จําเลยที่ 1 แจงใหทราบวา ไดยื่นคํารองขอใหศาล มีคําสั่งเพิก
ถอนการบังคับคดีที่ฝาฝนตอกฎหมาย ตามมาตรา 309 วรรคทาย และมาตรา 296
วรรคหนึ่ง วรรคสอง และ
วรรคสาม แห งประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ ง โดยคํ ารอ ง โตแ ยงว าคําสั่ งยกคํารอ งคัดคานการ
กําหนดวิธีการขายของเจาพนักงานบังคับคดี ไมเปนคําสั่งตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงมาตรา 309 ตอนทาย ซึ่งศาลไดมีคําสั่งใหงดการบังคับคดีไวชั่วคราว ปจจุบันเจาพนักงานบังคับคดีจึงงดการ
บังคับคดีไวเพื่อรอฟงคําสั่งศาล

(ค) คดีของศาลแพง หมายเลขแดงที่ 17035/2533 ระหวาง ธนาคารอาคารสงเคราะห
โจทก นางชูศรี งวนประเสริฐ ที่ 1 กับพวก จําเลย 14
คดีนี้โจทกนํายึดหองชุดของจําเลยที่ 1 จํานวน 4 หอง ไดแก หองชุดเลขที่ 143/12
,134/13 ,143/14 ,143/15 ชื่ออาคารชุดบางซื่อคอนโดมิเนียม อาคารเลขที่ 1 แขวงบางซื่อ เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร หองชุดทั้งสี่หองอยูติดกันแตมีลักษณะไมไดเปดทะลุถึงกัน การกําหนดวิธีการ
ขายในคดีนี้เจาพนักงานบังคับคดีพิจารณาแลวเห็นวา ไมมีเหตุที่จะทําการขายรวมกันไป เพราะ
หองชุดที่จะทําการขายทั้งสี่ ห องไมไดเปดทะลุถึงกัน เจาพนั กงานบั งคับคดีจึงไดประกาศขาย
ทอดตลาดห องชุ ด ทั้ งสี่ ห อ งโดยวิ ธีข ายแยกกั น ซึ่ งเป น ที่ ค าดหมายได วาเงิน รายได ในการขาย
จะเพิ่มขึ้นกวาการขายรวมกันไป ในการประกาศขายทอดตลาดครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2539
กอนที่จะทําการขาย จําเลยที่ 1 และจําเลยที่ 2 ไดยื่นคํารองขอใหเจาพนักงานบังคับคดีทําการขาย
ทอดตลาดหองชุดทั้งสี่หองโดยรวมกันไป เจาพนักงานบังคับคดีไดมีคําสั่งยกคํารองของจําเลย
14
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ทั้ งสอง และเป น เหตุ ให เจาพนั ก งานบั งคั บ คดี ตอ งงดการขายทอดตลาดในวั น ดั งกล าวไว ต าม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 309 วรรคทาย เพื่อใหเวลา 2 วันที่จะใหผูคัดคาน
(จํ าเลยทั้ งสอง)ไปใช สิ ท ธิ ท างศาล ซึ่ ง จะเห็ น ได ว าตามมาตรา 309 วรรคท ายมี บ ทบั งคั บ ให
เจาพนักงานบังคับคดีตองเลื่อนการขายออกไป แตไมมีบทบังคับแกผูมีสวนไดเสียในทรัพยที่จะทํา
การขายวาจะตองยื่นใหเจาพนักงานบังคับคดีเมื่อใด และเมื่อเจาพนักงานบังคับคดีปฏิเสธแลวผูรอง
อาจไปยื่นคํารองตอศาลหรือไมก็ได ซึ่งคดีนี้เมื่อเจาพนักงานบังคับคดียกคํารองแลว ขอเท็จจริง
ปรากฏวาจําเลยทั้งสองมิไดไปยื่นคํารองตอศาล
ตอมาเมื่อเจาพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดอีก 4 นัด ในวันที่ 29 พฤษภาคม
2549,วันที่ 22 มิถุนายน 2549,วันที่ 13 มิถุนายน 2549 และวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 ตามลําดับ
โดยกําหนดวิธีการขายเปนขายแยกหอง และไดสงประกาศขายทอดตลาดใหจําเลยที่ 1 และจําเลย
ที่ 2 ทราบโดยชอบ ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2549 กอนวันขายทอดตลาดนัดแรกเปนเวลา 1 เดือน
จําเลยทั้งสองมิไดคัดคานวิธีการขายของเจาพนักงานบังคับคดีแตประการใด และการขายทอดตลาด
นัดแรกวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 ผูแทนจําเลยที่ 1 ก็มาดูแลการขาย และเมื่อมีผูเสนอราคาสูงสุด
ซึ่ งเป น ราคาสมควรขายแล ว ผู แ ทนจํ าเลยที่ 1 ก็ ใ ช สิ ท ธิ คั ด ค านราคาอั น มี ผ ลให เจ าพนั ก งาน
บังคับคดีตองเลื่อนการขายทอดตลาดไปในนัดวันที่ 22 มิถุนายน 2549 ซึ่งการขายทอดตลาด
ในนัดที่ตองเลื่อนมาจําเลยที่ 1 และผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีไมวาจะเปนบุคคลที่ คัดคานหรือ
ไมก็ตาม มีหนาที่ตองหาผูซื้อในราคาที่บุคคลนั้นตองการไมมีสิทธิคัดคานราคาไดอีก สวนผูที่
เสนอราคาสูงสุด ตองผูกพัน ราคาตามเงื่อนไขในบทบัญ ญัติมาตรา 309 ทวิ ดังนั้นเมื่อจําเลยที่ 1
โดยผูแทนไดใชสิทธิคัดคานราคาตามกฎหมายแลว มีผลทําใหผูที่เสนอราคาสูงสุดตอง ผูกพันราคา
ตามที่ตนเสนอไวเปนเวลาสามสิบวัน และหากในนัดตอมาไมมีผูเสนอราคาสูงกวา เจาพนักงาน
บังคับคดีก็จะเคาะไมขายใหแกผูผูกพันราคานั้นไป และผูมีสวนไดเสียไมวาจะใชสิทธิคัดคานราคา
หรือไม จะไมมีสิทธิคัดคานราคาอีก แตมีหนาที่ตองหาผูเขาสูราคามาใหไดราคาตามที่ตนตองการ
แต จํ าเลยที่ 1 โดยผู แ ทนกลั บ ยื่น คํ าแถลงขอให เจ าพนั ก งานบั งคั บ คดี เปลี ่ย นแปลงวิธ ีก ารขาย
ทอดตลาดจากเดิม เปน การขายรวมกัน ไปทั ้ง สี ่ห อ งอาศัย บทบัญ ญัต ิแ หง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา 309 ทวิ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2549 กอนทําการขายทอดตลาด 1 วัน
โดยมีเจตนาที่จะใหเจาพนักงานบังคับคดีตองเลื่อนการขายทอดตลาดนัดนั้นออกไปตามมาตรา
309 วรรคทาย เจาพนักงานบังคับคดีพิจารณาแลวการกระทําดังกลาวจําเลยที่ 1 มีเจตนาใชสิทธิโดย
ไมสุจริต จึงมีคําสั่งคํารองใหยกคํารอง และดําเนินการขายทอดตลาดทรัพ ยตามกําหนดนัดเดิม
ในกรณีนี้จะเห็นไดวาคําสั่งดังกลาวไมมีกฎหมายใดบัญญัติไวชัดเจน เปนชองทางให
ผู
มีสวนไดเสียรองขอตอศาลขอเพิกถอนการขายทอดตลาดได เปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 296
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งหากศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายอาจกอใหเกิด
ความเสีย หายแกผู ซื ้อ ได อีก ทั ้ง จํ าเลยที ่ 1 ผูรอ งไดยื่น คํ า รอ งขอเพิก ถอนคํ า สั ่ง เจา พนัก งาน
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บังคับคดีตอศาลแพงอีกดวย เจาพนักงานงานบังคับคดีจึงไดไปตรวจสํานวนศาลแพงในเรื่อง
ดังกลาวพบวา ศาลแพงมีคําสั่งยกคํารองของจําเลยที่ 1 โดยพิจารณาเห็นวาเจาพนักงานบังคับคดี
ขายทรัพยแยกกันไปโดยชอบแลวไมมีเหตุเพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงานบังคับคดี ปจจุบันคดีอยู
ระหวางอุทธรณ
3.3 ผลกระทบจากการใชสิทธิของผูมีสวนไดเสีย ตามมาตรา 309 วรรคทาย
จากปญ หาของการใชส ิท ธิโ ดยไมส ุจ ริต ของผู ม ีส ว นไดเ สีย ตามมาตรา 309
วรรคทา ยแหง ประมวลกฎหมายวิธีพ ิจ ารณาความแพง ทํ าใหก ารบัง คับ คดีเปน ไปโดยลา ชา
เจาหนี้ตามคําพิพากษาไดรับชําระหนี้ชาลง ลูกหนี้ตามคําพิพากษาตองแบกรับภาระดอกเบี้ยตาม
คํ า พิพ ากษาเพิ่ ม สู งขึ้ น (คํ าพิ พ ากษาส ว นใหญ จ ะกํ าหนดดอกเบี้ ย หลั งฟ อ งจนกว าลู ก หนี้ ต าม
คําพิพากษาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น) สภาพทรัพยที่ถูกบังคับคดีมีสภาพทรุดโทรม เสื่อมคา เสื่อมราคา
เสื่อมประโยชนใชสอย ทําใหการขายทอดตลาดในครั้งตอไปอาจขายทรัพยไมได หรือไมไดราคา
สูงเทาที่ควร สภาพทรัพยไมอยูในความสนใจของผูประมูล คดีคางดําเนินการทําใหเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาตองรับภาระคาใชจายในการบังคับคดีมากขึ้น และไมสอดคลองกับมาตรา 309 ทวิ
อัน เปนกฎหมายที่ เกี่ยวของ เพราะหากใชสิทธิตามมาตรา 309 วรรคทายในระหวางที่ คดีมีการ
ผูกพันราคาตามมาตรา 309 ทวิ จะสงผลใหบทบัญญัติแหงมาตรา 309 ทวิ ไมสามารถใชบังคับให
สัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ อีกทั้งผูผูกพันราคาหรือผูประมูลซื้อทรัพยเกิดความไมมั่นใจในการ
ประมูลซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดี ทําใหการบังคับคดีไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค และไมเป นไปตามเจตนารมณ ของกฎหมาย กอให เกิด ป ญ หาหนี้ ที่ไมกอให เกิด
รายได (NPL) สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศชาติ ไมเหมาะสมกับสภาวะการณในปจจุบัน
ทําใหการขายทอดตลาดทรัพยเปนไปโดยความลาชา ไมรวดเร็ว ขาดประสิทธิภาพ ไมคุมครองสิทธิ
และประโยชนของผูมีสวนไดเสียในคดี รวมไปถึงเปนการเปดชองใหผูมีสวนไดเสียใชสิทธิโดย
ไมสุจริต
3.4 แนวทางการแกไขปญหา
จากเหตุผ ลขา งตน การใชสิท ธิโ ดยไมสุจ ริต ของผูมีสว นไดเสีย สง ผลกระทบให
กระบวนการบัง คับ คดีลา ชา ไมเปน ไปตามเจตนารมณใ นการบัง คับ คดี ซึ ่ง มุง ใหเจา หนี ้ต าม
คําพิพากษาไดรับชําระหนี้โดยเร็ว บทบัญญัติมาตรา 309 วรรคทาย จึงควรมีการปรับปรุง เพื่อลด
ช อ งทางที่ ผูมี ส ว นได เสี ย จะนํ ามาใช ในทางที่ ไ ม สุ จ ริต และเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ
ในป จจุบั น โดยคํานึ งถึงสิ ทธิ สภาพ เจตนารมณ ของการบังคับ คดี มาตรการคุมครองเยียวยา
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ผูมีสวนไดเสียในการขายทอดตลาดทรัพย นํามาซึ่งการบังคับคดีดวยความยุติธรรม มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลกอใหเกิดสภาพคลองทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดการพัฒนากฎหมายวาดวยการบังคับคดี
ใหเปนที่ยอมรับและสรางความเชื่อมั่นแกบุคคลทุกหมูเหลาและชาวตางชาติผูประสงคประกอบ
ธุรกรรมกับประเทศไทย ลดปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานการบังคับคดี จึงขอ
เสนอแนวทางในการแกไขปญหาของการใชสิทธิโดยไมสุจริต ตามมาตรา 309 วรรคทาย ดังนี้
3.4.1 กําหนดเพิ่มเติมจํานวนครั้งของการใชสิทธิตามมาตรา 309 วรรคทาย
ไวชัดเจน โดยกําหนดใหผูมีสวนไดเสียมีสิทธิที่จะรองขอกําหนดวิธีการขาย หรือลําดับการขาย
ตอเจาพนักงานบังคับคดีกอนเจาพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดทรัพยครั้งแรกเทานั้น
การกําหนดเชนนี้จะทําใหการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยเปนไปดวยความรวดเร็วยิ่งขึ้น เจาหนี้
ก็จะไดรับชําระหนี้เร็วขึ้น เปนการลดการใชสิทธิโดยไมสุจริตเพื่อประวิงคดีไปไดมาก เปนไปตาม
วัตถุประสงคของการบังคับคดีที่ใหเจาหนี้ไดรับการชําระหนี้โดยเร็วและเปนไปตามคําพิพากษา
ศาล แตขอเสียจะเปนการตัดสิทธิของผูมีสวนไดเสียโดยไมคํานึงวาสภาพทรัพยหลังจากมีการขาย
ทอดตลาดครั้งแรกไปแลวจะมีสภาพเปลี่ยนไปหรือไม อันอาจเปนเหตุใหมีการเปลี่ยนวิธีการขาย
ในภายหลังได
3.4.2 กําหนดเพิ่มเติมใหผูมีสวนไดเสียใชสิทธิตามมาตรา 309 วรรคทาย ในระยะเวลา
อันสมควรกอนเจาพนักงานบังคับคดีทําการขายทอดตลาดทรัพย เชน กําหนดใหผูมีสวนไดเสียตอง
ยื่นคํารองตอเจาพนักงานบังคับคดีกอนวันขายทอดตลาดทรัพยไมนอยกวา 7 วัน หรือ 15 วัน โดย
แสดงเหตุผลอันสมควร ซึ่งการกําหนดเชนนี้จะทําใหสามารถดําเนินการขายทอดตลาดเปนไปตาม
กําหนดระยะเวลาเดิม และไมตัดสิทธิผูมีสวนไดเสียหากทรัพยที่ยึดไวมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไป
อีกทั้ง ทําใหผูที่มีเจตนาจะใชมาตรา 309 วรรคทายไมสามารถใชมาตรานี้ทําใหการขายทอดตลาด
ลาชาเพื่อประวิงคดีได แตในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับประกาศขายทอดตลาดทรัพยกอนวันขาย
ทอดตลาดทรัพยมีระยะเวลานอยกวา 7 วัน หรือ 15 วัน (ระยะเวลาอันสมควรกอนเจาพนักงาน
บังคับคดีทําการขายทอดตลาดทรัพย) มีผลทําใหไมสามารถบังคับใชขอกําหนดนี้กับผูมีสวนไดเสีย
ในคดีได
3.4.3 กําหนดใหผูมีสวนไดเสียใชสิทธิตาม มาตรา 309 วรรคทาย ดังเดิมแตยกเวน
ไมใหใชบังคับในคดีที่อยูระหวางผูกพันราคาตามมาตรา 309 ทวิ การกําหนดเชนนี้เพื่อมุงเนนการ
ลดความเสี่ ย งในการประมู ล ซื้ อ ทรั พ ย ข องผู ป ระมู ล ซึ่ งถื อ ว าเป น บุ ค คลที่ มี ค วามสํ าคั ญ ในการ
บังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย หากไมมีผูประมูลซื้อทรัพ ย การบั งคับคดีโดยวิธีขายทอดตลาด
ยอมไรผล และโดยเฉพาะผูผูกพันราคาตามมาตรา 309 ทวิ สวนเจาหนี้ก็จะไดรับชําระหนี้โดยเร็ว
อีกประเด็นหนึ่งการที่มีผูเสนอราคาและผูกพันราคาไวตามมาตรา 309 ทวิแลวนั้นยอมเปนการแสดง
ให เห็ น ว าสภาพทรั พ ย ในขณะนั้ น อยูในสภาพที่ น าสนใจจากบุ ค คลทั่ ว ไป น าจะมี โอกาสขาย
ทอดตลาดไดสูง การเปลี่ยนวิธีการขายใหมอาจจะไมแนวาจะมีผูสนใจเขาสูราคาหรือ ไดราคาที่สูง
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กว าวิ ธี ก ารขายเดิ ม หรื อ ไม การที่ ค ดี อ ยู ใ นระหว า งการผู ก พั น ราคาตามมาตรา 309 ทวิ นั้ น
ผูมี ส ว นได เสี ย ยอ มต อ งทราบว ามี ก ารประกาศขายทอดตลาดมาแล วไม น อ ยกวา 1 ครั้งและมี
ผูมีสวนไดเสียไดใชสิทธิคัดคานราคาของผูผูกพันราคาตามมาตรา 309 ทวิ วรรคแรกไวแลว การที่
ผูมีสวนไดเสียใชสิทธิตามมาตรา 309 วรรคทาย ในระหวางการผูกพันราคาอีกจึงนาจะมีลักษณะ
เปน การกระทําไปเพื ่อ ประวิงคดี และหากกฎหมายใหสิท ธิแ กผูมีสว นไดเสีย สามารถใชสิท ธิ
ในระหวา งการผูก พัน ราคาได มาตรการตามมาตรา 309 ทวิ ก็จ ะไมส ัม ฤทธิ ์ผ ลเทา ที ่ค วร
การกําหนดดังกลาวมีขอเสียคือ เปน การลดสิท ธิของผูมีสวนไดเสีย และเนื่องจากการกําหนด
ดัง กลา วใชเฉพาะกรณีม ีผู ผ ูก พัน ราคาตามมาตรา 309 ทวิ เทา นั ้น จึง ไมส ามารถลดปญ หา
การประวิงคดีจากการที่ผูมีสวนไดเสียใชสิทธิตามมาตรา 309 วรรคทายในกรณีอื่นได
3.4.4 กํ าหนดให ผู มี ส วนได เสี ยใช สิ ทธิ ตามมาตรา 309 วรรคท าย ต อเจ าพนั กงาน
บังคับคดีโดยกําหนดเหตุผลอันสมควรในการรองขอกําหนดวิธีการขายหรือลําดับการขายมาโดย
ชัดแจง และคําสั่งของเจาพนักงานบังคับคดีในเรื่องดังกลาวใหเปนที่สุด การกําหนดเชนนี้จะเปน
การตัดสิทธิของผูมีสวนไดเสียใหไมมีสิทธิที่จะยื่นคํารองตอศาลเพื่อคัดคานคําสั่งของเจาพนักงาน
บังคับคดีไดอีก เปนการลดขั้นตอนการพิจารณาในเรื่องดังกลาว และตัดปญหาในเรื่องของการ
ที่ผูมีสวนไดเสียจะใชสิทธิตามมาตรา 309 วรรคทาย เพื่อประวิงคดี แตทั้งนี้ก็ไมเปนการตัดสิทธิ
ผูมีสวนไดเสียที่จะรองขอใชสิทธิตามมาตรา 309 วรรคทาย ตอเจาพนัก งานบังคับ คดีอีก หาก
ปรากฏในภายหลังวาสภาพทรัพยมีลักษณะเปลี่ยนไป หรือแสดงเหตุอันสมควรใหเจาพนักงาน
บังคับคดีเชื่อไดวาหากเปลี่ยนวิธีการขายแลวจะทําใหขายทอดตลาดทรัพยนั้นไดราคาที่สูงขึ้นหรือ
ผูมีสวนไดเสียจะไดรับประโยชนสูงสุดจากการขายทอดตลาดทรัพยโดยเปลี่ยนวิธีการขายตามที่
รองขอ แตการกําหนดดังกลาวใหอํานาจเจาพนักงานบังคับคดีมากเกินไป ไมมีหลักเกณฑการใช
ดุลพินิจของเจาพนักงานบังคับคดี
3.4.5 ยกเลิกบทบัญญัติมาตรา 309 วรรคทาย และใหไปกําหนดไวเปนกฎกระทรวง
หรือระเบียบ คําสั่ง ของหนว ยงานการบังคับ คดี เหตุผ ลอัน เนื่อ งมาจากหากพบวาวิธีการขาย
ทอดตลาดทรัพยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเจาพนักงานบังคับคดีใชดุลพินิจไมชอบ กอใหเกิด
ความเสียหายแกผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนไดเสียสามารถใชสิทธิรองตอศาลตามมาตรา 296 ไดอยูแลว
จึงไมนาจะตองระบุไวใหเกิดสิทธิแกผูมีสวนไดเสียเพิ่มเขามาอีก และทําใหเจาพนักงานบังคับคดี
ไมตองเลื่อนการขายทอดตลาดออกไปตามเหตุในวรรคสอง แตผูมีสวนไดเสียสามารถใชสิทธิ
คัดคานคําสั่งในเรื่องดังกลาวโดยอาศัยบทบัญญัติกฎหมายทั่วไป ซึ่งใชระยะเวลาในการพิจารณาคดี
นานกวาการรองคัดคานตามมาตรา 309 วรรคทาย
3.4.6 แกไขให ผูมีส วนไดเสียใชสิทธิตามมาตรา 309 วรรคทาย กอนเจาพนักงาน
บั งคั บ คดี จ ะทํ าการขายทอดตลาดทรัพ ยที่ มี ผู เสนอราคาในระยะเวลาอั น สมควรต อศาล เช น
เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีปฏิเสธคํารองกําหนดใหผูมีสวนไดเสียยื่นคํารองตอศาล กอนวันขาย
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ทอดตลาดที่มีผูเสนอราคาไมนอยกวา 2 วัน ซึ่งการกําหนดเชนนี้จะทําใหสามารถดําเนินการขาย
ทอดตลาดเปนไปตามกําหนดระยะเวลาเดิม อีกทั้งเปนการตัดสิทธิผูมีสวนไดเสียที่ไมสุจริตใชสิทธิ
ตามมาตรา 309 วรรคทาย ในการประวิงคดี ในระหวางที่มีการผูกพันราคา
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บทที่ 4

สรุปผลของการศึกษาและขอเสนอแนะ
1. บทสรุป
การขายทอดตลาดทรั พ ย เป น ขั้ น ตอนหนึ่ ง ของกระบวนการบั ง คั บ คดี แ พ ง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งมีความสําคัญตอการบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้ใหแกเจา
หนี้ตามคําพิพากษาของศาล เพื่อใหคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลสัมฤทธิ์ผล มีความศักดิ์สิทธิ์และ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสรางความเชื่ อ มั่ น และศรั ท ธาในกระบวนการยุติ ธรรมแก ป ระชาชนผู ห วัง ให
กระบวนการยุติธรรมเยียวยาความเสียหาย และเปนธรรมตามที่กฎหมายมีเจตนารมณใหประชาชน
ใชสิทธิและหนาที่ตั้งอยูบนฐานแหงความเสมอภาพและเทาเทียมกัน อีกทั้งเพื่อชวยบรรเทาปญหา
ทางดานเศรษฐกิจของประเทศชาติ การประกาศขายทอดตลาดทรัพยจึงจําตองกําหนดหลักเกณฑให
ชัดเจน โดยสอดคลองกับหลักการของกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง อันเกี่ยวดวยการขายทอดตลาด
ทรัพย อีกทั้งมีขั้นตอนการดําเนินงานของบุคคลากรที่ดําเนินการประกาศขายทอดตลาดที่รวดเร็ว
และเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย หากการประกาศขายทอดตลาดทรัพยเปนไปดวยความ
ถูกตองชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ทั้งสอดคลองและสัมพันธกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรที่ดําเนินการบังคับคดีขายทอดตลาดเปนอยางดีแลว ยอมจะสงผลใหเกิดความคลองตัว
ในการบั งคับ คดี และการขายทอดตลาดทรัพ ยจะเป น ไปตามเจตนารมณ ที่ แท จริงของกฎหมาย
อันวาดวยการบังคับคดีแพง
ปญหาในขั้นตอนการขายทอดตลาดทรัพยประเด็นหนึ่งที่จําตองไดรับการปรับปรุง คือ
ป ญ หาอั น เกิ ด จากการใช สิ ท ธิ โ ดยไม สุ จ ริ ต ของผู มี ส ว นได เสี ย ตามมาตรา 309 วรรคท ายแห ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง อันเปนสิทธิของผูมีสวนไดเสียที่จะรองขอกําหนดวิธีการ
ขายทอดตลาด (ขายแยกหรือขายรวม) หรือลําดับการขายตอเจาพนักงานบังคับคดี หรือคัดคานการ
กําหนดวิธีการขายทอดตลาดทรัพยหรือลําดับการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีตอศาล
ซึ่ ง หลั ก การตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 309 วรรคท าย นั้ น กํ าหนดการใช สิ ท ธิ ข องผู มี ส ว นได เสี ย
กวางเกิน ไป ไม ระบุ ระยะเวลา หรือจํานวนครั้งที่ จะใชสิ ท ธิไวให ชั ดเจน และไมระบุ ให ต อง
กําหนดเหตุผลอันสมควรในการรองขอหรือคัดคานคําสั่งในเรื่องดังกลาวของเจาพนักงานบังคับคดี
แตอยางใด อีกทั้งคําสั่งของเจาพนักงานบังคับคดีที่ไมยอมปฏิบัติตามคํารองขอหรือคําคัดคานของ
ผูมีสวนไดเสียนั้น เปนคําสั่งที่เกิดขึ้นในระหวางการบังคับคดี หากผูมีสวนไดเสียเห็นวาคําสั่งนั้น
ไมชอบก็สามารถรองตอศาลโดยอาศัยบทบัญญัติในมาตรา 296 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงไดอยูแลวอีกทางหนึ่ง
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2. ขอเสนอแนะ
จากการวิเคราะหบทบัญญัติมาตรา 309 วรรคทายแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงวาดวยการใชสิทธิของผูมีสวนไดเสียในการกําหนดวิธีการขาย(ขายแยกหรือขายรวม)
หรือกําหนดลําดับการขายทอดตลาด มีลักษณะเปนการเปดชองใหผูมีสวนไดเสียที่ไมสุจริตใชเปน
ชองทางในการประวิงคดี ทําใหกระบวนการขายทอดตลาดไมสัมฤทธิ์ผล หรือเกิดความลาชาใน
กระบวนการขายทอดตลาด ดังนั้นในปจจุบันเมื่อมีผูนําสิทธิดังกลาวไปใชในทางที่ไมสุจริตมากขึ้น
กฎหมายยอมตองมีการปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อลดชองวางดังกลาวลงหรือใหหมดไป และเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ในปจจุบัน ซึ่งกรมบังคับคดีไดพัฒนาขั้นตอนการดําเนินการขายทอด
ตลาดใหรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยอยูบนฐานของการปฏิบัติที่ชอบดวยกฎหมาย โดยขอเสนอแนะแนวทาง
ในการแกไขปญหาการใชสิทธิโดยไมสุจริตตามมาตรา 309 วรรคทาย ดังนี้
กําหนดระยะเวลาการใชสิทธิของผูมีสวนไดเสียใหตองยื่นคํารองตอศาล ขอใหขาย
รวมหรือแยกทรัพยสิน หรือขอใหขายทรัพยสินตามลําดับที่กําหนดไว หรือจะรองคัดคานคําสั่ง
ของเจาพนักงานบังคับคดีที่สั่งตามสามอนุมาตราในวรรคแรกของมาตรา 309 ใหชัดเจนวาจะตอง
ยื่ น คํ า ร อ งก อ นวั น ที่ ทํ า การขายทอดตลาดที่ มี ผู เสนอราคาภายในระยะเวลาตามที่ กํ า หนดไว
การกํ าหนดระยะเวลาดังกลาวจะทําให ผูมี สวนไดเสียตองดําเนิ น การยื่น คํ ารองตอเจาพนั ก งาน
บังคับคดีโดยเร็วเพื่อที่จะไดดําเนินการยื่นคํารองตอศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด มิใช
ใชสิทธิยื่นคํารองตอเจาพนักงานบังคับคดีกอนวันขายทอดตลาดเพียงหนึ่งวันหรือยื่นคํารองโดย
ไมมีเหตุผล หรืออางเหตุโดยไมมีหลักฐานมาแสดงใหเจาพนักงานบังคับคดีเปลี่ยนวิธีการขาย
ทอดตลาด เพียงเพื่อมีเจตนาใหงดการขายทอดตลาดในนัดถัดไปเทานั้น
นอกจากนี้การกําหนดระยะเวลาใหผูมีสวนไดเสียตองยื่นคํารองตอศาลกอนวันขาย
ทอดตลาดที่มีผูเสนอราคา จะทําใหเจตนารมณของบทบัญญัติตามมาตรา 309 ทวิ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงสัมฤทธิ์ผล เนื่องจากตามมาตรา 309 ทวิ กําหนดใหผูมีสวนไดเสีย
ไมวาจะมาดูแลการขายทอดตลาดทรัพยหรือไมก็ตามในวันที่มีการเสนอราคาสูงสุดอันเปนราคาที่
เจาพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรขายแลว หากมีผูคัดคานราคาทําใหตองเลื่อนการขายทอดตลาด
ออกไปนั้น ผูมีสวนไดเสียตองหาผูเขาสูราคามาเสนอราคาในวันขายทอดตลาดนัดถัดไปมาใหได
ราคาตามที่ตองการ มิฉะนั้นเจาพนักงานบังคับคดีจะไมรับฟงคําคัดคานอีก และจะพิจารณาขายไป
ในราคาที่เห็นสมควร การที่กฎหมายกําหนดหลักการดังกลาวขึ้นมาเพื่อบังคับใหผูมีสวนไดเสีย
ไมวารายใดหาผูเขาสูราคามาตามที่ตนตองการ เปนการลดการประวิงคดีใหการบังคับคดีเปนไปดวย
ความรวดเร็วและเปนธรรมกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เมื่อกฎหมายกําหนดใหผูมีสวนไดเสียใชสิทธิ
ขอเปลี่ยนวิธีการขายหรือลําดับการขายไดเสียกอนการขายทอดตลาดที่มีผูเสนอราคา ผูมีสวนไดเสีย
ที่ไมมาดูแลการขาย หรือมาดูแลการขายแตมิไดคัดคานราคา ก็มิอาจใชสิทธิโดยไมสุจริตขอเปลี่ยน
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วิธีการขายหรือลําดับการขายไดอีกในระหวางที่มีการผูกพันราคาแลว บทบัญญัติของมาตรา 309 ทวิ
ก็จะสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
จึงควรกําหนดบทบัญญัติวรรคทาย ของมาตรา 309 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงเปนลักษณะดังนี้
“ บุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีแกทรัพยสินซึ่งจะตองขาย อาจรองขอใหเจา
พนัก งานบังคับ คดีรวมหรือ แยกทรัพ ยสิน หรือ ขอใหข ายทรัพ ยสิน นั้น ตามลําดับ ที่กําหนดไว
หรือจะรองคัดคานคําสั่งของเจาพนักงานบังคับคดีที่สั่งตามสามอนุมาตรากอนนั้นก็ได ในกรณีที่
เจาพนักงานบังคับคดีไมยอมปฏิบัติตามคํารองขอหรือคําคัดคานเชนวานั้น ผูรองจะยื่นคําขอตอ
ศาลโดยทําเปนคํารองกอนวันขายทอดตลาดที่มีผูเสนอราคาไมนอยกวาสองวัน เพื่อขอใหมีคําสั่ง
ชี้ขาดในเรื่องนั้นก็ได คําสั่งของศาลใหเปนที่สุด และใหเจาพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายไปจน
กวาศาลจะไดมีคําสั่ง หรือจนกวาจะไดพนระยะเวลาซึ่งใหนําเรื่องขึ้นสูศาลได

28
บรรณานุกรม

หนังสือ
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม. ประมวลระเบียบราชการ คําสั่ง ขอบังคับ. พิมพครั้งที่ 4.
กรุงเทพมหานคร : บริษัท กรุงสยามพริ้นติ้งกรุพ จํากัด , 2540.
วิษณุ เครืองาม. คําอธิบายกฎหมายวาดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
นิติบรรณการ , 2540.
บทความ
วัส ติงสมิตร. “การคัดคานและขอใหเพิกถอนการขายทอดตลาด.” วารสารขาวเนติบัณฑิตยสภา
18 (มีนาคม 2548) : 11-12.
สัจจา เขมะจารุ. “ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 309 ทวิ แกไขใหมใหประโยชน
แกผูเกี่ยวของในการขายทอดตลาดทรัพยสินอยางไร.” วารสารกรมบังคับคดี 10
( ตุลาคม – ธันวาคม 2549 ) : 43-46.
เอกสารอื่น
นีรชา วรมุนินทร. “การเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสินที่ยึดโดยเจาพนักงานบังคับคดี.”
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543.

29
ภาคผนวก

ผนวก ก

39

ผนวก ข

55

ผนวก ค

67

ประวัติผูศึกษา
1. ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท
2. ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท
3. ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท
4. ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท

นางสาวชลธร มีวงศอุโฆษ
นิติกร 5 กองจําหนายทรัพยสิน
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
189/1 กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
ที่ทํางาน : 02-8814372
ที่บาน 02-4104690 มือถือ 086-8055699
นายประภาส ศรีเมือง
นิติกร 5 กองจําหนายทรัพยสิน
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
189/1 กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
ที่ทํางาน : 02-8875028
ที่บาน - มือถือ 083-9049198
นายวีรชาติ โลหกิจ
นิติกร 5 กองจําหนายทรัพยสิน
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
189/1 กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
ที่ทํางาน : 02-881 4373
ที่บาน 02-8843895 มือถือ 081-4300136
นางสาวศิริพร มณีวิลัย
นิติกร 5 กองบังคับคดีลมละลาย 1
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
189/1 กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
ที่ทํางาน : 02-8814374.
ที่บาน 02-4355229 มือถือ 081-4508667
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5. ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท
6. ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท
7. ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท
8. ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท

นางสาวรุจิรา มีเจตนงาม
นิติกร 5 กองบังคับคดีลมละลาย 1
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
189/1 กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
ที่ทํางาน : 02-8814375-6.
ที่บาน - มือถือ 089-4103513
นายชิตชัย สุทธิภูล
นิติกร 5 กองบังคับคดีลมละลาย 1
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
189/1 กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
ที่ทํางาน : 02-8875063
ที่บาน 02-4355229 มือถือ 081-5674331
นางสาวทองพูน จันทรโปรง
นิติกร 5 กองบังคับคดีลมละลาย 2
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
189/1 กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
ที่ทํางาน : 02-8814380
ที่บาน - มือถือ 085-1188220
นางสาวฐาปนาพร จงพิพัฒนวณิชย
นิติกร 5 กองบังคับคดีลมละลาย 3
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
189/1 กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
ที่ทํางาน : 02-8814380
ที่บาน 02-8016596 มือถือ 081-3734664
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9. ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท
10. ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท
11. ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท
12. ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท

นางสาวพรจันทร มั่นพิริยะกุล
นิติกร 5 สํานักงานเลขานุการกรม
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
189/1 กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
ที่ทํางาน : 02-8814803.
ที่บาน 02-8977414 มือถือ 084-0855921
นายวรวัฒน ขจรเกียรติศิริ
นิติกร 5 กองบังคับคดีลมละลาย 4
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
189/1 กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
ทํางาน : 02-8814383
ที่บาน - มือถือ 083-2989511
นายวุฒิชัย ทรงคุณ
นิติกร 5 กองบังคับคดีลมละลาย 5
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
189/1 กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
ที่ทํางาน : 02-8814388
ที่บาน - มือถือ 086-6655059
นางสาวยุพาภรณ ศิริกิจพาณิชยกุล
นิติกร 5 กองบังคับคดีลมละลาย 5
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลับรามคําแหง
189/1 กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
ที่ทํางาน : 02-8814387
ที่บาน 02-4165480 มือถือ 081-8339279
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13. ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท

นายญาณาธิป ทองกาญจน
นิติกร 5 กองยึดทรัพยสิน
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
189/1 กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
ที่ทํางาน : 02-8814956
ที่บาน - มือถือ 086-7922381

