เรื่อง
ปญหาการคุมครองสิทธิของผูซื้อทรัพย
กรณีศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด

โครงการพัฒนาระบบงานกฎหมายนี้เปนสวนหนึ่งของการอบรมตามหลักสูตร
การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. 2549

ปญหาการคุมครองสิทธิของผูซื้อทรัพย
กรณีศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด

โดย

ส.ต.ท. สนองชาติ โคจีจุน
นางจิรา เกศมี
นางสาวปุญญธิดา กวมทรัพย
นางเยาวลักษณ เจนกิจรุงเรือง
นายกิติศักดิ์ ศิลานิล
นางสาววันทนีย รอดงาม
วาที่รอยตรี สุวิทย นาคะวัจนะ
นายวีรศักดิ์ คุมไพรันต
นางนาฏนภา ปอมสกุล
นายทัยวรรณ ไกรทอง

โครงการพัฒนาระบบงานกฎหมาย เรื่อง ปญหาการคุมครองสิทธิของผูซื้อทรัพย
กรณีศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด
อาจารยที่ปรึกษา

นางภาวดี ศิริเมธารักษ

อนุมัติใหเปนสวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน

(นางภาวดี ศิริเมธารักษ)
อาจารยที่ปรึกษา

(นายบุญธรรม ทองขลิบ)
กรรมการ

(นายสมชาย เทพรักษ)
กรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ

ก

บทคัดยอ
การจัดทําโครงงานพัฒนาระบบงานกฎหมาย เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมหลักสูตรการ
พัฒ นานักกฎหมายภาครัฐระดับตน (ระดับ5-6) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมได
พัฒนาและเสริมสรางวิสัยทัศนตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย มีทัศนคติที่สรางสรรค
สอดคล อ งกั บ หลั ก นิ ติ ธ รรม (RULE OF LAW) และปฏิ บั ติ ห น าที่ ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตาม
แนวทางหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โครงงานฉบับนี้เปนการศึกษาเชิงการวิจัยเอกสารจากตัวบทกฎหมาย บทความ หนังสือ
คําอธิบาย คําพิพากษาศาลฎีกา และเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ ตลอดจนสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
การปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดี
จากการศึกษาจะเห็นไดวาปญหาการใหความคุมครองสิทธิแกผูซื้อทรัพย กรณีศาลมีคําสั่ง
ใหเพิกถอนการขายทอดตลาด เปนปญหาที่สําคัญอยางมากประการหนึ่งในกระบวนการบังคับคดี
อันกระทบตอสิทธิของผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาด ซึ่งสามารถแยกเปนสภาพปญหาไดดังนี้
1. ป ญ หาเงิ น ค า ธรรมเนี ย มเนื่ อ งจากการโอน ค า อากรแสตมป ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ และ
คาใชจายอันจําเปนในการดูแลรักษา ปรับปรุงซอมแซมตัวทรัพยซึ่งซื้อไดจากการขายทอดตลาด ซึง่
ไมสามารถเรียกคืน หรือใหผูใดชดใชแทนความเสียหายแกผูซื้อทรัพย หากภายหลังศาลมีคําสั่งให
เพิกถอนการขายทอดตลาด
2. ปญหาการเขาครอบครอง ดูแลรักษา และใชประโยชนในตัวทรัพย ระหวางศาลมีคําสั่ง
รับคํารองจนถึงวันที่ศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด
3. ปญหาการที่ผูซื้อทรัพยนําทรัพยที่ซื้อไดไปจดจํานอง และตอมาศาลมีคําสั่งใหเพิกถอน
การขายทอดตลาด ผูซื้อทรัพยจะตองไปดําเนินการไถถอนจํานองและรับภาระในอัตราดอกเบี้ย
จํานอง เพื่อกลับคืนสูฐานะเดิมตามคําสั่งศาล โดยไมไดรับการเยียวยาหรือชดเชยความเสียหายแต
อยางใด
สาเหตุแหงปญหาดังกลาวก็สืบเนื่องมาจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไมมี
ความชัดเจนในเรื่องผูมีสวนไดเสียในการขายทอดตลาด และไมมีบทบัญญัติหรือมาตรการคุมครอง
เพื่ อ บรรเทาและเยีย วยาความเสี ย หาย อั น อาจเกิ ด ขึ้ น จากการที่ ศ าลมี คํ าพิ พ ากษาหรื อ คํ าสั่ งให
เพิกถอนการขายทอดตลาด เชน
1. ปญหาจากคําจํากัดความหมายของคําวา “คูความ” ในบทวิเคราะหศัพท มาตรา 1 (11)
ไมไดมีความหมายรวมถึงผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดี จึงควรมีการ
แกไขบทบัญญัติกฎหมายในประเด็นผูมีสวนไดเสียใหมโดยเพิ่มเติมวา “คูความ” หมายรวมถึงผูซื้อ
ทรัพยกรณีศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาดดวย
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2. ปญหากรณีอันเกิดจากกรณีผูมีสวนไดเสียในการขายทอดตลาด
ปญหาผูมีสวนไดเสียในการขายทอดตลาดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา
280 นั้น บัญญัติแตเพียงวาผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีหมายถึงบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับ
คดีตามมาตรา 280 เทานั้น
ดังนั้น จึงควรมีการแกไขบทบัญญัติกฎหมายในประเด็นผูมีสวนไดเสียใหม โดยเพิ่มเติมวา
ผูมีสวนไดเสียหมายความรวมถึง ผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีดวย
3. สิทธิในการคัดคานราคาสมควรขายตามมาตรา 309 ทวิ
จากบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 309 ทวิ ผู มี ส ว นได เสี ย ในการขายทอดตลาด จะใช สิ ท ธิ ข อให
เพิกถอนการขายทอดตลาดไดเพียง 2 กรณี คือ กรณีแรกราคาต่ําเกินสมควรอันเกิดจากการคบคิด
ฉอฉลของผูเกี่ยวของในการเขาสูราคา กรณีที่สองราคาต่ําเพราะความไมสุจริตหรือความประมาท
เลินเลออยางรายแรงของเจาพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติหนาที่ นอกจากนั้นจะใชสิทธิรองเพิก
ถอนไดอีกหรือไม จึงทําใหเกิดความไมชัดเจนในการใชสิทธิวาผูมีสวนไดเสียสามารถใชสิทธิทาง
ศาลตามบทบัญญัติมาตราใด ระหวางมาตรา 296 หรือมาตรา 309 ทวิ และไมมีบทบัญญัติใหผูซื้อ
ทรัพยกรณีศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด ใชสิทธิโตแยงหรือฟองเรียกใหผูมีสวนตองรับ
ผิดในกรณีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด รับผิดเพื่อเยียวยาความเสีย
หายจากการขายทอดตลาดแกตน
ดังนั้น จึงตองมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาคบังคับคดี เพื่อคุมครอง
เยียวยา ผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ดวย ซึ่งคณะ ผูศึกษาเห็นวา การบัญญัติใหสิทธิเรียกรองเพิกถอนการ
ขายทอดตลาดตามมาตรา 309 ทวิ เปนการบัญญัติเพิ่มเติมรายละเอียดของมาตรา 296 เทานั้นเอง
และใหบัญญัติเพิ่มเติมวา “ผูมีสวนไดเสีย” หมายรวมถึงผูซื้อทรัพยกรณีศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการ
ขายทอดตลาดดวย เพื่อสามารถใชสิทธิ โตแยงหรือฟองเรียกใหผูมีสวนตองรับผิดในกรณีศาลมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาดรับผิดเพื่อเยียวยาความเสียหายจากการขายทอด
ตลาดแกตนได
4. ป ญ หาจากประมวลกฎหมายที่ ดิ น เรื่ อ งเงิน ค าธรรมเนี ย มเนื่ อ งจากการจดทะเบี ย น
โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
คณะผู ศึ ก ษาเห็ น ว าสมควรแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายที่ ดิ น มาตรา 103 ให ผู ซื้ อ
ทอดตลาดสามารถเรียกคืนเงินคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอนที่ดิน หาก
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด โดยไมถือวาเงินดังกลาวเปนเงินที่รัฐเรียก
เก็บจากราษฎรเปนคาตอบแทนที่รัฐใหบริการแกราษฎร ในการใหราษฎรไดสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ใน
อสั งหาริม ทรัพ ย เพราะเหตุ เมื่ อศาลมีคํ าพิ พ ากษาหรือคําสั่ งให เพิ ก ถอนการขายทอดตลาดแลว
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กฎหมายถือวาไมมีการขายทอดตลาดเกิดขึ้น คูความหรือผูมีสวนไดเสียในคดีทุกฝาย รวมทั้งผูซื้อ
ทอดตลาดตองผูกพันตามผลแหงคําพิพากษาและกลับคืนสูฐานะเดิมอันมิอาจหลีกเลี่ยงได

ค

กิตติกรรมประกาศ
การจัดทําโครงการพัฒนาระบบงานกฎหมาย เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมหลักสูตรการ
พัฒ นานั กกฎหมายภาครัฐระดับตน (ระดับ5-6) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมได
พัฒนาและเสริมสรางวิสัยทัศนตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย มีทัศนคติที่สรางสรรค
สอดคลองกับหลักนิติธรรม และปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางหลักสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยกําหนดใหผูเขารับการอบรมจัดทําโครงงานพัฒนาระบบงาน
กฎหมาย เสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน
โครงงานฉบับนี้ จึงสําเร็จลงไดดวยความรวมมือของสมาชิกในกลุมที่ 12 ที่ไดชวยกัน
ศึกษาและรวบรวมความรูทั้งที่เปนสภาพปญหาในทางขอกฎหมายและปญหาในทางปฏิบัติ พรอม
ทั้งรวมกันเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูซื้อทรัพย กรณีศาล
มีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด จนสําเร็จลุลวงไดดวยดี
คณะผู ศึก ษากลุ มที่ 12 ขอขอบพระคุณ นางภาวดี ศิริเมธารัก ษ ผูอํานวยการสํานั ก งาน
บังคับคดีและวางทรัพยภูมิภาคที่ 9 ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมที่ 12 ที่กรุณาใหขอคิดเห็น
และชี้แนะประเด็นปญหาตางๆ อันเปนประโยชนแกการจัดทําโครงงานฉบับนี้เปนอยางยิ่ง
คณะผู ศึกษากลุมที่ 12 ขอขอบพระคุณ นายนุ กูล เอียดชู ทอง เจาพนั ก งานพิ ทั ก ษ ทรัพ ย
นิ ติก ร 6 ว. กรมบั งคั บ คดี ที่ ส นั บ สนุ น แหลงข อ มู ล รวมทั้ งเอกสารอั น เป น ประโยชน แ ก ก ารทํ า
โครงงานฉบับนี้ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆทานที่ไมไดเอยนามไว ณ ที่นี้ ซึ่งมีสวนชวยเหลือจน
สําเร็จเปนโครงงานฉบับนี้ จึงขอแสดงความขอบคุณในโอกาสนี้เชนกัน
สุ ด ท ายนี้ คณะผู ศึ ก ษากลุ ม ที่ 12 หวั ง ว า โครงงานฉบั บ นี้ ค งเป น ประโยชน ใ นเชิ ง การ
เสนอแนะใหเห็นถึงสภาพปญหาทั้งในขอกฎหมายและในทางปฏิบัติ ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง
ในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูซื้อทรัพย กรณีศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขาย
ทอดตลาดไดไมมากก็น อย หากมีขอบกพรองประการใด คณะผูศึกษากลุมที่ 12 ขอนอมรับเพื่อ
นําไปปรับปรุงแกไขใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตอไปในโอกาสขางหนา
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและสภาพของปญหา
ประเทศไทยเป น ประเทศที่ ใ ช ร ะบบประมวลกฎหมาย หรื อ ระบบ Civil Law ดั ง นั้ น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาคบังคับคดี จึงเปนประมวลกฎหมายฉบับหนึ่งที่ใหอํานาจ
เจาพนักงานบังคับคดี ซึ่งเปนเจาพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดี หรือเจาพนักงานอื่นผูมีอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชอยู ในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่จะบัญญัติไวในภาคบังคับคดีแพง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เพื่อคุมครองสิทธิของคูความในระหวางพิจารณา หรือเพื่อ
บังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง และใหหมายความรวมถึงบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงาน
บังคับคดีใหปฏิบัติการแทน
การขายทอดตลาดในประเทศไทยนั้ น ในสมั ย รัช กาลที่ 5 แห งกรุ งรั ต นโกสิ น ทรไ ด มี
ชาติตะวันตกเขามาคาขายกับประเทศไทยจํานวนมาก จึงไดเริ่มมีการขายทอดตลาดเกิดขึ้นในสมัย
นั้น การขายทอดตลาดในสมัยนั้นมีบุคคลและหางชาวตางประเทศเปนผูดําเนินการ เพราะคนไทย
ยังไมคุนกับธุรกิจประเภทนี้ ตอมาจึงเริ่มมีเอกชนและบริษัทคนไทยทําธุรกิจชนิดนี้จนมีมากรายใน
ปจจุบัน 1
สําหรับบทกฎหมายไทยที่ใชบังคับแกการขายทอดตลาด คือประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 509 ถึง 517 บทบัญญัติเหลานี้มีที่มาจากกฎหมายของหลายประเทศ คือ พระราช
บัญญัติวาดวยการซื้อขายสินคา ค.ศ. 1893 มาตรา 53 ของอังกฤษ ประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน
มาตรา 156 ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน มาตรา 508 และประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส มาตรา 711 2
กฎหมายไทยไดบัญญัติถึงการขายทอดตลาดโดยอนุโลมตามหลักทั่วไปของสัญญานี้ ดังที่ไดกลาว
มาแลวขางตน
นอกจากการขายทอดตลาดจะเปนการขายประเภทซึ่งเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปสามารถ
เขาประมู ลสูราคาแขงขัน กัน ได โดยกฎหมายกําหนดให ตองมีการประกาศโฆษณาบอกขายให
สาธารณชนไดรับรูและใหทําการขายโดยเปดเผย มิใชเปนการเสนอขายตอบุคคลใดหรือหมูชนใด
1

วิกรม เมาลานนท, “ขายทอดตลาด” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
วิษณุ เครืองาม, “ขายตามตัวอยาง ขายตามคําพรรณนา ขายเผื่อชอบ ขายทอดตลาด”
สารานุกรมกฎหมายแพงและพาณิชย 1 (2538) : 12-16.
2

2

โดยเฉพาะเจาะจง กฎหมายยังไดบัญญัติหามมิใหผูทอดตลาดหรือตัวแทนเขาสูราคาในการขาย
ทอดตลาดที่ตนเปนผูอํานวยการเอง (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ชย มาตรา 511) สวนผูขาย
กฎหมายก็หามมิใหเขาสูราคาเองหรือใชใหผูใดเขาสูราคาเชนกัน เวนแตผูขายจะไดสงวนสิทธิไว
โดยแถลงไว ใ นคํ าโฆษณาบอกขายทอดตลาดว า ผู ข ายถื อ สิ ท ธิ ใ นอั น ที่ จ ะเข า สู ร าคาด ว ย
(ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 512) หากฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว
ผูทอดตลาดหรือผูขายอาจตองรับผิดทางอาญาในฐานฉอโกง ทั้งผูซื้อทรัพยสินจากการขายทอด
ตลาดอาจถือวาการขายนั้นเกิดขึ้นเพราะกลฉอฉลไดดวย เหตุที่กฎหมายบัญญัติไวเชนนี้ก็เพื่อปอง
กันมิใหมีการสมยอมกันรีบเคาะไมใหแกตนหรือแกพวกของตน 3 หรืออาจทําใหผูสูราคาคนอื่นหลง
เขาใจผิดคิดวาทรัพยสินที่ขายทอดตลาดนั้นมีคุณภาพดีสมราคา อันเปนการไมยุติธรรม 4 อีกทั้งใน
กรณีที่ผูสูราคาสูงสุดละเลยเสียไมใชราคา กฎหมายกําหนดใหผูทอดตลาดเอาทรัพยสินออกขายซ้ํา
อีกครั้งหนึ่ง ถาไดเงินเปนจํานวนสุทธิไมคุมราคาสูงสุดที่เสนอไวรวมทั้งคาขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู
สูราคาเดิมคนนั้นตองรับผิดในสวนที่ขาด (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 516) นอก
จากนี้ผูทอดตลาดอาจแถลงขอความอื่นๆ กอนเผดิมการสูราคาเปนเงื่อนไขใหผูซื้อตองทําตามก็ได
เชน ในกรณีที่เจาพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามอํานาจ
ในกฎหมาย เจาพนักงานบังคับคดีจึงอาจกําหนดใหผูสูราคาวางเงินสดเปนประกันและจะริบหากผูสู
ราคาสูงสุดไมชําระราคาก็ได
การที่กฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑในการขายทอดตลาดทรัพยสินไวเปนพิเศษแตกตาง
จากการซื้อขายธรรมดาก็เพื่อใหบรรลุความมุงหมายของการขายทอดตลาด คือเพื่อใหขายไดใน
ราคาสูงกวาการขายโดยวิธีธรรมดาทั่วไป ดังนั้นในการบังคับคดีเพื่ อชําระหนี้ เงินจึงกําหนดให
จําหนายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่เจาพนักงานบังคับคดีไดยึดหรืออายัดไวแลวดวย
วิธีการขายทอดตลาด เพราะหากขายทอดตลาดทรัพยสินไดราคาสูงก็จะเปนประโยชนแกเจาหนี้
และลูกหนี้ตามคําพิพากษาดวยกันทั้งสองฝาย และเพื่อใหการขายทอดตลาดทรัพยสินตามคําสั่งศาล
อันเนื่องมาจากการบังคับคดีเปนผลไดจริงและเปนที่ยุติ กฎหมายจึงไดบัญญัติใหผลของการขาย
ทอดตลาดทรัพยสินตามคําสั่งศาลเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1330 คือ
เปนกรณีที่บุคคลหนึ่งไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของบุคคลอื่นที่เขามีกรรมสิทธิ์โดยเขามิไดยินยอม
โอนใหแตกฎหมายบังคับใหเจาของเดิมสิ้นกรรมสิทธิ์ไปและกลับไดแกบุคคลอื่นอีกคนหนึ่งแทน
อันเปนการไดทรัพยสินโดยสุจริตในพฤติการณพิเศษอยางหนึ่ง จัดเปนขอยกเวนหลักทั่วไปที่วา
3

ปรีชา สุมาวงศ, กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให, พิมพครั้งที่ 6
แกไขเพิ่มเติม (กรุงเทพมหานคร : สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2532), น.665-666.
4
ประพนธ ศาตะมาน, ไพจิตร ปุญญพันธ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ลักษณะซื้อขาย, พิมพครั้งที่ 11 แกไขเพิ่มเติม (กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณาการ, 2539) , น.136.

3

ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน 5 เมื่อกฎหมายใหความศักดิ์สิทธิ์สําหรับการขายทอดตลาดตามคําสั่ง
ศาลโดยกําหนดใหบุคคลผูซื้อทรัพยสินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคําสั่งศาลไมตองเสีย
สิทธิของตน แมภายหลังจะพิสูจนไดวาทรัพยสินนั้นไมใชของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1330 การกําหนดเชนนี้นาจะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหบุคคลเกิดความ
เชื่อมั่นในการซื้อทรัพยสินจากการขายทอดตลาดตามคําสั่งศาล อันจะสงผลใหทรัพยสินในการขาย
ทอดตลาดขายไดราคาสูงขึ้น
การขายทอดตลาดทรัพยสินตามคําสั่งศาลนั้น เจาพนักงานบังคับคดีจะตองดําเนินการ
ขายทอดตลาดใหไดราคาที่สูงสุดและตองไมตํากวาราคาสมควรขาย ซึ่งถือเปนราคาที่ยุติธรรม
แกคูความและผูมีสวนไดเสียทุก ฝาย เวนแตกรณีคูความตกลงกัน ใหเจาพนักงานบังคับคดีขาย
ทอดตลาดในราคาที่ต่ํากวาราคาสมควรขาย ดังนั้นจะเห็นไดวากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ภาคบังคับ คดีอัน เกี่ย วกับ การขายทอดตลาดในปจ จุบัน จะมุงใหค วามคุม ครองคูค วามและผูมี
สวนไดเสียในการบังคับคดีเปนสําคัญ โดยไมคํานึงถึงการใหความคุมครองสิทธิแกผูซื้อทรัพ ย
กรณีศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด ซึ่งนับเปนปญหาสําคัญอยางมากประการหนึ่งใน
กระบวนการบังคับคดี อันกระทบตอสิทธิของผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาด ทั้งที่เปนคูความ
หรือบุคคลภายนอก สามารถแยกเปนสภาพปญหาได ดังนี้
1. ปญหาเงินคาธรรมเนียมเนื่องจากการโอน คาอากรแสตมป ภาษีธุรกิจเฉพาะและ คา
ใชจายอันจําเปนในการดูแลรักษา ปรับปรุงซอมแซมตัวทรัพยซึ่งซื้อไดจากการขายทอดตลาด ซึ่ง
ไมสามารถเรียกคืน หรือใหผูใดชดใชแทนความเสียหายแกผูซื้อทรัพย หากภายหลังศาลมีคําสั่งให
เพิกถอนการขายทอดตลาด
2. ปญหาการเขาครอบครอง ดูแลรักษา และใชประโยชนในตัวทรัพย ระหวางศาลมีคําสั่ง
รับคํารองจนถึงวันที่ศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด
3. ปญหาการที่ผูซื้อทรัพยนําทรัพยที่ซื้อไดไปจดจํานอง และตอมาศาลมีคําสั่งใหเพิกถอน
การขายทอดตลาด ผูซื้อทรัพยจะตองไปดําเนินการไถถอนจํานองและรับภาระในอัตราดอกเบี้ย
จํานอง เพื่อกลับคืนสูฐานะเดิมตามคําสั่งศาล โดยไมไดรับการเยียวยาหรือชดเชยความเสียหายแต
อยางใด
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สภาพแหงปญหาดังกลาวเกิดจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไมไดบัญญัติไว
ถึงเรื่องการใหความคุมครองสิทธิแกผูซื้อทรัพย กรณีศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาดทั้งที่
เปนคูความ ผูมีสวนไดเสีย หรือบุคคลภายนอก ดังนี้
1. ปญหาคําจํากัดความหมายของบทวิเคราะหศัพท มาตรา 1 (11) “คูความ” หมายความวา
บุคคลผูยื่นคําฟอง หรือถูกฟองตอศาล และเพื่อประโยชนแหงการดําเนินกระบวนพิจารณาใหรวม
ถึงบุคคลผูมีสิทธิกระทําการแทนบุคคลนั้นๆ ตามกฎหมายหรือในฐานะทนายความ
จากคําจํากัดความหมายของคําวา “คูความ” ในบทวิเคราะห ศัพ ท มาตรา 1 (11) ไมไดมี
ความหมายรวมถึงผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดี ดังนั้นหากศาลมี คํา
สั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด ผูซื้อทรัพยจึงไมอาจเปนผูซึ่งถูกโตแยงสิทธิหรือเปนผูมีสวนได
เสียอันอาจใชสิทธิทางศาลไดและไมอาจรองสอดเขาเปนคูความหรือแทนที่คูความในคดีรองเพิก
ถอนการขายทอดตลาดได ทําใหผูซื้อทรัพยซึ่งศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายจากการขายทอดตลาด
ไมไดรับการคุมครองตามกฎหมายแตอยางใด
2. ปญหาผูมีสวนไดเสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 280
มาตรา 280 บั ญ ญั ติ วา เพื่ อประโยชน แห งบทบั ญ ญั ติในภาคนี้ บุคคลต อไปนี้ ให ถือวามี
สวนไดเสียในวิธีการบังคับคดีอันเกี่ยวดวยทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งหรือสิทธิเรียกรองของลูกหนี้
ตามคําพิพากษา (1) เจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา และในกรณีที่มีการอายัดสิทธิ
เรียกรองลูกหนี้ แหงสิ ทธิเรียกรองนั้น (2) บุ คคลอื่นใดซึ่งชอบที่จะใชสิทธิอันไดจดทะเบี ยนไว
โดยชอบหรือที่ไดยื่นคํารองขอตามมาตรา 288 มาตรา 289 มาตรา 290 อันเกี่ยวกับทรัพยสิน หรือ
สิทธิเรียกรองเชนวามานั้น เวนแตคํารองขอเชนวานี้จะไดถูกยกเลิกในชั้นที่สุด จะเห็นไดวามาตรา
280 ยังมีปญหาความเครือบคลุมวามีบุคคลอื่นเปนผูมีสวนไดเสียอีกหรือไม ทําใหบุคคลนอกเหนือ
จากที่บัญญัติไวในมาตราดังกลาวเปนบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีดวยหรือไม เชน ไมได
หมายความรวมถึงผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดที่เปนบุคคลภายนอก และหากผูซื้อทรัพยเปนคู
ความหรือผูมีสวนไดเสียในคดี จะไดรับความคุมครองหรือไมเพียงใดหากศาลมีคําสั่งใหเพิกถอน
การขายทอดตลาด ซึ่งเปนปญหาและสงผลกระทบใหบุคคล ดังกลาวได
3. ปญหาที่เกิดจากที่กฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ไมไดกําหนดสิทธิ
ของผูมีสวนไดเสียในการขายทอดตลาดไวชัดเจน แตกําหนดไวเพียงบางประเด็น เชน ประมวล
กฎหมายวิธีพ ิจ ารณาความแพง 309 ทวิ บัญ ญัติใ หสิท ธิรอ งขอใหเพิก ถอนการขายทรัพ ยข อง
เจาพนัก งานบังคับคดีเทานั้น ทําใหบุคคลผูมีสวนไดเสียไมไดรับความคุมครองและเปน ธรรม
จากการบังคับคดี ผูมีสวนไดเสียจะใชสิทธิอื่นๆนอกเหนือจากบทบัญญัติมาตราดังกลาวไดหรือ
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ไม และไมไ ดบ ัญ ญัต ิร วมถึง ผู ซื้อ ทรัพ ยไ ดจ ากการขายทอดตลาด กรณีจ ดทะเบีย นโอนโอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองแลว ตอมาศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาดแตอยางใด
4. ปญหาที่เกิดจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 309 ทวิ มิไดกําหนดถึง
หลักเกณฑ วิธีการ การใช สิทธิของผูมีส วนไดเสียไว แตกําหนดเพี ยงให บุคคลภายนอกผูมีส วน
ไดเสียในการบังคับคดี ซึ่งตองเสียหายเพราะเหตุการขายทอดตลาดยื่นคํารองตอศาลใหศาลมีอํานาจ
ที่ จะสั่ งเพิ ก ถอนได ซึ่ งก อ ให เกิ ด ป ญ หาวา บุ ค คลภายนอกที่ มี ส ว นได เสี ยในการบั งคั บ คดี ต อ ง
เสียหายอยางไร อยางไรที่จะเรียกไดวาเสียหายอาจจะทําใหมีการใชสิทธิของผูมีสวนไดเสียในการ
ขายทอดตลาดไมสุจริต สงผลใหคูความในคดีตองเสียหายไดหากการใชสิทธิรองศาลโดยไมสุจริต
และเปนการประวิงคดี
5. ปญหาที่เกิดจากการที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มิไดกําหนดมาตรการให
ความคุมครองหรือบรรเทาความเสียหาย บุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียในการขายทอดตลาดมิให
ตองไดรับความเสียหายทั้งระยะสั้นและระยะยาว เชน มาตรา 309 ทวิ วรรค 2 บัญญัติวา ผูมีสวน
ไดเสียในการบังคับคดีเห็นวาราคาที่ไดจากการขายทอดตลาดมีจํานวนต่ําเกินสมควร และการขาย
ทอดตลาดทรัพยสินในราคาต่ําเกินสมควรนั้นเกิดจากการคบคิดกันฉอฉลในระหวางผูที่เกี่ยวของใน
การเขาสูราคาหรือความไมสุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาพนักงานบังคับคดี
ในการปฏิบัติหนาที่ บุคคลดังกลาวอาจยื่นคํารองตอศาลขอใหมีคําสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด
ทรัพยสินตามบทบัญญัติแหงลักษณะนี้ได แสดงใหเห็นวาผูมีสวนไดเสียในการขายทอดตลาดจะ
ใชสิท ธิท างศาลได วิธีเดียวเท านั้ น ซึ่ งเป น ที่ ท ราบแลววากระบวนพิ จารณาของศาลต องใช เวลา
พิจารณาคดีมากพอสมควร โดยไมมีวิธีการอื่นที่เปนมาตรการคุมครองบุคคลภายนอกในระยะสั้น
เชน ใหสิทธิผูมีสวนไดเสียในการใชประโยชนในทรัพยสินนั้นๆ จึงเปนปญหาทําใหบุคคลภายนอก
ไดรับความเสียหายอาจสรางความไมเปนธรรมใหแกผูมีสวนไดเสียจากการขายทอดตลาดทรัพยได
ดังนั้น จึงควรหาแนวทาง วิธีการ หรือหลักเกณฑมารองรับปญหาใหผูปฏิบัติงานทั้งกระบวน
การผูมีสวนไดเสียในคดี ตลอดจนผูซื้อทรัพยกรณีศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาดซึ่งเปน
บุคคลภายนอก เพื่อใหกฎหมายของประเทศไทยมีความทันสมัย อํานวยความยุติธรรมแกผูซึ่งเขามาผูก
พันในกระบวนการบังคับคดีดวยกันทุกฝาย ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความเปนจริงในโลก
ปจจุบัน
1.2 สมมติฐานของการศึกษา
ประมวลกฎหมายวิธีพิ จ ารณาความแพ งภาคบั งคั บ คดี ของไทย มี ป ญ หามากมายหลาย
ประการ โดยเฉพาะในขั้นตอนกระบวนการบังคับคดีและการขายทอดตลาด เชน ความหมายของ
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ผูมีสวนไดเสีย ความลาชาของกระบวนการบังคับคดี การมิไดกําหนดหลักเกณฑวิธีการใชสิทธิ
มิไดกําหนดมาตรการคุมครอง หรือบรรเทาความเสียหายแกผูซื้อทรัพยกรณีศาลมีคําสั่งใหเพิกถอน
การขายทอดตลาดทั้งที่เป นเปนคูความในคดี หรือที่เปน บุคคลภายนอก หากมีการบัญ ญัติความ
หมายที่ชัดเจนเพียงพอ หรือมีหลักเกณฑ วิธีการใชสิทธิ อํานาจหนาที่ของผูมีสวนไดเสีย หรือบุคคล
ภายนอกซึ่งเขามาเกี่ยวของดวยในกระบวนการบังคับคดี ตลอดจนการมีมาตรการคุมครอง หรือ
บรรเทาความเสียหายแกบุคคลดังกลาว ใหเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้นและใหสอดคลองกับขอเท็จจริงใน
คดีจะทําใหการบังคับคดีแพงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยมีความรวดเร็ว
เปนธรรมกับคูความ และผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีไดอยางทั่วถึง
1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
3.1 เพื่อศึกษาถึงประวัติความเปนมา แนวคิด เจตนารมณ ลักษณะของกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงภาคบังคับคดี เรื่องการใหความคุมครองสิทธิแกผูซื้อทรัพย กรณีศาลมีคําสั่งใหเพิกถอน
การขายทอดตลาดทั้งที่เปนคูความ ผูมีสวนไดเสีย หรือบุคคลภายนอก
3.2 เพื่อศึกษาถึงปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เรื่องการใหความคุมครองสิทธิแกผูซื้อ
ทรัพย กรณีศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาดทั้งที่เปนคูความ ผูมีสวนไดเสีย หรือบุคคล
ภายนอก
3.3 เพื่อศึกษา วิเคราะหปญหา เรื่องการใหความคุมครองสิทธิแกผูซื้อทรัพย กรณีศาลมี
คําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาดทั้งที่เปนคูความ ผูมีสวนไดเสีย หรือบุคคลภายนอก
3.4 เพื่อคนหาแนวทางแกไขและขอเสนอแนะในปญหาเรื่องการใหความคุมครองสิทธิ
แกผูซื้อ ทรัพ ย กรณีศาลมีคําสั่งใหเพิก ถอนการขายทอดตลาด ทั้งที่เปน คูความ ผูมีสว นไดเสีย
หรือบุคคลภายนอก ตลอดจนบุคคลซึ่งเกี่ยวของในกระบวนการบังคับคดี
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาจัดทําโครงงานนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการพัฒนาและเสริมสรางวิสัยทัศนตอ
การเปลี่ ยนแปลงของโลกและสั งคมไทย ให มี ทั ศนคติที่ สรางสรรค สอดคล องกับหลั กนิ ติธรรม
(RULE OF LAW) และปฎิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมุงศึกษาถึง ประวัติความเปนมา แนวคิด เจตนารมณ ปญหาขอเท็จจริง
ขอกฎหมาย สภาพแหงปญหาและแนวทางในการแกไขปญหา ในสวนของกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงภาคบังคับคดี เรื่องการใหความคุมครองสิทธิแกผูซื้อทรัพย กรณีศาลมีคําสั่งใหเพิกถอน
การขายทอดตลาดทั้ งที่ เปน คูความ ผูมีสวนไดเสีย หรือบุคคลภายนอก ใหไดรับความคุ มครอง
เยียวยาในความเสียหายอันเกิดจากกระบวนการทางกฎหมายดังกลาว
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1.5 วิธีการดําเนินการศึกษา
เป น การศึ ก ษาเชิ ง การวิ จั ย เอกสารจากตั ว บทกฎหมาย บทความ หนั ง สื อ คํ า อธิ บ าย
คําพิพากษาศาลฎีกา และเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ ตลอดจนสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติ
งานของเจาพนักงานบังคับคดี เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาพิจารณาเปนแนวทางในการเสนอแนะถึง
สภาพแหงปญหาที่แทจริงและชองทางในการแกไขปญหาตอไป
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6.1 ทํ าให ท ราบถึ ง ประวั ติ ค วามเป น มา แนวคิ ด เจตนารมณ ลั ก ษณะของกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพงภาคบังคับคดี เรื่องการใหความคุมครองสิทธิแกผูซื้อทรัพย กรณีศาลมีคําสั่งให
เพิกถอนการขายทอดตลาดทั้งที่เปนคูความ ผูมีสวนไดเสีย หรือบุคคลภายนอก
6.2 ทําใหทราบถึงปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เรื่องการใหความคุมครองสิทธิแ ก
ผูซื้อทรัพย กรณีศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาดทั้งที่เปนคูความ ผูมีสวนไดเสีย หรือ
บุคคลภายนอก
6.3 ทําใหทราบถึงสภาพปญหา เรื่องการใหความคุมครองสิทธิแกผูซื้อทรัพย กรณีศาลมี
คําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาดทั้งที่เปนคูความ ผูมีสวนไดเสีย หรือบุคคลภายนอก
6.4 ทําใหทราบถึงแนวทางแกไขและขอเสนอแนะในปญหาเรื่องการใหความคุมครอง
สิทธิแกผูซื้อทรัพย กรณีศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด ทั้งที่เปน คูความ ผูมีสวนได
เสีย หรือบุคคลภายนอก ตลอดจนบุคคลซึ่งเกี่ยวของในกระบวนการบังคับคดี

บทที่ 2
การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
และวิธีการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดี
2.1 การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นถาผูแพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติ
ตามคําพิพ ากษาหรือคําสั่ ง ผูชนะคดีห รือเจาหนี้ ตามคําพิพากษาสามารถขอให ศาลบังคับคดีได
แตถาตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นไมตองบังคับอะไรอีก ผูชนะคดีหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษาก็ไม
ตองขอใหบังคับคดี แตหากเปนกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นไดระบุใหคูความฝายใดฝายหนึ่ง
หรือทั้งสองฝายปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งคูความนั้นตองปฏิบัติตาม ถาคูความนั้นไดปฏิบัติตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่งครบถวนแลวเรื่องก็เปนอันยุติไมตองดําเนินการอะไรตอไปอีก แตถาไมมีการ
ปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ตองมีการบังคับคดีกันตอไป โดยเมื่อ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดทราบถึงคําบังคับและครบกําหนดระยะเวลาตามคําบังคับแลว แตลูกหนี้
ตามคําพิพากษายังมิไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น เจาหนี้ตามคําพิพากษาชอบที่จะขอให
ศาลออกหมายบังคับคดีได ตามที่มาตรา 275 และมาตรา 276 บัญญัติไว การจะขอใหศาลออกหมาย
บังคับคดีนั้นจํากัดเฉพาะกรณีที่จําเปนจะตองดําเนินการทางเจาพนักงานบังคับคดีเทานั้น หากเปน
กรณีอื่นที่ไมตองบังคับคดีโดยทางเจาพนักงานบังคับคดีก็ไมจําตองออกหมายบังคับคดีเสียกอน 6
ดังนั้นหมายบังคับคดีจะออกใหพนักงานบังคับคดีทําไดมีอยูสองเรื่องเทานั้น คือ กรณีบังคับคดีให
ชําระหนี้เงิน และกรณีบังคับคดีใหขับไล หรือตองออกไปหรือตองรื้อถอนสิ่งปลูกสราง สวนการ
บั ง คั บ คดี ใ นกรณี อื่ น ไม จํ า ต อ งออกหมายบั ง คั บ คดี เพราะมิ ใ ช ก รณี ที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การทาง
เจาพนักงานบังคับคดี
ดังนั้น ในกรณี ของการบังคับคดีใหสงมอบทรัพยสิน กระทําการหรืองดเวนกระทําการ
ก็อาจดําเนิ น การบังคับ คดี ด วยวิธีอื่น เพื่ อให บ รรลุผลตามคํ าพิ พ ากษาหรือคําสั่ งนั้ น เชน กรณี ที่
คําบังคับใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาโอนที่พิพาทมาใหเจาหนี้ สภาพแหงหนี้ที่เปดชองใหทําไดก็คือ
ใหถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ หรือในกรณีที่สภาพแหงหนี้ไมเปดชองให
6

ประพนธ ศาตะมาน, คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 4 วิธีการ
ชั่วคราวกอนพิพากษา และการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง (กรุงเทพมหานคร : รุงศิลป
การพิมพ, 2527), น. 116-117. มาโนช จรมาศ, คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ภาค 4 วาดวยวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาและการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง, พิมพครั้ง
ที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบรรณาคม, 2521), น.1301.
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บังคับโดยเจาพนักงานบังคับคดี อีกทั้งไมเปดชองใหถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาได
กลาวคือเปนกรณีที่สภาพแหงหนี้หรือสภาพแหงการบังคับไมเปดชองใหบังคับอยางอื่นแลว เจาหนี้
ตามคําพิพากษาจึงจะสามารถรองขอตอศาลใหใชวิธีการบังคับโดยจับกุมลูกหนี้ตามคําพิพากษามา
กักขังไดเฉพาะกรณีที่เปนไปตามหลักเกณฑที่บัญญัติในมาตรา 297 7 เชน ในกรณีที่สามีตองสงมอบ
บุตรใหภริยาตามคําพิพากษาที่บังคับใหบุตรอยูในอํานาจปกครองของภริยา สภาพแหงการบังคับคดี
ไมเปดชองใหยึดตัวบุตรมาสงไดจึงตองจับบิดามาขังจนกวาจะยอมสงมอบ
ในกรณีที่หนี้ตามคําพิพากษานั้นบังคับใหชําระหนี้เงิน สภาพแหงหนี้ที่เปดชองใหทําไดก็
คือ ลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะตองนําเงินมาชําระถาไมมีก็ใชวิธีบังคับโดยการยึดหรืออายัดและขาย
ทอดตลาดทรัพ ยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อใชหนี้ และตามบทบัญญัติในมาตรา 282 ได
บัญญัติใหเจาพนักงานบังคับคดีรวบรวมเงินใหพอชําระหนี้ตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ซึ่งกระทําได
โดยวิธียึดหรืออายัดและขายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา และเมื่อยึดทรัพยสินของลูกหนี้
ตามคําพิพากษามาไดแลว เจาพนักงานบังคับคดีจะตองจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินที่ยึดนั้นเพื่อใหได
เงินมาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา การจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินที่ยึดโดยมากก็ดําเนินการ
ขายทอดตลาด ส วนในกรณี ที่ ลูกหนี้ ตามคําพิ พ ากษามี สิท ธิเรียกรองให บุ คคลภายนอกส งมอบ
สิ่ งของ ถ าสิ่ ง ของที่ จ ะต อ งส งมอบตามสิ ท ธิ เรีย กรอ งที่ ถู ก อายัด นั้ น เป น สิ่ งของ เช น โต ะ เก าอี้
เจาพนักงานบังคับคดีก็จะนําออกขายทอดตลาดเชนเดียวกับทรัพยสินที่ไดจากการยึดนั่นเอง ดังนั้น
จึงเห็นไดวาการขายทอดตลาดเปนวิธีการในการจําหนายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา เพื่อ
รวบรวมเงินชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาหลังจากที่เจาพนักงานบังคับคดีไดทําการยึดหรือ
อายัดไวแลว โดยอาจกลาวไดวาการขายทอดตลาดเปนการขายทรัพยสินโดยวิธีประมูลราคาแขงขัน
กัน ระหวางผู ซื้อหลายคน ทั้ งนี้ เพื่ อให ไดราคาสูงกวาการขายโดยวิธีธรรมดาทั่ วไป 8 ดวยเหตุนี้
กฎหมายจึงบังคับใหทรัพยสินที่ไดจากการยึดหรือการอายัดในการบังคับคดีตองขายดวยวิธีการขาย
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มาตรา 297 กําหนดหลักเกณฑไววาจะดําเนินการจับกุมและกักขังลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาได เฉพาะกรณีที่ครบเงื่อนไข 2 ประการ คือ
1) ลูกหนี้ตามคําพิพากษาสามารถที่จะปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นได ถาได
กระทําการโดยสุจริต และ
2) ไมมีวิธีบังคับอื่นใดที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะใชบังคับได
8
โปรดดูคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3519/2535 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2656/2540 และ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7439/2540 วินิจฉัยในทํานองเดียวกันวา การขายทอดตลาดทรัพยสินของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามคําสั่งศาลนั้น กฎหมายมีเจตนารมณวาจะตองขายใหไดราคาสูงที่สุด
เทาที่สามารถจะประมูลขายได

10
ทอดตลาด เพื่อใหขายทรัพยสินนั้นไดในราคาสูง อันจะเปนประโยชนแกเจาหนี้และลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาดวยกันทั้งสองฝาย 9
2.2 อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดี
2.2.1 อํานาจหนาที่เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนมีคําพิพากษา
ตามประมวลวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 254 ซึ่งศาลมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสิน
หรือกักเรือของจําเลยไวชั่วคราวกอนศาลจะมีคําพิพากษา เชน ศาลจะออกหมายยึดทรัพยชั่วคราว
หมายกักเรือ ตั้งเจาพนักงานบังคับคดีจัดการยึดทรัพ ยสินหรือเรือของจําเลยไว เพื่ อไมใหจําเลย
ยักยาย ถายเททรัพยสิน
2.2.2 อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบังคับคดี
อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบังคับคดีเปนการบังคับคดีใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคํา
สั่งตามประมวลวิธีพิจารณาความแพง เมื่อศาลมีคําพิพากษาใหคูความฝายใดแพคดี และใหฝายแพ
คดี (ลูกหนี้ตามคําพิพากษา) ปฏิบัติการชําระหนี้อยางใดอยางหนึ่งตามฟอง หากเปนกรณีที่ตอง
ดําเนินการทางเจาพนักงานบังคับคดี โดยการบังคับคดีชําระหนี้เอาจากบรรดาทรัพยสินของลูกหนี้
ตาม คําพิพากษา คูความฝายที่ชนะคดี (เจาหนี้ตามคําพิพากษา) ชอบที่จะรองขอใหศาลออกหมาย
บังคับคดีตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อจัดการอายัดทรัพยสิน ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาออกขาย
ทอดตลาด และเอาเงินชําระหนี้แกเจาหนี้ตามคําพิพากษา หรือหากการชําระหนี้ตามคําพิพากษานั้น
เปนการสงมอบทรัพยสิน กระทําการ งดเวนกระทําการ หรือขับไลลูกหนี้ตามคําพิพากษา ศาลจะออก
หมายบังคับคดีไดโดยการกําหนดเงื่อนไขแหงการบังคับคดีลงในหมายนั้น และกําหนดการบังคับ
คดีเพี ยงเทาที่สภาพแห งการบังคับคดีจะเปดชองใหทํ าไดโดยทางศาลหรือโดยทางเจาพนักงาน
บังคับคดี ตามประมวลวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 276 วรรคทาย
2.2.3 อํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่น
กฎหมายอื่นนั้นๆใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไปบังคับใชโดยอนุโลม
(ก) กฎหมายวิ ธี พิ จารณาความอาญา เป น กรณี ศ าลในคดี อ าญามี คํ าสั่ งให ป รั บ
นายประกั น จํ า เลย ฐานผิ ด สั ญ ญาประกั น ที่ ทํ า ไว ต อ ศาล โดยศาลจะออกหมายบั ง คั บ คดี
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มาโนช จรมาศ, คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค 4 วาดวยวิธีการ
ชั่วคราวกอนพิพากษาและการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง, น.1474.-โปรดดูคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 5445/2539 วินิจฉัยวา การขายทอดตลาดทรัพยสินมีความมุงหมายที่จะนําเงินมาชําระหนี้
ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา พรอมดวยคาฤชาธรรมเนียมในคดีและคาธรรมเนียมในการบังคับคดี
แตในขณะเดียวกันเจาพนักงานบังคับคดีก็ตองใหความคุมครองลูกหนี้ไมใหเกิดความเสียหายดวย
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ตั้งเจาพนักงานบังคับคดีของศาลจัดการยึดทรัพยสินซึ่งนายประกันยื่นเปนหลักประกันตอศาล แลว
นําออกขาย ทอดตลาดนําเงินชําระคาปรับ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119)
(ข) กฎหมายอาญา กรณีตามประมวลหมายอาญา มาตรา 29 ผูใดตองโทษปรับและไม
ชําระคาปรับภายใน 30 วันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งพิพากษา ผูนั้นจะตองถูกยึดทรัพยสินใชคาปรับ
ดังนี้ ศาลจะออกหมายบังคับคดี ตั้งเจาพนั ก งานบั งคับคดีของศาลจัดการยึดทรัพ ยสิน ของจําเลย
ขายทอดตลาดนําเงินชําระคาปรับ
(ค) พระราชบัญญัติลมละลาย ในทางปฏิบัติและระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการ
บั ง คั บ คดี เจ า พ นั กงาน พิ ทั กษ ท รั พ ย จ ะบั งคั บ คดี กั บ ท รั พ ย ข องลู ก ห นี้ (จํ า เลย) ใน คดี
ลมละลายเองหรืออาจมีบันทึกเปนหนังสือแจงใหเจาพนักงานบังคับคดีทําการยึดแทน
2.3 ประเภทของการบังคับคดี
ในการออกหมายบังคับคดี ศาลจะระบุเงื่อนไขแหงการบังคับคดีตามที่ระบุไวในมาตรา
213 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และจะกําหนดสภาพแหงการบังคับคดีเพี่ยงเทาที่เปด
ชองใหกระทําทางศาล หรือโดยทางเจาพนักงานบังคับคดี ดังนี้
2.3.1 การยึดทรัพย
การยึดทรัพยมีอยู 4 ลักษณะดังนี้คือ
(ก) การยึดทรัพยตามความหมายบังคับคดีรวมถึงการยึดทรัพยตามหมายยึดทรัพย
ชั่วคราว ทั้งนี้เจาพนักงานบังคับคดีมีหนาที่ตองดําเนินการตามที่ศาลสั่งมาโดยเฉพาะเจาะจง จะยึด
ทรัพยอื่นไมได
(ข) การยึดทรัพยขามเขตอํานาจศาล
(ค) การยึดทรัพยตามหมายบังคับคดีของศาลอื่น เปนการบังคับคดีแทน
(ง) การยึดทรัพยซึ่งตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครแทนศาลตางจังหวัด
สังหาริมทรัพยที่ไดรับการยกเวน ไมอยูในอํานาจหนาที่การบังคับคดี ไดแก
1. เครื่องใชสอยสวนตัว เชนที่นอน เครื่องใชในครัวเรือน รวมกันเปนเงินไมเกิน
50,000 บาท หากลู ก หนี้ ต ามคํ าพิ พ ากษาประสงคจะได รับ การยกเวน เกิ น กวาที่ กํ าหนด ตอ งไป
รองตอศาล
2. ทรั พ ย สิ น ที่ ลู ก หนี้ มี ไ ว ใ ช ใ นการประกอบอาชี พ เช น เครื่ อ งใช ต า ง ๆ ดั ง นี้
กฎหมายกําหนด ยกเวนใหในจํานวนเงิน 100,000 บาท หากลูกหนี้ตามคําพิพากษาประสงคจะใช
เครื่องมือเครื่องใชใดที่มีจํานวนเงินเกินกวาที่กําหนด ตองไปรองตอศาล
3. ทรัพยสินที่มีไวใชแทนอวัยวะ ตาง ๆ เชน แขนขาเทียม
4. ทรัพยสินที่เปนของวงศตระกูล เชน สมุด หนังสือประจําตระกูล เปนตน
2.3.2 การอายัดทรัพย
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ตามลักษณะการปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดี มีการอายัดสิทธิรองขอใหชําระ
เงิน จํานวนหนึ่งหรือเรียกวาการอายัดเงิน
2.3.3 การบังคับคดีในการฟองขับไล รื้อถอน
เมื่อศาลมีคําสั่งใหตั้งเจาพนักงานบังคับคดี จัดการใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดครอบ
ครองทรัพย ดังกลาว
(ก) กรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาถูกศาลพิพากษาใหขับไล หรือตองออกไปจากที่
อยูอาศัย หรือทรัพยที่ครอบครอง
(ข) กรณี ที่ ลู ก ห นี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาต อ งรื้ อ ถอน สิ่ ง ปลู ก สร า งออกไปจาก
อสังหาริมทรัพย ที่อยูอาศัย หรือทรัพยที่ครอบครอง
2.3.4 การจําหนายทรัพย
การขายทอดตลาดทรัพย เจาพนักงานบังคับคดี ตองตรวจสํานวนกอนวามีการแจงการ
ยึดทรัพยนั้นใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา ผูครอบครอบทรัพย หรือนายทะเบียน หรือเจาพนักงานที่ดิน
แลวหรือไม 10
(ก) ไดมีการแจงการยึดทรัพยใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา และผูที่มีสวนไดเสียอื่นๆ
แลวหรือไม 11
(ข) ถาเปนอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ไดมี
การแจงใหนายทะเบียนทราบ ในการบังคับคดีนั้น เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจตามหมายบังคับ
คดี ข องศาลที่ มี เขตอํ านาจที่ สํ านั ก งานบั ง คั บ คดี ตั้ ง อยู เท านั้ น อย า งไรก็ ต ามหากมี ก ารร อ งขอ
เจาพนักงานบังคับคดียอมมีอํานาจในการบังคับคดีแทนตามหมายบังคับคดีที่ออกโดยศาลอื่นไดเชน
กัน
2.4 การขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดี
เมื่ อ วิ ธี ก ารในการรวบรวมเงิ น เพื่ อ ให พ อชํ าระหนี้ ต ามคํ าพิ พ ากษาในกรณี ที่ ห นี้ ต าม
คําพิพากษานั้นบังคับใหชําระหนี้เงิน ตองกระทําดวยวิธีการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาที่ไดมาจากการยึดหรืออายัดโดยเจาพนักงานบังคับคดี การขายทอดตลาดจึงเปนสวน
สําคัญประการหนึ่งอันจะทําใหกระบวนวิธีการบังคับคดีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
2.4.1 ลักษณะการขายทอดตลาด
การขายทอดตลาดเปน การทําสัญ ญาซื้อขายที่ตางจากสัญ ญาซื้อขายทั่วไป โดยมี
ลักษณะ เปนสัญญาซื้อขายซึ่งประกอบไปดวยบุคคลที่เกี่ยวของทั้งหมด 4 ฝาย คือ
(ก) ผูขาย (Seller) หมายถึง บุคคลที่เปนเจาของทรัพยที่ถูกนําออกทอดตลาด
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 303, 304
11
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 280

13
(ข) ผูทอดตลาด (Auctioneer) หมายถึง คนกลางผูมีหนาที่ดําเนินการขาย โดยการนํา
เอาทรัพยนั้นออกเสนอขายตอประชาชน ซึ่งผูทอดตลาดมี 3 ประการ 12 คือ
1. ผูทอดตลาดซึ่งเปนเอกชนที่ประสงคจะขายทรัพ ยของตน หรือทรัพ ยที่ตนมี
สิทธิในการขายเปนครั้งคราว เชน การขายทรัพยสินระหวางเจาของรวมตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 1364 หรือ ผูรับจํานําที่ประสงคจะบังคับจํานําโดยการนําทรัพยที่จํานําออกขาย
ทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 767 เปนตน
2. ผูทอดตลาดเปนอาชีพ หมายถึง ผูทําการขายทอดตลาดโดยการถือวาการขาย
ทอดตลาดเปนงานอยางหนึ่งที่ตนกระทําเปนประจําเพื่อเลี้ยงชีพผูที่จะดําเนินการขายทอดตลาดเปน
อาชีพจะตองมีใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและ
คาของเกา13
3. ผูทอดตลาดที่เปนเจาพนักงาน หมายถึง ผูทอดตลาดตามอํานาจหนาที่ราชการ
เป น เจ า พนั ก งานของรั ฐ ดํ า เนิ น การขายทอดตลาดตามคํ า สั่ ง ศาล เช น เจ าพนั ก งานบั งคั บ คดี
เจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือ เจาพนักงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายเฉพาะ
(ค ) ผู สู ราค า (Bidder) ห ม ายถึ ง บุ ค ค ล ที่ เข าร ว ม ป ระ มู ล สู ราค าเพื่ อ เส น อ
ซื้ อ ทรั พ ย ที่ ท อดตลาดนั้ น โดยหวั ง ที่ จ ะได ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย สิ น ที่ นํ า ออกทอดตลาด
ผูสูราคาจะเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได แตตองไมใชผูขายและผูทอดตลาด 14
(ง) ผูซื้อ (Buyer) หมายถึง บุคคลผูเขาสูราคาที่เสนอราคาสูงสุดจนผูทอดตลาดยอม
เขาทําสั ญ ญาดวยการแสดงเจตนายอมรับ ราคานั้น ดวยวิธีการเคาะไม หรือวิธีการอื่น ตามจารีต
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ชนาธิป สุรภัฏพิศิษฐ, “สิทธิของผูซื้อที่ดินไดจากการขายทอดตลาดตามคําสั่งศาล :
ศึกษาเฉพาะกรณีการขายทอดตลาดถูกเพิกถอน,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย, 2543), หนา 6.
13
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2481 มาตรา 4
บัญญัติวา “หามบุคคลใดประกอบอาชีพดังตอไปนี้ โดยมิไดรับอนุญาตสําหรับกิจการนั้นๆ จาก
เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
(1) การขายทอดตลาดนอกจากการขายทอดตลาดซึ่งเจาหนาที่ของรัฐเปนผูขายหรือการขาย
ทอดตลาดเพื่อประโยชนของสมาคม หรือสาธารณประโยชนซึ่งรัฐมนตรีสั่งเปนหนังสือใหยกเวน
เฉพาะกรณี...”
14
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 511 บัญญัติวา ทานหามมิใหผูทอดตลาดเขาสู
ราคาหรือใชใหผูหนึ่งผูใดเขาสูราคาในการทอดตลาดซึ่งตนเปนผูอํานวยการเอง และมาตรา 512
บัญญัติวา ทานหามมิใหผูขายเขาสูราคาเองหรือใชให ผูหนึ่งผูใดเขาสูราคา เวนแตจะไดแถลงไว
โดยเฉพาะในคําโฆษณาบอกการทอดตลาดนั้น วาผูขายถือสิทธิที่เขาสูราคาดวย
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ประเพณี การซื้อขายดังกลาวเปนการซื้อขายที่ตองมีการนําเสนอตอสาธารณชน หมายถึง ในการขาย
ทอดตลาดนี้ผูขายหรือผูทอดตลาดจะตองดําเนินการขายโดยการโฆษณาประกาศการขายอยางเปดเผย
ตอสาธารณชนเพื่อใหบุคคลทั่วๆ ไป ที่สนใจสามารถเขาทําการสูราคาได และ การซื้อขายจะบริบูรณ
ไดตอเมื่อตองมีการแสดงเจตนาเฉพาะ หมายถึง ในการขายทอดตลาดนั้นเมื่อมีผูใหราคาสูงสุดและ
ไมมีผูอื่นสูราคาอีก การซื้อนั้นก็ยังไมบริบูรณจนกวา ผูขายจะแสดงเจตนายอมรับการขายดวยวิธี
การเคาะไม หรือดวยกิริยาอาการอยางใดตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดนั้น 15
2.4.2 ประเภทของการขายทอดตลาด
จากลั ก ษณะของการขายทอดตลาด จะเห็ น ได ว าบุ ค คลที่ ทํ าหน าที่ ท อดตลาดนั้ น มี 3
ประเภท จึงสามารถแบงลักษณะการขายทอดตลาดไดเปน 3 ประเภทใหญๆ ตามลักษณะของผูทอด
ตลาด ดังนี้
(ก) การขายทอดตลาดโดยผูทอดตลาดเปนเอกชน
การขายทอดตลาดในลักษณะนี้เปนการขายทอดตลาดอันเกิดจากสิทธิของผูขายโดยแท
และผูขายนั้นอาจดําเนินการขายเองหรือมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือนิติบุคคลทําการทอด
ตลาดให การขายประเภทนี้ จึงเป น การขายทอดตลาดที่ ไม จําต อ งผ านการพิ จ ารณาคดี และมี คํ า
พิพากษาใหขายแตประการใด เชน การขายทรัพยของผูมีกรรมสิทธิ์รวม หรือขายทรัพยที่รับจํานํา
ของผูรับจํานํา เปนตน
(ข) การขายทอดตลาดโดยผูทอดตลาดทําเปนอาชีพ
การขายทอดตลาดที่ ผู ท อดตลาดทํ า เป น อาชี พ นี้ ผู ท อดตลาดจะต อ งมี ใ บอนุ ญ าต
ประกอบกิจการนั้นๆ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและการคาของเกาฯ การขาย
ทอดตลาดประเภทนี้เปนการขายทอดตลาดอันเกิดจากความประสงคของผูเปนเจาของทรัพยหรือผู
ที่มีอํานาจในการขายทรัพยนั้น เปนการขายที่ไมจําตองผานกระบวนการพิจารณาคดีของศาล ใน
ปจจุบันนี้มีผูประกอบอาชีพในการขายทอดตลาดเปนจํานวนมาก ไดแก บริษัทสหการประมูล เปนตน

(ค) การขายทอดตลาดโดยผูทอดตลาดเปนเจาพนักงานของรัฐ

15

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 509 บัญญัติวา การขายทอดตลาดยอมบริบูรณ
เมื่อผูทอดตลาดแสดงความตกลงดวยเคาะไม หรือดวยกิริยาอื่นอยางใดอยางหนึ่งตามจารีตประเพณี
ในการขายทอดตลาด ถายังมิไดแสดงเชนนั้นอยูตราบใด ทานวาผูสูราคาจะถอนคําสูราคาของตน
เสียก็ยังถอนได

15
การขายทอดตลาดโดยผูทอดตลาดเปนเจาพนักงานของรัฐนี้เปนการขายทอดตลาดที่
เจาพนักงานของรัฐไดกระทําไปตามอํานาจหนาที่ที่ตนมีอยูซึ่งเจาพนักงานของรัฐจะมีอํานาจทําการ
ขายทอดตลาดทรัพยสินได 2 วิธี คือ
1. การขายทอดตลาดกรณี กฎหมายใหอํานาจไวโดยเฉพาะ 16 เชน กรณี การขาย
ทรัพยของสถาบันการเงินที่ทางราชการเขาไปฟนฟูฐานะเพื่อชําระบัญชี และเก็บรวบรวมทรัพยสิน
ออกขายทอดตลาดนําเงินชําระหนี้แกเจาหนี้และระดมเงินเพื่อเสริมสภาพคลองทางเศรษฐกิจ หรือ
กรณีการขายทอดตลาดของทรัพยที่ยึดจากผูคางชําระคาภาษีอากร การขายทอดตลาดเชนนี้ถือวาเปน
อํานาจของเจาพนักงานโดยแทที่ไมตองฟองศาล เจาพนักงานมีอํานาจในการยึดและทําการขายทอด
ตลาดไดทันทีเมื่อมีเหตุตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ
2. การขายทอดตลาดของเจาพนักงานของรัฐที่กระทําตามคําสั่งศาล เปนการขาย
ทอดตลาดที่ เกิดจากกระบวนการบังคับของเจาหนี้ที่ทํ าการฟ องลูกหนี้ตอศาล เพื่ อขอคําสั่งศาล
พิพากษาบังคับคดียึดทรัพยของลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ไมชําระหนี้ หรือการฟองรองบังคับตาม
สัญญาจํานอง รวมตลอดถึงการฟองใหลูกหนี้ลมละลาย ซึ่งเมื่อศาลมีคําพิพากษาอนุญาตใหดําเนิน
การขายทอดตลาดทรัพยตามที่รองขอแลว เจาหนี้จะตองยื่นคํารองตอเจาพนักงานของรัฐ เพื่อให
ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยนั้นให การขายทอดตลาดโดยเจาพนักงานของรัฐกรณีนี้ ถือไดวา
เปนการขายที่เกิดจากคําสั่งศาลโดยตรง ป จจุบั นนี้ เจาพนั กงานของรัฐผูทํ าหนาที่ขายทอดตลาด
ทรัพย ไดแกเจาพนักงานบังคับคดี และเจาพนักงานพิทักษทรัพย
จากที่ ก ล า วมาเห็ น ได ว า การขายทอดตลาดทรั พ ย นี้ โ ดยหลั ก แล ว จะเกิ ด ได 2 วิ ธี
คือ การขายทอดตลาดที่ตองผานกระบวนการพิจารณาคดีของศาลกอน ผูทอดตลาดจึงมีอํานาจทํา
การขายได และการขายทอดตลาดที่ไมตองผานกระบวนการพิจารณาคดีของศาลผูทอดตลาดก็
สามารถดําเนินการขายได โดยเฉพาะอยางยิ่งการขายทอดตลาดทรัพยที่เปนหลักประกันการชําระ
หนี้ตามสัญญาจํานองนั้น กฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจงวาตองผานการพิจารณาคดีของศาลกอนเจา
หนี้จึงจะทําการบังคับขายทอดตลาดทรัพยที่จํานองได ดวยเหตุวาทรัพยที่จํานองนั้นสวนมากเปน
ทรัพยที่มีราคาสูงอีกทั้งเปนทรัพยที่ตองมีทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์ที่หากจะมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ
ใดๆ เหนือทรัพยนั้น แลวจะตองทําการจดทะเบียน และเพื่อใหการขายทอดตลาดนั้นเปนไปอยาง
บริสุทธิ์ ยุติธรรม รัฐจึงไดกําหนดไววาการบังคับจํานองจะตองทําการฟองรองเปนคดีตอศาลและ
เมื่อจะทําการบังคับจํานองโดยการขายทอดตลาด และผูที่จะดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย ที่
จํานองไดนั้นจะตองเปนเจาพนักงานของรัฐ ที่ปจจุบันคือ เจาพนักงานบังคับคดี ซึ่งตองดําเนินการ
16

ชนาธิป สุรภัฏพิศิษฐ, “สิทธิของผูซื้อที่ดินไดจากการขายทอดตลาดตามคําสั่งศาล :
ศึกษาเฉพาะกรณีการขายทอดตลาดถูกเพิกถอน,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย, 2543), หนา 28.

16
ทอดตลาดไปตามระเบียบการขายทอดตลาดที่วางหลักเกณฑการขายทอดตลาดไวโดยชัดแจง เปนที่
เชื่อถือและไววางใจของคูความทุกฝาย อันแตกตางจากการขายทอดตลาดโดยเอกชนที่มีขอบังคับ
เพี ยงที่ บั ญ ญั ติ ไวในประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ชย บรรพ 3 ลัก ษณะ 1 หมวด 4 ส วนที่ 3
มาตรา 509 ถึง มาตรา 517
2.4.3 ทรัพยสินที่ขายทอดตลาดในการบังคับคดี
ตามมาตรา 282 หากหนี้ ต ามคําพิ พ ากษานั้ น กํ าหนดให ชํ าระเงิน จํ านวนหนึ่ ง กฎหมาย
บัญญัติใหเจาพนักงานบังคับคดีรวบรวมเงินใหพอชําระหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งกระทําไดโดยวิธียึด
หรืออายัดและขายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อนําเงินที่ไดมาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตาม
คําพิพากษา ดังนั้น ทรัพยสินที่นํามาขายทอดตลาดในการบังคับคดีจึงไดมาทั้งจากการยึดและการ
อายัด นอกจากนี้ทรัพ ยสิน บางอยางอาจไดมาโดยการที่ลูกหนี้ ตามคําพิ พากษานํ ามาส งมอบตอ
เจาพนักงานบังคับคดี โดยไมจําตองมีการยึดหรืออายัดมากอนเลย อยางไรก็ดีทรัพยสินที่เขามาอยู
ในอํานาจการจัดการของเจาพนักงานบังคับคดีนั้นมิใชมีเฉพาะเพื่อการใชหนี้อยางเดียวเทานัน้ แตยงั
มีทรัพยสินที่เขามาอยูในอํานาจการจัดการของเจาพนักงานบังคับคดีจากกรณีอื่นอีก เชน การแบง
ทรัพยสินระหวางเจาของรวมในกรณีที่เจาของรวมไมตกลงกันในวิธีการแบง ทรัพยสินในกรณีเชน
วานี้ก็อาจตองนํามาขายทอดตลาดโดยเจาพนักงานบังคับคดีไดเชนกัน 17
ถึงแมวาการขายทอดตลาดทรัพยสินในการบังคับคดี ทรัพยสินที่จะเขามาสูกระบวนการ
การขายทอดตลาดอาจไดมาทั้งจากการยึดการอายัด หรือการสงมอบจากลูกหนี้ตามคําพิพากษา รวม
ทั้งกรณีอื่นที่ทรัพยสินบางอยางตองถูกนํามาขายทอดตลาดแตไมใชเพื่อการชําระหนี้ตาม คํา
พิพากษา เชน กรณีการแบงทรัพยสินระหวางเจาของรวมที่ตกลงกันไมไดก็อาจตองนําทรัพยสินที่มี
กรรมสิทธิ์รวมนั้นมาขายทอดตลาด แตสําหรับปญหาสวนใหญที่เกิดขึ้นในการขายทอดตลาดทรัพย
สินในการบังคับคดีไมวาจะเปนปญหาในเรื่องของการขายทอดตลาดทรัพยสินไมได เนื่องจากไมมี
ผูเขาสูราคาหรือราคาต่ําเกินสมควรหรือปญหาในเรื่องราคาทรัพยสินที่ประเมินไวเดิมสูงกวาราคา
ตลาดในปจจุบัน หรือปญหาในเรื่องของการที่ผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีรองขอใหมีการเพิก
ถอนการขายทอดตลาดทรัพยสินเปนจํานวนมากซึ่งบางรายมีการยื่นคํารองขอเขามาเพื่อเปนการ
ประวิ ง การบั ง คั บ คดี ส ว นใหญ แ ล ว จะเป น ป ญ หาในการขายทอดตลาดทรั พ ย สิ น ประเภท
อสังหาริมทรัพยไดแก ที่ดิน ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 18 ซึ่งทรัพยสินประเภทนี้จะเขาสูกระบวนวิธี
การบังคับคดีดวยวิธีการยึดเสียเปนสวนใหญ โครงงานจึงมุงพิจารณาในกรณีการเพิกถอนการขาย
17

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1364 วรรคสอง
18
วิชัย ตัญศิริ, “คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย,” ใน รายงานประจําป 2541, รวบรวม
และจัดพิมพโดย กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม (กรุงเทพมหานคร : กรมบังคับคดี กระทรวง
ยุติธรรม, 2541), น.58.

17
ทอดตลาดทรัพยสินที่ไดมาโดยวิธีการยึดเปนสวนใหญ ดังนั้น เพื่อกอใหเกิดความเขาใจอันดีกอนที่
จะไปพิจารณาถึงในเรื่องของการเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสินที่ยึดจึงจะขอกลาวถึงประเภท
ของทรัพยสินที่จะนํามาขายทอดตลาดในการบังคับคดีโดยรวมทั้งหมดกอน
2.4.4 หลักเกณฑการขายทอดตลาดทรัพยของเจาพนักงานบังคับคดี
การขายทอดตลาดทรัพยของเจาพนักงานบังคับคดีนั้นเปนการขายทอดตลาดทรัพยที่เกิด
จากคําพิพากษาของศาล อันอาจเปนคําพิพากษาในเรื่องการผิดสัญญาแหงหนี้ทั้งหลาย หรืออาจเปน
คําพิพากษาเพื่อบังคับจํานอง โดยเจาพนักงานบังคับคดีจะตองดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยไป
ตามหลักเกณฑ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวย
การบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 โดยมีหลักเกณฑและขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
(ก) เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะตองทําคํารองขอเพื่อใหศาลออกหมายบังคับคดีและทําการ
แตงตั้งเจาพนักงานบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 19
(ข) เจาหนี้ตามคําพิพากษา นําเจาพนักงานบังคับคดี ทําการยึดทรัพยของลูกหนี้ แลวทําการ
แจงการยึดทรัพยนั้นใหลูกหนี้และเจาของทรัพย อีกทั้งหากทรัพยนั้นเปนอสังหาริมทรัพยก็จะตอง
ทําการแจงให นายทะเบียนที่ดินทราบ และเรียกเอกสาร เชน โฉนดที่ดิน หนั งสือรับรองการทํา
ประโยชน จากลูกหนี้หรือผูครอบครองมาเพื่อมอบไวแกเจาพนักงาน
(ค) เจาพนักงานทําการประเมินราคาทรัพย
ในการประเมินราคาทรัพยนี้ เจาพนักงานบังคับคดีจะตองทําการประเมินราคาทรัพยไป
ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 ขอ 37 ซึ่งมี
หลักเกณฑในการพิจารณากําหนดราคาประเมิน คือ
1. ราคาที่ ซื้อขายกันในทองตลาด โดยคํานึงถึงสภาพแห งหนี้ นั้นวาเปนอยางไร เชน
ที่ปลูกตึกแถวใหเชา หรือที่บาน ที่สวน ที่นา หรือที่ไร และที่นั้นอยูในทําเลอยางไร เชน ทําเลคาขาย
ที่ชุมชน หรือใกลทางบกทางน้ํา ทาเรือ หรือมีประโยชนรายไดมากนอยอยางไร
2. ราคาที่ดิน ตําบลนั้น หรือตําบลใกลเคียงซึ่งเจาพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดไป
แลว
3. ราคาซื้อหรือจํานองหรือขายฝากครั้งสุดทายของที่ดินที่ยึด และที่ขางเคียง
4. ราคาประเมินปานกลางของสํานักงานที่ดิน
การประเมินราคาทรัพยสินนี้ ถึงแมจะไดกําหนดไววาเปนอํานาจหนาที่ของเจาพนักงาน
บังคับคดีก็ตาม แตเพื่อความเปนธรรม กรมบังคับคดีไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ในการ
ประเมินราคาทรัพยไวโดยเฉพาะ โดยหากเจาพนักงานไดทําการประเมินแลว ราคาทรัพยนั้นถูกกวา
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ราคาประเมินของสํานักงานวางทรัพยกลางเปนเกณฑ 20 ดังนั้นการประเมินราคาทรัพยสินที่จะทํา
การขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีจึงเปนการประเมินเพื่อใหไดราคานี้เหมาะสมอยาง
แทจริง และโปรงใส เปนธรรม เนื่องจากเจาพนักงานไมอาจกําหนดราคาเอาไดตามความพอใจ
แหงตน จึงกอใหเกิดความเชื่อถือแกทุกฝาย
(ง) เจาพนักงานทําการกําหนัดวันและประกาศขายทอดตลาด
เมื่ อ เจ าพนั ก งานทํ าการประเมิ น ราคาทรั พ ย แ ล ว จะกํ าหนดวั น ขายทอดตลาด เพื่ อ ให
คูความผูมีสวนไดเสียและประชาชนผูสนใจทราบ และแสดงความจํานงเขาฟงการประมูลสูราคา
โดยประกาศนี้ ต อ งแสดงถึ งรายละเอี ย ด เกี่ ย วข อ งกั บ ทรัพ ยที่ ข าย เช น เจ าของทรั พ ย ประเภท
ลักษณะทรัพยจํานอง เนื้อที่ สถานที่ และทําการปดประกาศขายทอดตลาดไวโดยเปดเผย ณ สถานที่
จะขาย สถานที่ที่ทรัพยนั้นตั้งอยู โดยหากทรัพยที่ขายนั้นเปนที่ดิน ตองปดประกาศกําหนดวันขาย
ทอดตลาดใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน และไมเกิน 2 เดือน นับแตวันประกาศขายทอด
ตลาด แตหากเปนโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง และทรัพยอื่น ตองประกาศใหทราบลวงหนาไมนอย
กวา 20 วัน และไมเกิน 1 เดือน นับแตวันประกาศขายทอดตลาด
(จ) สถานที่ขายทอดตลาด
ในการขายทอดตลาดโดยเจาพนักงานบังคับคดีตามคําสั่งศาลนี้ หากทรัพยที่ขายนั้นเปนที่
ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่อยูเขตกรุงเทพมหานคร ใหทําการขายทอดตลาด ณ ที่ทําการขายทอดตลาด
ของกรมบังคับคดี แตหากทรัพยนั้นอยูนอกเขตกรุงเทพมหานครใหรองขอไปยังสํานักงานบังคับคดี
จังหวัด ซึ่งทรัพยนั้นตั้งอยูเพื่อใหจัดการขายทอดตลาดแทน เวนแต ผูมีสวนไดเสียจะรองขอใหขาย
ณ ที่ทําการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี โดยมีเหตุอันสมควร สวนบานเรือน หรือสิ่งปลูกสราง
ตางๆ ซึ่งมิไดยึดกับที่ดินใหขาย ณ ที่ทรัพยนั้นตั้งอยู
(ฉ) วิธีการขายทอดตลาด
เมื่อเจาพนักงานไดทําการประกาศขายทอดตลาด กําหนดวันขายทอดตลาดตามแลว บุคคล
ทั่วไปที่ประสงคจะเขาซื้อทรัพยสินจะตองมาลงนามแสดงความประสงคเขารวมในการเสนอซื้อ
โดยวิธีการประมูลทรัพยสิน ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
1. วิธีการประมูลราคาทรัพยสิน
เจาพนักงานบังคับคดีจะทําการกําหนดราคาในการขายทอดตลาดเริ่มตนเปนจํานวน
ร อ ยละ 80 ของราคาป ระเมิ น ที่ ตั้ ง ไว โดยถ า มี เศษ ห ากท รั พ ย สิ น นั้ น มี ราคาป ระเมิ น
ตั้งแต 50,000 บาท เปนตนไป ใหปดตัวเลขที่เปนเศษขึ้นเปนเรือนหมื่น หากทรัพยสินนั้นมีราคา
ประเมินต่ํากวา 50,000 บาท ใหปดตัวเลขที่เปนเศษขึ้นเปนเรือนพัน และทําการประกาศขายโดยให
ผูประมูลเสนอราคาแขงกันทําการเสนอราคาโดยกําหนดราคาเพิ่มขึ้นในแตละครั้ง ดังนี้
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หลักเกณฑการประเมินราคาทรัพยสินของสํานักงานวางทรัพยกลาง กรมบังคับคดี
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ตารางการเพิ่มราคาทรัพยสินที่นําออกขายทอดตลาด
ราคาเริ่มตน
ต่ํากวา 50,000 บาท
ตั้งแต 50,000 บาท ถึง
เกิน 100,000 บาท ถึง
เกิน 300,000 บาท ถึง
เกิน 500,000 บาท ถึง
เกิน 700,000 บาท ถึง
เกิน 1,000,000 บาท ถึง
เกิน 5,000,000 บาท ถึง
เกิน 20,000,000 บาท ถึง
เกิน 50,000,000 บาท ถึง
เกิน 80,000,000 บาท ขึ้นไป

เพิ่มราคาไมนอยกวาครั้งละ
1,000 บาท
100,000 บาท
2,000 บาท
300,000 บาท
5,000 บาท
500,000 บาท
10,000 บาท
700,000 บาท
20,000 บาท
1,000,000 บาท
30,000 บาท
5,000,000 บาท 50,000 บาท
20,000,000 บาท 100,000 บาท
50,000,000 บาท 200,000 บาท
80,000,000 บาท 500,000 บาท
1,000,000 บาท

อนึ่ง อัตราการเพิ่มราคานี้ใหใชในการขายทอดตลาดโดยตลอดจนเสร็จสิ้นไมวาจะมี
การเสนอราคาสูงเพิ่มขึ้นเพียงใดก็ตาม โดยในการขายทอดตลาดผูขายจะรองขานจํานวนเงินที่มีผูสู
ราคาในแตละครั้งๆ ละ 3-4 หน หากไมมีผูสูราคาที่สูงกวานั้นและไดราคาพอสมควร ผูขายจะทํา
การรองขานราคาลงคําสามพรอมกับเคาะไม ผูสูราคานั้นก็จะไดสิทธิในการซื้อทรัพยนั้นทันที
และผูซื้อจะตองชําระเงินทั้งหมดทันที เวนแตทรัพยนั้นเปนที่ดิน หรือทรัพยอื่นที่มีราคาตั้งแต 1,000
บาทขึ้นไป เจาพนักงานอาจผอนผันใหผูซื้อวางเงินมัดจําบางสวนของราคาซื้อและทําสัญญาให
ชําระเงินที่เหลือภายในเวลาไมเกิน 15 วัน แตถามีเหตุจําเปนอาจขอขยายระยะเวลาชําระเงินได แต
ไมเกินสามเดือน และหากผูซื้อไมทําตามเงื่อนไขเจาพนักงานบังคับคดีจะนําทรัพยนั้นออกขายทอด
ตลาดใหมหากไดราคาไมเทาเดิม สวนที่ขาดอยูผูซื้อเดิมจะตองรับผิดชอบในสวนที่ขาดพรอมทั้งคา
ใชจายที่เพิ่มขึ้น
2. อํานาจในการขาย
ในการขายทรัพยสินนี้ถาหากในการขายทอดตลาดครั้งแรกไมสามารถขายได โดยอาจ
เกิ ด จากไม มี ผู เ ส น อราคาเข า ซื้ อ ห รื อ ราคาที่ เจ า พ นั ก งาน กํ าห น ด ไว ถู ก คั ด ค า น จาก
ผูมีสวนไดเสีย เจาพนักงานจะตองทําการขายใหมตามวันที่กําหนดไวในใบประกาศขายซึ่งจะมีการ
กําหนดวันขายไวถึง 4 ครั้ง โดยหากครั้งที่ 1 ขายไมได เจาพนักงานก็จะนําทรัพยนั้นออกขายใหม
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ตามวั น ที่ กํ าหนดไวในครั้งที่ 2 และหากครั้งที่ 2 ขายไม ได ก็ จะทํ าการขายใหม ในครั้งที่ 3 และ
ครั้งที่ 4 ตามลําดับ การขายแตละครั้งจะกําหนดวันทําการขายหางกันประมาณ 15-20 วัน
การขายทอดตลาดนี้ ห ากเป น การขายครั้ ง ที่ 1 เจ า พนั ก งานผู ดํ า เนิ น การขายจะ
ทําการอนุมัติใหขายไดตองไดราคาที่สมควรขายตามประมวลวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 309 และ
ไมนอยกวารอยละแปดสิบของราคาประเมิน ซึ่งเจาหนี้ ลูกหนี้ หรือผูมีสวนไดเสียสามารถคัดคาน
ราคาที่ขายนี้ได การคัดคานนี้อาจเปนการคัดคานที่กําหนดราคาที่สมควรขายไวหรือไมกําหนดราคา
ก็ได ซึ่งหากมีการกําหนดราคาเจาพนักงานจะตองทําการสอบถามผูเขารวมประมูลวามีผูใดจะให
ราคาตามที่มีการคัดคานนี้หรือไม หากมีผูรับราคาที่มีผูคัดคาน เจาพนักงานจะตองดําเนินการขายตอ
ไปโดยเริ่มการประมูลจากราคาที่เสนอนั้นจนกวาจะไดราคาสูงสุด แตห ากไมมีผูเสนอราคาเจา
พนักงานจะตองทําการเลื่อนการขายออกไปพรอมทั้งกําชับใหผูคัดคานราคาจัดหาผูซื้อใหไดราคา
ตามที่ตองการมาในการขายทอดตลาดครั้งหนา หากจัดหามาไมไดเจาพนักงานจะทําการเคาะไมขาย
ทอดตลาดตามราคาที่สมควรขายตอไป หากกรณีผูคัดคานไมไดกําหนดราคาเจาพนักงานจะตอง
ทําการเลื่อนการขายออกไปเพื่อทําการขายครั้งหนา โดยการขายครั้งนี้เจาพนักงานจะถือเอาราคาที่มี
ผูใหสูงสุดจากครั้งกอนเปนราคาที่สมควรขาย ซึ่งหากยังไมมีผูรับราคาอีก เจาพนักงานจะตองทํา
การเลื่อนการขายออกไปครั้งหนา โดยในการขายครั้งนี้เจาพนักงานจะกําหนดราคาที่สมควรขาย คือ
จํานวนไมนอยกวารอยละหาสิบของราคาประเมิน ทั้งนี้ ที่สําคัญที่สุดในการขายทอดตลาดนั้น
คือ
กระบวนการดําเนินการขายนั้นจะตองถูกตองตามกฎหมายนั้น อีกทั้งหากการขายนั้น
เจาพนักงานเห็นโดยชัดแจงวาราคาที่เสนอสูงสุดนั้นต่ํากวามูลคาที่แทจริงแหงทรัพยสินนั้นมากหรือ
ผูมีสวนไดเสียคัดคานราคาเจาพนักงานอาจงดขายทอดตลาดไวได
2.4.5 วิธีขายทอดตลาด 21
(ก) การขายทอดตลาดใหเจาพนักงานบังคับคดีจัดการทําประกาศโดยแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับ ทรัพยที่จะขาย เชน ชื่อเจาของทรัพยโดยเกี่ยวของกับคดีอยางไร ผูสั่งใหขาย วัน เวลา และ
สถานที่ที่จะขาย ชื่อประเภท ลักษณะ จํานวน ขนาด และน้ําหนักแหงทรัพยนั้น ๆ เปนตน ถาเปนที่
ดิน ใหแจงเนื้อที่เขตกวางยาว และ อยูตําบลอําเภอจังหวัดใดดวย ถามีขอสัญญาและคําเตือนอยางไร
ก็ใหระบุไวโดยชัดเจน ตามแบบของกรมบังคับคดี กับใหกําหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาแหงการ
ชําระเงินไวตามนัยแหงระเบียบขอ 85 ดวย
อนึ่ง ถาศาลกําหนดวิธีขาย หรือเงื่อนไขเฉพาะเรื่องเปนพิเศษอยางไร ก็ใหปฏิบัติตามนั้น
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(ข) ใหเจาพนักงานบังคับคดีจัดการสงประกาศขายทอดตลาดแกบุคคลผูมีสวนไดเสีย
ตามที่ระบุไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 280 และใหปดประกาศขายทอด
ตลาดไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ที่จะขาย สถานที่ที่ทรัพยนั้นตั้งอยู ที่ชุมนุมชนและสถานที่ราชการ
อันสมควรจะปดไว กอนวันขายไมนอยกวา 3 วัน
อนึ่ง ถาเจาพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรที่จะแจงความการขายทอดตลาดในหนังสือ
พิมพรายวันฉบับที่แพรหลาย หรือโดยวิธีอื่นใดกอนวันกําหนดวันขายก็ได
(ค) การกําหนดวันขายทอดตลาดทรัพยตามปกติใหถือเกณฑดังนี้
1. ที่ดิน กําหนดไมนอยกวา 1 เดือน และไมเกิน 2 เดือน
2. เรือน โรง สิ่งปลูกสรางตาง ๆ และทรัพยสินอื่น ๆ ไมนอยกวา 20 วัน และไมเกิน
1 เดือน
ทั้งนี้ ใหนับตั้งแตวันลงประกาศขายทอดตลาดเปนตนไป
(ง) ในการขายทรัพยที่มีดอกผลเกิดในระหวางยึดทรัพย หรือ ทรัพยที่มีสัญญาผูกพัน
อัน เปน คุณ แก ทรัพ ยนั้ น หรือ มีค าภาระติดพัน เกี่ยวคางอยู ใหเจาพนักงานบังคับคดีกลาวไวใน
ประกาศขายทอดตลาดใหชัดแจง
การขายทรัพ ยที่ มี สัญ ญาผูก พั น อยูอั น เป น คุณ แกท รัพ ยนั้ น ถาเจาพนั ก งานบั งคั บ คดี
สามารถทําได ก็ใหจัดการใหผูซื้อไดรับชวงสิทธิและหนาที่ตามสัญญานั้นดวย
(จ) การขายทอดตลาดสุ ร ามี จํ า นวนน้ํ า สุ ร าตั้ ง แต 10 ลิ ต รขึ้ น ไป ให เจ า พนั ก งาน
บั ง คั บ คดี แ จ ง ให กรมสรรพสามิ ต ทราบล ว งหน าก อ นวั น ขายตามปกติ ไ ม น อ ยกว า 7 วั น เพื่ อ
กรมสรรพสามิตจะไดจัดเจาพนักงาน มากํากับออกใบขนสุราใหแกผูซื้อ
(ฉ) ถาทรัพยที่จะขายทอดตลาดเปนโบราณวัตถุ เชน พระพุทธรูป หรือ หนังสือฉบับ
เขี ย นโบราณเป น ต น ให เจ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี ส ง ประกาศขายทอดตลาดทรั พ ย นั้ น ไปยั ง
เจาหนาที่พิพิธภัณฑสถาน สําหรับกรุงเทพมหานคร 1 ฉบับ
(ช) ถาทรัพยที่จะขายเปนตูนิรภัย หีบ หรือกําปนเหล็กเก็บทรัพย และปรากฏวายังเปดไม
ได ใหจัดการเปดเสียกอน จึงจะขายทอดตลาดได
(ซ) การขายทอดตลาดทรัพ ยสิ น ที่ มี ก ารจํ านองติ ด ให ข ายโดยวิ ธี ก ารตามที่ ศ าลสั่ ง
กําหนด ถาศาลมิไดกําหนดอยางใด ใหขายอยางบังคับจํานอง หรือจํานองติดไป หรือตั้งราคาขั้นต่ํา
โดยความยินยอมของคูกรณีทุกฝายแลวแตเจาพนักงานบังคับคดีจะเห็นสมควร
ในการขายทรัพยสินที่มีการจํานําติด ใหปฏิบัติอยางวิธีการขายทรัพยที่มีการจํานองติดโดย
อนุโลม
(ฌ) การขายทรัพยอยางบังคับจํานอง ใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการขายอยางการ
ขายทรัพยธรรมดา โดยไมคํานึงถึงการจํานอง(1)
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(ญ) การขายทรัพยอยางการจํานองติดไป ใหประกาศแสดงชื่อผูรับจํานองพรอมทั้งตน
เงินและดอกเบี้ยที่ยังคางชําระจนถึงวันขาย และขอความวาผูใดซื้อทรัพยนั้น ตองรับภาระจํานองติด
ไปดวยโดยชัดเจน
(ฎ) การขายทรัพยจํานองโดยวิธีตั้งราคาขั้นต่ํา ใหเจาพนักงานบังคับคดีกําหนดราคาขั้น
ต่ําที่จะขายลงไวในประกาศ โดยคํานวณตนเงินและดอกเบี้ยจํานองซึ่งยังคางชําระแกผูรับจํานองจน
ถึงวันขาย กับคาธรรมเนียมในการบังคับคดีอันเกี่ยวแกทรัพยรายนั้น
(ฏ) การขายที่ดินที่มีชื่อผูอื่นนอกจากลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนเจาของรวมอยูดวยใน
หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ ใหเจาพนักงานบังคับคดีกันเงินสวนไดของผูนั้นไวเพื่อจายแกผูควร
จะไดรับตอไป
(ฐ) ผูซื้อที่ดินซึ่งจะขอหักสวนไดใชแทนราคาซื้อได คือ
1. ผูมีชื่อในโฉนดรวมกับลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือผูมีสวนไดจากกองมรดก
ตาม คําพิพากษาในคดีนั้นดวย
2. เจาหนี้บุริมสิทธิ์เหนือที่ดินที่ขายตามคําชี้ขาดของศาล
(ฑ) การขายทอดตลาดทรัพยสิน ณ สถานที่ใดนั้น ตามปกติใหปฎิบัติตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
1. ที่ดิน หรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหขายทอด
ตลาด ณ ที่ทําการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
2. ที่ดินและทรัพยสินอื่น ๆ ที่อยูนอกเขตกรุงเทพมหานครใหขอรองไปยังสํานัก
งานบังคับคดีจังหวัด ซึ่งทรัพยนั้นตั้งอยูเพื่อใหจัดการขายทอดตลาดแทน เวนแตผูมีสวนไดสวนเสีย
จะรองขอใหขาย ณ ที่ทําการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีโดยมีเหตุอันสมควร
3. บาน เรือนโรง สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ซึ่งมิไดยึดรวมกับที่ดินดวยใหขาย ณ ที่ซึ่ง
ทรัพยนั้นตั้งอยู
4. ทรัพยสินอื่น ๆ ใหขาย ณ ที่ทําการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี หรือสถาน
ที่ซึ่งเก็บทรัพยนั้น หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีกรมบังคับคดีเห็นสมควร
(ฒ) กอนตั้งตนขายทอดตลาด ใหเจาพนักงานผูขายปกธงเครื่องหมายการขายทอดตลาด
ของกรมบังคับคดี และอานประกาศโฆษณาการขายทอดตลาด ณ สถานที่ขายทรัพยโดยเปดเผย
(ณ) การขายทอดตลาดทรัพ ยสิน ตามปกติใหเจาพนักงานแสดงความตกลงขายดวย
วิธีเคาะไม
(ด) ตามปกติ ใ ห ผู ข ายร อ งขานจํ า นวนเงิ น ที่ มี ผู สู ร าคาครั้ ง ที่ ห นึ่ ง 3-4 หน ถ า ไม มี
ผูสูราคาสูงขึ้นใหเปลี่ยนรองขานเปนครั้งที่สองอีก 3-4 หน เมื่อไมมีผูสูราคาสูงกวานั้นและไดราคา
พอสมควรก็ใหลงคําสามพรอมกับเคาะไม แตถากอนเคาะไมมีผูสูราคาสูงขึ้นไปอีกใหรองขานราคา
นั้นตั้งตนใหมตามลําดับดังกลาวแลว
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(ต) ถ าผู สู ร าคาถอนคํ าสู ราคาของตนเสี ย ก อ นเจ าพนั ก งานเคาะไม ให เจ าพนั ก งาน
ผูขายตั้งตนรองขายใหม
(ถ) การขายทอดตลาดทรัพยสินตามปกติ เมื่อเจาพนักงานผูขายเคาะไมตกลงขายแลว
ผู ซื้ อ ต อ งชํ าระเงิ น ทั น ที เว น แต ที่ ดิ น ห รื อ ท รั พ ย อ ย า งอื่ น ซึ่ งมี ราคาตั้ งแต 1,000 บ าท
ขึ้นไป เจาพนักงานอาจผอนผันใหผูซื้อวางเงินมัดจําไมเกินรอยละ 25 ของราคาซื้อและทําสัญญาให
เงินที่คางชําระภายในเวลาไมเกิน 15 วันก็ได เมื่อไดชําระเงินครบถวนแลวจึงใหโอนมอบทรัพยนั้น
แกผูซื้อไป
หากทรัพยที่ขายมีราคาสูงมากหรือมีเหตุผลพิเศษประการอื่น อธิบดีกรมบังคับคดีอาจขยาย
กําหนดเวลาชําระเงินดังกลาวขางตนไดตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่เจาพนักงานขายมีเหตุสงสัยวา ผู
ใดจะไมสูราคาโดยสุจริตก็ดี หรือไมสามารถจะชําระราคาไดก็ดี ใหเจาพนักงานจัดการสอบถามผู
นั้นเสียกอนจึงเคาะไมก็ได
(ท) การขายทอดตลาดทรัพยประเภทซึ่งผูยึดถือครอบครอง จะตองไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานตามกฎหมายเสียกอน เชน อาวุธปน เปนตน ใหผูซื้อวางเงินมัดจําไวไมเกินรอยละ 25
ของราคาซื้อ และจัดการนําใบอนุญาตมาแสดงภายใน 1 เดือนพรอมทั้งใชเงินที่คางชําระใหครบถา
พนกําหนดนี้แลวผูซื้อนําใบอนุญาตมาแสดง ไมไดเจาพนักงานบังคับคดีอาจสั่งใหขายทอดตลาด
ใหมได
(ธ) ใหเจาพนักงานผูขายรายงานเหตุการณอันเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพยไวใน
สํานวนทุกคราว ถาขายที่ดินหรือทรัพยสินที่มีราคามาก ใหเจาพนักงานผูขายบันทึกไวในสมุดขาย
ทอดตลาดใหปรากฏ วัน เดือน ปที่ขาย จํานวนบุคคลซึ่งมาฟงการขายและสูราคาตลอดจนจํานวน
เงินที่สูราคากันเปนลําดับดวย
(น) เมื่อการขายทอดตลาดบริบูรณโดยเจาพนักงานผูขายไดเคาะไมแลว ถาผูซื้อไมชําระ
เงินหรือไมวางเงินมัดจําตามขอสัญญา ใหเจาพนักงานบังคับคดีเอาทรัพยนั้นออกขายทอดตลาดซ้ํา
อีก และแจงใหผูซื้อทราบกําหนดวัน เวลาขายดวย ไดเงินเทาใดเมื่อหักคาใชจายและคาธรรมเนียม
แลวยังไมคุมราคาคาขายทอดตลาดครั้งกอน ใหเจาพนักงานบังคับคดีจัดการเรียกรองใหผูซื้อเดิม
ชําระเงินสวนที่ยังขาดนั้น ตลอดจนเสนอคดีตอศาลหากจําเปน
(บ) เมื่ อ ใดเจ า พ นั ก งานผู ข ายเห็ นว า ราคาซึ่ ง มี ผู ใ ห สู ง สุ ด นั้ น ยั ง ไม เ พี ยงพ อ
เจาพนักงานผูขายอาจถอนทรัพยจากการขายทอดตลาดได แตถาผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีทุก
คนยินยอมใหขายก็อาจขายไปได
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2.4.6 การโอนและสงมอบทรัพยสินที่ไดจากการขายทอดตลาด 22
เมื่อผูซื้อชําระเงินครบถวนแลวใหเจาพนักงานบังคับคดีสงมอบทรัพยนั้นใหผูซื้อไปได ถา
เปนทรัพยที่จะแจงแกพนักงานเจาหนาที่นั้น ๆ จัดการแกทะเบียนใหดวย
สวนที่ดินหรือโรงเรือนซึ่งปลูกอยูในที่ดินที่มีโฉนดหรือหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินใหแจง
เจาพนักงาน ที่ดินจัดการโอน
2.4.7 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสิน 23
(ก) ประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินใหเปนไปตามที่กรมบังคับคดีกําหนด
(ข) การประกาศขายทอดตลาดทรั พ ย สิ น ตามประกาศขายมี ร าคาประเมิ น ของ
เจาพนักงานบังคับคดีตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป หรือคาดหมายวาจะขายไดราคาตั้งแต 20 ลานบาท
ขึ้นไป หรือเปนทรัพยสินของบุคคลที่มีฐานะในทางสังคม หรือเปนที่สนใจของประชาชน ใหราย
งานพรอมเสนอประกาศขายทอดตลาดใหอธิบดี หรือรองอธิบดีผูไดรับมอบหมายทราบ
(ค) การประกาศขายทอดตลาดอสั งหาริม ทรัพ ย ที่ ยึ ด ไว ให เจ าพนั ก งานบั งคั บ คดี
กํ าหนดเงื่อนไขให ผู ที่ ป ระสงค จ ะเสนอราคาตอ งนํ าเงิน สด หรือ แคชเชี ยร เช็ ค หรือ หนั งสื อ ค้ํ า
ประกันของธนาคารโดยมีเงื่อนไขมาวางเปนประกันในการเสนอราคาตอเจาพนักงานบังคับคดีเปน
จํ านวน 50,000 บาท (ห าหมื่ น บาทถ ว น) ทุ ก รายการ เว น แต ท รั พ ย ที่ ยึ ด มี ร าคาประเมิ น ไม เกิ น
500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) ใหผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดหรือ
สาขาใชดุลพินิจกําหนดหลักประกันตามที่เห็นสมควร
หากเจาพนักงานบังคับคดีพิจารณาเห็นสมควรกําหนดเงื่อนไขใหผูที่ประสงคจะเสนอราคา
วางหลักประกันนอกเหนือจากที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหเสนออธิบดีหรือรองอธิบดีผูไดรับ
มอบหมายเปนผูพิจารณากําหนด
เงิ น สด หรื อ แคชเชี ย ร เช็ ค ดั ง กล า ว ให ถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของการชํ า ระราคาในกรณี ที่
ผูวางเปนผูซื้อได สวนหนังสือค้ําประกันของธนาคารจะถือวาเปนสวนหนึ่งของการชําระราคาเมื่อ
เรียกเก็บเงินไดแลว การชําระราคาสวนที่เหลือใหชําระภายใน 15 วัน นับแตซื้อทอดตลาดทรัพย
ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับในกรณีที่ผูประสงคเสนอราคาเปนบุคคลดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิขอหักสวนไดใชแทนราคาซื้อตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดี
ของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 ขอ 79
คูสมรสที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหกันสวนแลว
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(ง) การขายทอดตลาดทรัพยสินใหเปนไปตามกฎหมาย และตามที่กรมบังคับคดีกําหนด
(จ) เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดกําหนดนัดขายทอดตลาดทรัพยสินแลว กอนถึงวันนัด
ไมนอยกวา 20 วัน ใหเจาพนักงานบังคับคดีเจาของสํานวนตรวจสอบสํานวนคดีดังกลาววาไดมีการ
จัดสงประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินใหแกผูมีสวนไดเสียครบถวนถูกตองตามกฎหมายแลวหรือ
ไม และรายงานผลการตรวจสอบตามแบบตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูอํานวยการกอง
ผู
อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดหรือสาขาแลวแตกรณี
(ฉ) ก อนทํ าการขายทอดตลาดทรัพ ยสิ น ให เจาพนั ก งานบั งคั บ คดีแ จงให ผูส นใจเข า
สูราคา ซึ่งจะเขาสูราคาในนามของบุคคลอื่นแสดงใบมอบอํานาจกอนเขาสูราคา และแจงดวยวาหาก
ผูเขาสูราคาผูใดเขาสูราคาแทนบุคคลอื่นโดยมิไดแสดงใบมอบอํานาจกอน จะถือวาผูเขาสูราคาผูนั้น
กระทําการในนามของตนเอง และในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผูเขาสูราคาผูนั้นจะขอใหจด
ทะเบียนใสชื่อบุคคลอื่นเปนผูซื้อโดยอางวาตนเปนเพียงตัวแทนมิได
(ช) ในการขายทอดตลาดทรัพยสินทุกครั้ง เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีประกาศกําหนด
ราคาสมควรขายแลว ใหประกาศกําหนดจํานวนเงินขั้นต่ําที่ผูเขาสูราคาอาจเสนอเพิ่มใหสูงกวาราคา
ที่มีผูเสนอกอนตนไดดังนี้
อัตราการเพิ่มราคาที่กําหนดดังกลาวใหใชในการขายทอดตลาดทรัพยสินแตละรายโดย
ตลอดตั้งแตตนจนเสร็จสิ้นไมวาจะมีการเสนอราคาสูงขึ้นเพียงใดก็ตาม
ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับกับการขายทอดตลาดสังหาริมทรัพยที่มีราคาประเมินต่ํา
กวา 50,000 บาท
(ซ) ในการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยที่มีผูเสนอราคาสูงสุดไมเกิน 50 ลานบาท
หากเจาพนักงานบั งคับคดีเห็นสมควรขายใหรายงานผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสํ านั กงาน
บังคับคดีจังหวัดหรือสาขาแลวแตกรณี เพื่อขออนุมัติกอนเคาะไมขาย ถาเปนทรัพยที่มีผูเสนอราคา
สูงสุด เกินกวา 50 ลานบาทขึ้นไป หากเจาพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรขายใหรายงานตามลําดับ
ชั้น เพื่อขออนุมัติอธิบดีหรือรองอธิบดีผูไดรับมอบหมายกอนเคาะไมขาย ทั้งนี้การรายงานในสวน
ภูมิภาคใหใชวิธีโทรสาร
สวนการขายทอดตลาดสังหาริมทรัพยใหเจาพนักงานบังคับคดีผูที่ออกไปทําการขายเปนผู
พิจารณาอนุมัติและเคาะไมขาย
(ฌ) เมื่อไดรับคํารองขอขยายระยะเวลาในการชําระราคาทรัพยสวนที่คางชําระ ซึ่งมิใช
กรณีที่เปนผลมาจากการยกเลิกหรือเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสินหรือศาลมีคําสั่งใหงดการ
บังคับคดี โดยมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการพิจารณาใหสินเชื่อของสถาบันการเงินมาแสดงหรือมี
เหตุอื่นอันสมควร ใหเจาพนักงานบังคับคดีรายงานขอเท็จจริงตลอดจนพิเคราะหพฤติการณแหงคดี
ของผูรองวาผูรองไดยื่นคํารองโดยสุจริตหรือไมแลวเสนอผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดหรือสาขาแลวแตกรณีพิจารณาอนุญาตใหขยายระยะเวลาชําระราคาไดอีกไมเกิน
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3 เดือนนับแตวันครบกําหนดชําระราคา 15 วัน และไมวากรณีใดๆ ไมใหมีการขยายระยะเวลาชําระ
อีก
(ญ) เมื่อผูซื้อทรัพยชําระเงินคาซื้อทรัพยตอเจาพนักงานบังคับคดีครบถวนแลว ใหเจา
พนักงานบังคับคดีจัดทําหนังสือแจงเจาพนักงานที่ดินโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูซื้อทรัพยในวันนั้น
หรืออยางชาในวัน ทําการถัดไป หนังสือแจงเจาพนักงานที่ดิน ใหผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการ
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดหรือสาขา หรือผูไดรับมอบหมายเปนผูลงนามและแจงใหผูซื้อทรัพย
ทราบวาตามสัญญา ผูซื้อทรัพยตองขอรับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ และมีสิทธินําใบเสร็จรับเงินที่มี
รายการชําระคาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายมาขอรับคืนภาษีภายใน 20 วันนับแตวันชําระราคาครบถวน
แลว หากไมมารับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ หรือขอรับคืนภาษีภายในกําหนดขางตน จะถือวาผูซื้อ
ทรัพยไมติดใจขอรับคืนภาษีดังกลาว
กรณีดังตอไปนี้ผูซื้อไมมีสิทธิขอรับเงินภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคืน
1. การขายโดยวิธีจํานองติดไป หรือการขายทอดตลาดหองชุดที่มีคาใชจายสวนกลาง
คางชําระเกินกวาราคาสมควรขาย
2. การขายในราคาที่ต่ํากวารอยละ 50 ของราคาประเมินตามนโยบายขายทอดตลาด
ทรัพยสิน
กรณีหักสวนไดใชแทนใหถือวันที่ผูซื้อวางเงินคาซื้อทรัพยเพิ่มเปนวันชําระเงินครบถวน
หากไม ตองวางเงิน คาซื้ อทรัพ ยเพิ่มใหถือวัน ที่ ครบกํ าหนดตามหมายแจงใหมารับหนังสื อโอน
กรรมสิทธิ์
เมื่ อ พ น กํ า หนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสามแล ว แต ก รณี ให ส ง สํ า นวนให
นักบัญชีแสดงบัญชีรับ-จายตอไป
(ฎ) กรณี ที่ เจ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี เคาะไม ข ายให แ ก ผู เสนอราคาสู ง สุ ด แล ว ต อ มา
ผู ซื้ อ ไม ชํ า ระราคาทรั พ ย ส ว นที่ เหลื อ ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด ให เจ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี มี
คําสั่งริบเงินมัดจําทันทีในวันทําการถัดไปนับจากวันครบกําหนด และใหนําทรัพยดังกลาวออกทํา
การขายใหม
ในการประกาศขายทอดตลาดใหมใหเจาพนักงานบังคับคดีกําหนดเงื่อนไขในการวางเงิน
ประกันการเขาสูราคาเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 5 ของราคาที่เคยมีผูเสนอสูงสุด (หากมีเศษให
ปดขึ้นเปนเรือนหมื่น) หากเห็นสมควรกําหนดเงื่อนไขการวางเงินประกันการเขาสูราคาสูงกวาอัตรา
รอยละ 5 ใหเสนออธิบดีหรือรองอธิบดีผูไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณากําหนด
(ฏ) ในกรณีที่เจาพนักงานบังคับคดีไดทําการขายทอดตลาดทรัพยไดแตเพียงบางสวนให
เจาพนักงานบังคับคดีจัดทําบัญชีเพื่อจายเงินไดจากการขายทรัพยดังกลาวใหเจาหนี้โดยกันเงินไว
สําหรับคาใชจายตางๆ ที่จะมีในการบังคับคดีตอไป
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(ฐ) ในกรณีที่มีการรองขอใหเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสิน หากผูซื้อประสงคที่
จะไดรับเงินคืน และผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดหรือสาขาแลวแตกรณี
มีคําสั่งใหคืนเงินใหผูซื้อใหเจาพนักงานบังคับคดีคืนเงินใหแกผูซื้อโดยเหลือไวรอยละ 5.5 ของ
ราคาที่ซื้อขาย

บทที่ 3
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาการคุมครองสิทธิของผูซื้อทรัพย
กรณีศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด
การขายทอดตลาดเจ าพนั ก งานบั งคั บ คดี จะต อ งดํ าเนิ น การขายทอดตลาดทรั พ ย สิ น ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาคบังคับคดี ระเบียบกระทรวง
ยุติธรรม คําสั่งกรมบังคับคดี นโยบายกรมบังคับคดี และแนวปฏิบัติในการขายทอดตลาดกรมบังคับคดี
การบังคับคดีแพงมีเจตนารมณเพื่อใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดรับชําระหนี้โดยเร็วที่สุดและผูมี
สวนไดเสียในการบังคับคดีตองไดรับความยุติธรรมอยางเหมาะสม แตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงไมไดบัญญัติไวถึงเรื่องการใหความคุมครองสิทธิแกผูซื้อทรัพย กรณีศาลมีคําสั่งใหเพิกถอน
การขายทอดตลาด ทั้งที่เปนคูความ ผูมีสวนไดเสีย หรือบุคคลภายนอก
เนื่องจากในปจจุบันเมื่อศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด ผูซื้อทรัพยจะไดรับความ
เสียหายทันที โดยไมมีมาตรการคุมครองเยียวยาความเสียหายเบื้องตนหรือระยะสั้น เชน กฎหมายไม
ถือวาผูซื้อทรัพยไดจากการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีเปนผูมีสวนไดเสีย หากมีการรอง
เพิกถอนการขายจนกวาจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ผูซื้อทรัพยก็ไมสามารถนําทรัพยนั้นไปใชประโยชน
ได อ ยางเต็ ม ที่ ต ามความน าจะเป น ธนาคารไม รับ จํานองเนื่ อ งจากอยูร ะหวางรอ งเพิ ก ถอนการขาย
ทอดตลาด หรือหากผูซื้อทรัพยไดเสียคาใชจายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
และศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด ความเสียหายจากคาใชจายดังกลาวกฎหมายมิไดกําหนด
ไวใหผูซื้อทอดตลาดสามารถขอคืนจากกรมที่ดินได ทําใหเกิดความเสียหายหากผูซื้อทรัพยกูยืมเงินมา
ซื้อทอดตลาดทรัพยดังกลาว ผูซื้อทรัพยจะมีภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทันทีแตไมอาจไดรับคืนเมื่อมีการ
เพิกถอนการขายทอดตลาด
ดังนั้น จากการที่กฎหมายมิไดบัญญัติมาตรการคุมครองเยียวยาใหแกผูซื้อทอดตลาดไว ทําให
ผูซื้อทอดตลาดตามกฎหมายมิไดเปนมีสวนเสีย จึงไมไดรับความเปนธรรมอยางเหมาะสม การเพิกถอน
การขายทอดตลาดทํ าให เจาหนี้ ต ามคํ าพิ พ ากษาไม ไ ด รับ ชํ าระหนี้ โ ดยเร็ว ตามเจตนารมณ ข องการ
บังคับคดี
3.1 การยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นมีได 2 กรณี คือ
3.1.1 กรณียื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายวิธี
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พิ จ ารณาความแพ ง มาตรา 296 วรรคสอง บั ญ ญั ติ ว า ภายใต บั ง คั บ มาตรา 309 ทวิ วรรคสอง ถ า
เจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับคดีฝาฝนตอบทบัญญัติแหงลักษณะนี้ เมื่อศาลเห็นสมควรไมวา
เวลาใดกอนการบังคับคดีไดเสร็จลงหรือเมื่อเจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือบุคคล
ภายนอกผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีซึ่งตองเสียหายเพราะเหตุดังกลาวยื่นคํารองตอศาลใหศาลมี
อํ านาจที่ จ ะสั่ ง เพิ ก ถอนหรื อ แก ไ ขกระบวนวิ ธี ก ารบั ง คั บ คดี ทั้ ง ปวง หรื อ วิ ธี ก ารบั ง คั บ ใด ๆ โดย
เฉพาะ หรือมีคําสั่งกําหนดวิธีการอยางใดตามที่ศาลเห็นสมควร
จะเห็ น ได ว าการยื่ น คํ ารอ งขอให ศ าลมี คํ าสั่ งเพิ ก ถอนการขายทอดตลาดตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 296 ไมมีกฎหมายบัญญัติใหคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใน
กรณีนี้เปน ที่สุด จึงสามารถอุทธรณและฎีกาได สวนการขายทอดตลาดในคดีลมละลายก็ไมอยูในบังคับ
แหงมาตรา 296 แตอยางใด ตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1859/2538 24
3.1.2 กรณียื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา 309 ทวิ วรรคสอง บัญญัติวา ในกรณีที่เจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา หรือบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี เห็นวาราคาที่ไดจากการขายทอดตลาดมีจํานวน
ต่ําเกินสมควร และการขายทอดตลาดทรัพยสินในราคาต่ําเกินสมควรนั้นเกิดจากการคบคิดกันฉอฉล
ระหวางผูที่เกี่ยวของในการเขาสูราคาหรือความไมสุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ
เจาพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติหนาที่ บุคคลดังกลาวอาจยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอใหมีคําสั่งเพิกถอน
การขายทอดตลาดทรัพยสินตามบทบัญญัติแหงลักษณะนี้ได และเมื่อศาลไตสวนแลวเห็นวาคํารอง
รับฟงไดใหศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคํารอง หรือแกไข หรือมีคําสั่งกําหนดวิธีการอยางใดตามที่ศาลเห็น
สมควรใหเสร็จภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันไดรับคํารองนั้น
ใหนําบทบัญญัติในวรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก ของมาตรา 296 มาใชบังคับแก
การยื่นคํารองตามวรรคสองโดยอนุโลม
คําสั่งศาลตามวรรคสองใหเปนที่สุด
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คําพิพากาศาลฎีกาที่ 1859/2538 เจาพนักงานบังคับคดีซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยใหทําการขายทอดตลาดแทนมีฐานะเปนเจาพนักงานพิทักษทรัพย เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีขาย
ทอดตลาดทรัพยสินของจําเลยในราคาต่ําทําใหจําเลยไดรับความเสียหาย จําเลยจึงมีสิทธิยื่นคําขอโดยทํา
เปนคํารองตอศาลภายใน 14 วัน ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 146 ขอใหศาล
เพิกถอนการขายและประกาศขายทอดตลาดใหม กรณีจึงไมอยูในบังคับของมาตรา 296 วรรคสอง ที่จะ
อนุโลมมาใชได เพราะพระราชบัญญัติลมละลายบัญญัติไวโดยเฉพาะแลว
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3.2 ปญหาเนื่องจากการเพิกถอนการขายทอดตลาด
เมื่อศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาดตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา 296 และ มาตรา 309 ทวิ แลว จะทําใหกระทบถึงสิทธิของผูซื้อทรัพยจากการขาย
ทอดตลาด และกอใหเกิดปญหาดังตอไปนี้
3.2.1 ปญหาเงินคาธรรมเนียมเนื่องจากการโอน คาอากรแสตมป ภาษีธุรกิจเฉพาะ และคาใช
จายอั น จําเป น ในการดูแลรัก ษา ปรับ ปรุงซ อมแซมตัวทรัพ ยซึ่งซื้อได จากการขายทอดตลาด ซึ่ งไม
สามารถเรียกคืน หรือใหผูใดชดใชแทนความเสียหายแกผูซื้อทรัพย หากภายหลังศาลมีคําสั่งใหเพิกถอน
การขายทอดตลาด
การที่ศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาดไมวาจะเปนไปตามกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงมาตรา 296 หรือมาตรา 309 ทวิ ยอมทําใหกระทบถึงสิทธิของผูซื้อทรัพย ในเรื่องเงินคาธรรม
เนียมเนื่องจากการโอน คาอากรแสตมป ภาษีธุรกิจเฉพาะ และคาใชจายอันจําเปนในการดูแลรักษา ปรับ
ปรุงซอมแซมตัวทรัพยซึ่งซื้อไดจากการขายทอดตลาด ซึ่งไมสามารถเรียกคืน หรือใหผูใดชดใชแทน
ความเสียหายแกผูซื้อทรัพย
ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 103 บัญญัติวา ในการดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน การรังวัด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการทําธุระอื่นๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพ ย
ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราตามบัญชีทาย
ประมวลกฎหมายนี้ จากบทบัญ ญั ติดังกลาวจะเห็น ไดวาเงิน คาธรรมเนี ยมการจดทะเบียนสิ ทธิและ
นิติกรรมในการโอนที่ดิน เปนเงินที่รัฐเรียกเก็บจากราษฎรเปนคาตอบแทนที่รัฐใหบริการแกราษฎร ใน
การใหราษฎรไดสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย อันเปนคาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่
ดินมาตรา 103 ที่กรมที่ดินสามารถเรียกเก็บไดโดยชอบดวยกฎหมาย และไมมีบทบัญญัติใดใหคืนเงิน
คาธรรมเนียมการโอนดังกลาว ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดซึ่งไป
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยที่ซื้อไดแลว ไมสามารถเรียกคืนได
หากภายหลังศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด
สวนกรณีเงินคาใชจายอันจําเปนในการดูแลรักษา ปรับปรุงซอมแซมตัวทรัพยซึ่งซื้อไดจากการ
ขายทอดตลาดนั้นก็เชนเดียวกัน เมื่อซื้อทรัพยไดจากการขายทอดตลาดและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยนั้นแลว ผูซื้อยอมเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ในทรัพยนั้นโดยสมบูรณตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1330 บัญญัติวา สิทธิของบุคคล
ผู ซื้ อ ทรั พ ย สิ น โดยสุ จ ริ ต ในการขายทอดตลาดตามคํ าสั่ ง ศาล หรื อ คํ าสั่ งเจ าพนั ก งานรั ก ษาทรั พ ย
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ในคดี ลมละลายทานวามิเสียไป ถึงแมภายหลังจะพิสูจนไดวาทรัพยสินนั้นไมใชของจําเลย หรือลูกหนี้
โดย คําพิ พากษาหรือผูลมละลาย ดังนั้นจากบทบัญ ญั ติดังกลาว ถือวานั บแตเจาพนักงานบังคับคดี
ผูทอดตลาดแสดงความตกลงดวยการนับสามและเคาะไม ผูซื้อทรัพยยอมสิทธิในทรัพยนั้นโดยสมบูรณ
จึงยอมมีสิทธิที่จะเขาครอบครอง ดูแลรักษา และใชประโยชนกับตัวทรัพยนั้น และมีอํานาจฟองขับไล
และเรียกคาเสียหายได ตราบใดที่ศาลยังไมมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด แต
หากเมื่อศาลมีพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด คําพิพากษาของศาลผูกพันคูความและ
ผูมีสวนไดเสี ยในคดี รวมทั้ งผูซื้อทรัพ ยซึ่งเปน บุคคลภายนอก ในอัน ที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่ งศาล
ทรัพยดังกลาวยอมตกมาเปนของผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองดั่งเดิม แลวคาใชจายอันจํา
เปนในการดูแลรักษา ปรับปรุงซอมแซมตัวทรัพยซึ่งซื้อไดจากการขายทอดตลาด ก็ไมมีบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงบัญญัติใหสามารถเรียกคืน หรือใหผูใดชดใชแทนความเสียหาย
แกผูซื้อทรัพย จึงเปนความเสียหายของผูซื้อที่สุจริต อันไมไดรับการเยียวยาทางกฎหมาย
3.2.2 ปญหาการเขาครอบครอง ดูแลรักษา และใชประโยชนในตัวทรัพย ระหวางศาลมี
คําสั่งรับคํารองจนถึงวันที่ศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1330 ดังที่กลาวมาแลวนั้น สิทธิของบุคคลผู
ซื้อทรัพยสินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคําสั่งศาล หรือคําสั่งเจาพนักงานรักษาทรัพยในคดี
ลมละลาย ทานวามิเสียไป ถึงแมภายหลังจะพิสูจนไดวาทรัพยสินนั้นไมใชของจําเลย หรือลูกหนี้โดย
คําพิพากษาหรือผูลมละลาย ดังนั้นจากบทบัญญัติดังกลาว ถือวานับแตเจาพนักงานบังคับคดีผูทอดตลาด
แสดงความตกลงดวยการนับสามและเคาะไม ผูซื้อทรัพยยอมมีสิทธิในทรัพยนั้นโดยสมบูรณ และยอม
มีสิทธิที่จะเขาครอบครอง ดูแลรักษา และใชประโยชนกับตัวทรัพยนั้น และมีอํานาจฟองขับไลและ
เรียกคาเสียหายไดตราบใดที่ศาลยังไมมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด แตก็เปน
เพียงหลักกฎหมายทั่วไปซึ่งบัญญัติในเรื่องสิทธิตามกฎหมายของผูซื้อทรัพยไดจากการขายทอดตลาด
ใหการรับรองไว หากเปนกรณีศาลมีคําสั่งรับคํารองจนถึงวันที่ศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด
ซึ่งเปนชวงระยะเวลาที่มีการโตแยงเรื่องกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองดวยการฟองใหเพิกถอนการ
ขายทอดตลาด แมวาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1330 จะถือวาสิทธิของบุคคลผูซื้อ
ทรัพ ย สิ น โดยสุ จ ริ ต ในการขายทอดตลาดตามคํ าสั่ ง ศาล หรือ คํ าสั่ งเจ าพนั ก งานรัก ษาทรัพ ยในคดี
ลมละลายไมเสียไปในขณะนั้นก็ตาม แตผูซื้อก็ไมสามารถดําเนินการใหทรัพยดังกลาวเกิดผลงอกเงย
ทางธุระกิจไดอยางเต็มที่ เนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากการที่ศาลอาจมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอด
ตลาดในอนาคตก็ได โดยไม มีบทบัญ ญํ ติใดแหงประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ งบั ญ ญั ติให
สามารถเรียกคืน หรือใหผูใดชดใชแทนความเสียหายแกผูซื้อทรัพย จึงเปนความเสียหายของผูซื้อที่
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สุจริตอันไมมีกฎหมายใดคุมครองถึง เชนเดียวกับเงินคาธรรมเนียมเนื่องจากการโอน คาอากรแสตมป
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และคาใชจายอันจําเปนในการดูแลรักษา ปรับปรุงซอมแซมตัวทรัพย ซึ่งซื้อมาจากการ
ขายทอดตลาด ไมมีกฎหมายฉบับใดกําหนดใหผูซื้อทอดตลาดไดรับชดเชยจากคาเสียหายเหลานี้
3.2.3 ป ญ หาการที่ ผู ซื้ อ ทรั พ ย นํ าทรั พ ย ที่ ซื้ อ ได ไ ปจดจํ านอง และต อ มาศาลมี คํ าสั่ ง ให
เพิกถอนการขายทอดตลาด ผูซื้อทรัพยจะตองไปดําเนินการไถถอนจํานองและรับภาระในอัตราดอกเบี้ย
จํานอง เพื่อกลับคืนสูฐานะเดิมตามคําสั่งศาล โดยไมไดรับการเยียวยาหรือชดเชยความเสียหายแตอยางใด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 205 การจํานองทรัพยสินนั้น นอกจากผูเปน
เจาของในขณะนั้นแลว ทานวาใครอื่นจะจํานองหาไดไม จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวา หากศาลมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด ตองถือเสมือนวาไมมีการขายทอดตลาด และไมมี
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆใหแกผูซื้อทรัพย ผูซื้อทรัพยจึงไมมีสิทธิครอบครองในที่ดินและ
ไม ใช เจ าของกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น จึ ง ไม อ าจนํ ามาจดทะเบี ย นจํ านองได ผู ซื้ อ ทรั พ ย ต อ งไปดํ าเนิ น การ
จดทะเบียนไถถอนจํานอง และรับภาระในอัตราดอกเบี้ยจํานองดังกลาว กรณีนี้ก็เชนกัน ผูซื้อทรัพยโดย
สุจริตจากการขายทอดตลาดก็ไมไดรับความคุมครองทางกฎหมายแตอยางใด
3.3 ปญหาขอกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ปญหาจากการไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ใหความคุมครองสิทธิของ
ผูซื้อทรัพย กรณีศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาดไวอยางชัดเจน จึงกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิทธิของผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาด ทั้งที่เปนคูความ หรือบุคคลภายนอก โดยพิจารณาจากสภาพ
แหงปญหาไดดังตอไปนี้
3.3.1 ปญหาคําจํากัดความหมายของบทวิเคราะหศัพท มาตรา 1 (11) “คูความ” หมายความ
วา บุคคลผูยื่นคําฟอง หรือถูกฟองตอศาล และเพื่อประโยชนแหงการดําเนินกระบวนพิจารณาใหรวมถึง
บุคคลผูมีสิทธิกระทําการแทนบุคคลนั้นๆ ตามกฎหมายหรือในฐานะทนายความ
จากคําจํากัดความหมายของคําวา “คูความ” ในบทวิเคราะหศัพท มาตรา 1 (11) ไมไดมีความ
หมายรวมถึงผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดี ดังนั้น หากศาลมีคําสั่งใหเพิก
ถอนการขายทอดตลาด ผูซื้อทรัพยจึงไมอาจเปนผูซึ่งถูกโตแยงสิทธิหรือเปนผูมีสวนไดเสียอันอาจใช
สิทธิทางศาลได และไมอาจรองสอดเขาเปนคูความหรือแทนที่คูความในคดีรองเพิกถอนการขายทอด
ตลาดได
ทําใหผูซื้อทรัพยซึ่งศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาดไมไดรับการคุมครองตาม
กฎหมายแตอยางใด
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3.3.2 ปญหาผูมีสวนไดเสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 280
มาตรา 280 บัญญัติวา เพื่อประโยชนแหงบทบัญญัติในภาคนี้บุคคลตอไปนี้ใหถือวามีสวน
ไดเสียในวิธีการบังคับคดีอันเกี่ยวดวยทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งหรือสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา
(ก) เจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา และในกรณีที่มีการอายัดสิทธิเรียก
รอง ลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรองนั้น
(ข) บุคคลอื่นใดซึ่งชอบที่จะใชสิทธิอันไดจดทะเบียนไว โดยชอบหรือที่ไดยื่นคํารอง
ขอตามมาตรา 288 มาตรา 289 มาตรา 290 อั น เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ สิ ท ธิ เรี ย กร อ งเช น ว ามานั้ น
เวนแตคํารองขอเชนวานี้จะไดถูกยกเลิกในชั้นที่สุด
จะเห็นไดวามาตรา 280 ยังมีปญหาความเครือบคลุมวามีบุคคลอื่นเปนผูมีสวนไดเสียอีก
หรือไม ทําใหบุคคลนอกเหนือจากที่บัญญัติไวในมาตราดังกลาวเปนบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับ
คดีดวยหรือไม เชนไมไดหมายความรวมถึงผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดที่เปนบุคคลภายนอก และ
หาก ผูซื้อทรัพยเปนคูความหรือผูมีสวนไดเสียในคดี จะไดรับความคุมครองหรือไมเพียงใดหากศาลมี
คําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด ซึ่งเปนปญหาและสงผลกระทบใหบุคคล ดังกลาวได
3.3.3 ปญหาผูมีสวนไดเสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 309ทวิ
(ก) ปญหาที่เกิดจากที่กฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ไมไดกําหนด
สิทธิของ ผูมีสวนไดเสียในการขายทอดตลาดไวชัดเจน แตกําหนดไวเพียงบางประเด็น เชน ประมวล
กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง 309 ทวิ บั ญ ญั ติ ใ ห สิ ท ธิ ร อ งขอให เพิ ก ถอนการขายทรั พ ย ข อง
เจาพนักงานบังคับคดีเทานั้น ทําใหบุคคลผูมีสวนไดเสียไมไดรับความคุมครองและเปนธรรมจากการ
บังคับคดี ผูมีสวนไดเสียจะใชสิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากบทบัญญัติมาตราดังกลาวไดหรือไม และไมได
บัญญัติ รวมถึงผูซื้อทรัพยไดจากการขายทอดตลาด กรณีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบ
ครองแลว ตอมาศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาดแตอยางใดซึ่งในกรณีมีการรองเพิกถอนการ
ขายทอดตลาดตามมาตรา 309 ทวิ วรรค 2 แลวศาลรับคํารอง ผูมีสวนไดเสียจะตองดําเนินการอยางไร
ทรัพยที่เจาพนักงานบังคับคดีขายไปแลวจะดําเนินการอยางไร ใหเจาพนักงานบังคับคดีงดดําเนินการ
หรือไม ไมมีการบัญญัติกฎหมายไวใหชัดเจน ซึ่งในทางปฏิบัติของเจาพนักงานบังคับคดีมีแนวปฏิบัติ
งานดังนี้
1. ตรวจสอบวาศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานบังคับคดีงดการดําเนินการหรือไม หาก
มีคําสั่งศาลใหงดการบังคับคดีเจาพนักงานบังคับคดีจะงดไวจนกวาจะมีคําสั่งศาลเปลี่ยนแปลงอยางอื่น

34
2. กรณีไมมีคําสั่งศาลใหงดการดําเนินการจะสอบถามวาผูซื้อทรัพยวาประสงคจะ
รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยที่ ซื้อหรือไม หากประสงคให ผูซื้อวางชําระเงินค าซื้ อทรัพยให ครบ แลว
เจาพนักงานบังคับคดีจะโอนกรรมสิทธิ์ใหแตหากศาลเพิกถอนการขายภายหลัง ผูซื้อจะตองรับภาระการ
รอนสิทธิหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งหมดเอง เปนตน
จากแนวการปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดีมิใชเปนกฎหมายจึงอาจมีการโตแยงใน
ระหวางผูมีสวนไดเสียเองวา หลักเกณฑที่เจาพนักงานบังคับคดีกําหนดเปนแนวปฏิบัติในการปฏิบัติ
งานไมชอบดวยกฎหมาย เปนตน ซึ่งเปนประเด็นขอพิพาทเพื่อใหศาลวินิจฉัยตามขอเท็จจริง ทําให
กระบวนการบังคับคดีลาชา ติดขัด ไมสัมฤทธิ์ผลอีกเชนกัน ทําใหผูมีสวนไดเสียในการขายทอดตลาด
ตองเสียหายจากภาระคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในกรณีมีการโตแยงในชั้นศาล จึงเห็นไดวาผูมีสวนไดเสียมี
แตความเสียหายจากการที่กฎหมายไมกําหนดหลักเกณฑวิธีการใชสิทธิในการรองเพิกการขายทอด
ตลาด
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการแกไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กฎหมายที่ดิน หรือ
ประมวลรัษ ฎากร กรณี ศาลมี คําสั่ งหรือพิ พ ากษาให เพิ ก ถอนการขายทอดตลาด ให ผูซื้ อทอดตลาด
สามารถเรียกคืนเงินคาธรรมเนียมอันเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง และคาใชจาย
อื่นใดซึ่งไดจายไปแลวตามความจําเปนและสมควรแกกรณีแหงความเสียหาย หากเหตุแหงการเพิกถอน
การขายทอดตลาดไมไดเกิดจากความผิดของผูซื้อทรัพย เปนตน
(ข) ป ญ หาที่ เกิ ดจากประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความแพ ง มาตรา 309 ทวิ มิ ได
กําหนดถึงหลักเกณฑ วิธีการ การใชสิทธิของผูมีสวนไดเสียไว แตกําหนดเพียงใหบุคคลภายนอกผูมี
สวนไดเสียในการบังคับคดี ซึ่ งตองเสียหายเพราะเหตุการขายทอดตลาดยื่น คํารองตอศาลใหศาลมี
อํานาจที่จะสั่งเพิกถอนได ซึ่งกอใหเกิดปญหาวาบุคคลภายนอกที่มีสวนไดเสียในการบังคับคดีจะหมาย
ความรวมถึงผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดหรือไม และตองเสียหายอยางไรถึงขนาดไหนที่จะเรียก
ไดวาเสียหายซึ่งไดจายไปแลวจากความเคลือบคลุมของบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว อาจจะทําใหมี
การใชสิทธิของผูมีสวนไดเสียในการขายทอดตลาดโดยไมสุจริต สงผลใหคูความในคดีตองเสียหายได
หากการใชสิทธิรองศาลโดยไมสุจริตและเพื่อเปนการประวิงคดี
(ค) ปญหาที่เกิดจากการที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มิไดกําหนดมาตร
การใหความคุมครองหรือบรรเทาความเสียหาย บุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียในการขายทอดตลาดมิให
ตองไดรับความเสียหายทั้งระยะสั้นและระยะยาว เชน มาตรา 309 ทวิ วรรค 2 บัญญัติวา ผูมีสวนไดเสีย
ในการบังคับคดีเห็นวาราคาที่ไดจากการขายทอดตลาดมีจํานวนต่ําเกินสมควร และการขายทอดตลาด
ทรัพยสินในราคาต่ําเกินสมควรนั้นเกิดจากการคบคิดกันฉอฉลในระหวางผูที่เกี่ยวของในการเขาสูราคา

35
หรือความไมสุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติหนา
ที่ บุคคลดังกลาวอาจยื่นคํารองตอศาลขอใหมีคําสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสินตามบทบัญญัติ
แหงลักษณะนี้ได
จากบทบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูมีสวนไดเสียในการขายทอดตลาดจะใชสิทธิ
ทางศาลไดวิธีเดียวเทานั้น ซึ่งเปนที่ทราบแลววากระบวนพิจารณาของศาลตองใชเวลาพิจารณาคดีมาก
พอสมควร โดยไมมีวิธีการอื่นที่เปนมาตราคุมครองบุคคลภายนอกในระยะสั้น เชน ใหสิทธิผูมีสวนได
เสียในการใชประโยชนในทรัพยสินนั้นๆไปกอนจนกวาศาลจะมีคําสั่ง หรือเมื่อมีการยื่นคํารองขอให
เพิกถอนการขายทอดตลาดตอศาล กอนวันไตสวนคํารองดังกลาวหากผูซื้อทอดตลาดมีพยานหลักฐาน
เบื้องตนแสดงวาคํารองนั้นไมมีมูล และยื่นเขามาเพื่อประวิงคดีใหชักชา ใหศาลมีอํานาจที่จะมีคําสั่งให
ผูกลาวอางวางเงินตอศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดไวในคําสั่ง ตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร เพื่อ
เปนประกันการชําระคาสินไหมทดแทนแกผูซื้อทอดตลาด สําหรับความเสียหายที่อาจไดรับเนื่องจาก
เหตุรองใหเพิกถอนการขายทอดตลาด หากผูรองเพิกถอนการขายทอดตลาดไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล
ดังกลาว ใหศาลมีคําสั่งจําหนายคดีเสียจากสารบบความ เปนตน

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 บทสรุป
กระบวนการบั ง คั บ คดี แ พ ง เป น กระบวนการที่ สํ าคั ญ ที่ ต อ งดํ าเนิ น การให ไ ด ผ ลเต็ ม ตาม
คําพิพากษามากที่สุด และรวดเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพื่อใหคําพิพากษาหรือคําสั่งที่จะบังคับตามนั้น
มีความศักดิ์สิทธิ์และมีประสิทธิภาพ กระบวนการบังคับคดีนั้นจึงจําเปนตองมีการกําหนดและวางระบบ
ของการบังคับคดีใหสอดคลองตองกัน ทั้งในดานองคกร และบุคลากรที่ดําเนินการบังคับคดี และขั้นตอน
วิธีการตางๆ ของการบังคับคดี ซึ่งถาหากมีการวางระบบที่ดีมีความสัมพันธและสอดคลองกันเปนอยางดี
แลว ยอมจะกอใหเกิดความคลองตัวและความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินกระบวนการ
ไดตอไป
การขายทอดตลาดทรัพยสินนับเปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบังคับคดีแพงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ดังนั้น การไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงใหความ
คุมครองสิทธิของผูซื้อทรัพย กรณีศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาดไวอยางชัดเจน จึงกอใหเกิด
ปญหาตามมากระทบตอสิทธิของผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาด ทั้งที่เปนคูความหรือบุคคลภายนอก
ปญหาของผูมีสวนไดเสียในการขายทอดตลาด แยกเปน 3 สภาพปญหา ดังนี้
4.1.1ปญหาการที่ศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาดไมวาจะเปนไปตามกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาตรา 296 หรือมาตรา 309 ทวิ ยอมทําใหกระทบถึงสิทธิของผูซื้อทรัพย ในเรื่อง
เงินคาธรรมเนียมเนื่องจากการโอน คาอากรแสตมป ภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 103 ถือวาเงิน คาธรรมเนี ยมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอนที่ดิน เปน เงิน ที่รัฐ
เรียกเก็บจากราษฎรเปนคาตอบแทนที่รัฐใหบริการแกราษฎรในการใหราษฎรไดสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย อันเปนคาธรรมเนียมที่กรมที่ดินสามารถเรียกเก็บไดโดยชอบดวยกฎหมาย และไมมี
บทบัญญัติใดใหคืนเงินคาธรรมเนียมการโอนดังกลาวใหแกผูซื้อทรัพย จึงทําใหผูซื้อทรัพยจากการขาย
ทอดตลาดซึ่งไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยที่ซื้อไดแลวไม
สามารถเรียกคืนไดหากภายหลังศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด
สวนกรณีเงินคาใชจายอันจําเปนในการดูแลรักษา ปรับปรุงซอมแซมตัวทรัพยซึ่งซื้อไดจากการ
ขายทอดตลาดนั้ น ตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ยม าตรา 1330 ก็ ถื อ วานั บ แต เจาพนั ก งาน
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บังคับคดีผูทอดตลาดแสดงความตกลงดวยการนับสามและเคาะไม ผูซื้อทรัพยจะไดสิทธิในทรัพยนั้น
โดยสมบูรณ จึงมีสิทธิที่จะเขาครอบครอง ดูแลรักษา และใชประโยชนกับตัวทรัพยนั้น และมีอํานาจ
ฟองขับไลและเรียกคาเสียหายได ตราบใดที่ศาลยังไมมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด
แตหากตอมาศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด คําพิพากษาของศาลยอมผูกพัน
คูความและผูมีสวนไดเสียในคดี รวมทั้งผูซื้อทรัพยซึ่งเปนบุคคลภายนอกในการบังคับคดี ซึ่งจะตอง
ปฏิบัติตามคําสั่งศาล และทรัพยดังกลาวก็จะตกไปเปนของผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเดิม
สวนคาใชจายอันจําเปนในการดูแลรักษา ปรับปรุงซอมแซมตัวทรัพยซึ่งซื้อไดจากการขายทอดตลาด
โดยสุจริต ไดออกใชไปแลวโดยคิดวาตนไดทรัพยนั้นมาจากการขายทอดตลาด ก็ไมมีบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงบัญญัติใหสามารถเรียกคืนหรือใหผูใดชดใชแทนความเสียหาย
แกผูซื้อทรัพย จึงเปนความเสียหายของผูซื้อทรัพยอันไมอาจหลีกเลี่ยงไดแมการเพิกถอนการขายทอด
ตลาดจะไมใชความผิดของ ผูซื้อทรัพยเองก็ตาม
4.1.2 ปญหาการเขาครอบครอง ดูแลรักษา และใชประโยชนในตัวทรัพย ระหวางศาลมีคําสั่งรับ
คํารองจนถึงวันที่ศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1330 นั้น บัญญัติใหความคุม ครองสิทธิของบุคคลผูซื้อทรัพยสินโดยสุจริตในการขายทอดตลาด
ตามคําสั่งศาล หรือคําสั่งเจาพนักงานรักษาทรัพยในคดีลมละลาย โดยผูซื้อทรัพยจะมีสิทธิในตัวทรัพย
นั้นโดยสมบูรณ สามารถเขาครอบครอง ดูแลรักษา และใชประโยชนกับตัวทรัพยได รวมทั้งมีอํานาจ
ฟองขับไลและเรียกคาเสียหายจากบุคคลอืน่ ซึ่งเขาไปรบกวนการครอบครองทรัพยดังกลาวโดยปกติสุข
ไดตราบที่ศาลยังไมมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด
จะเห็นไดวาบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1330 เปนเพียงหลักกฎหมาย
ทั่วไป ซึ่งบัญญัติใหความคุมครองในเรื่องสิทธิตามกฎหมายของผูซื้อทรัพยไดจากการขายทอดตลาด
และสามารถฟองรองตอศาลไดหากถูกบุคคลอื่นโตแยงสิทธิ แตชวงระยะเวลาที่ศาลมีคําสั่งรับคํารอง
จนถึงวันที่ศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด เปนชวงระยะเวลาที่มีการโตแยงเรื่องกรรมสิทธิ์
หรือ สิ ท ธิค รอบครองด ว ยการฟ อ งให เพิ ก ถอนการขายทอดตลาด แม วามาตรา 1330 แห งประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย จะถือวาสิทธิของบุคคลผูซื้อทรัพยสินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตาม
คําสั่งศาล หรือคําสั่งเจาพนักงานรักษาทรัพยในคดีลมละลาย ไมเสียไปในขณะนั้นก็ตาม แตผูซื้อทรัพย
ก็ไมสามารถดําเนินการใหทรัพยดังกลาวเกิดผลงอกเงยทางธุรกิจไดอยางเต็มที่ดั่งตั้งใจไวกอนการเขา
ซื้อทรัพ ย เนื่ องจากปจจัยแห งความเสี่ยงจากการที่ศาลอาจมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาดใน
อนาคตก็ได โดยไมบทบัญญัติใดแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงบัญญัติใหสามารถเรียกคืน
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หรือใหผูใดชดใชแทนความเสียหายแกผูซื้อทรัพย จึงเปนความเสียหายของผูซื้อทรัพยที่สุจริตอันไมได
รับการเหลียวแลและเยียวยาทางกฎหมาย เชนกัน
4.1.3 ปญหาการที่ผูซื้อทรัพยนําทรัพยทซี่ ื้อไดไปจดจํานอง และตอมาศาลมีคําสั่งใหเพิกถอน
การขายทอดตลาด ผูซื้อทรัพยจะตองไปดําเนินการไถถอนจํานองและรับภาระในอัตราดอกเบี้ยจํานอง
เพื่อกลับคืนสูฐานะเดิมตามคําสั่งศาล โดยไมไดรับการเยียวยาหรือชดเชยความเสียหายแตอยางใด
แม วาประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ชย มาตรา 705 นั้ น จะบั ญ ญั ติ ให ผูเป น เจาของทรัพ ย
เทานั้นที่จะนําทรัพยของตนเองไปจดทะเบียนจํานองไดก็ตาม แตหากศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
เพิกถอนการขายทอดตลาด กฎหมายถือเสมือนวาไมมีการขายทอดตลาดเกิดขึ้นเลย ผูซื้อทรัพยไดจาก
การขายทอดตลาดจึงไมใชเจาของทรัพยอีกตอไป จึงไมอยูในฐานะอันอาจนําทรัพยนั้นมาจดทะเบียน
จํานองได แตผูซื้อทรัพยตองมีหนาที่ไปดําเนินการจดทะเบียนไถถอนจํานอง และรับภาระในอัตรา
ดอกเบี้ ยจํานองซึ่ งเกิดขึ้นแลวกอนศาลมีคําพิพ ากษาหรือคําสั่ งให เพิกถอนการขายทอดตลาด กรณี
ดังกลาวผูซื้อทรัพยโดยสุจริตจากการขายทอดตลาดก็ไมไดรับความคุมครองเยียวยาความเสียหายที่เกิด
ขึ้นแตอยางใด

4.2 ขอเสนอแนะ
จากสภาพปญหาขอกฎหมายแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซึ่งไมมีความชัดเจน
ในเรื่องผูมีสวนไดเสียในการขายทอดตลาด และไมมีบทบัญญัติหรือมาตรการคุมครอง เพื่อบรรเทาและ
เยียวยาความเสียหาย อันอาจเกิดขึ้นจากการที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด
นั้น คณะผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้
4.2.1ปญหาจากคําจํากัดความหมายของคําวา “คูความ” ในบทวิเคราะหศัพท มาตรา 1 (11)
คําจํากัดความของคําวา “คูความ” ในบทวิเคราะหศัพท มาตรา 1 (11) ไมไดมีความหมาย
รวมถึงผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดี อันเปนบททั่วไปหรือชองทางแหง
การใชสิทธิทางศาลไดในฐานะคูความ ก็ไมไดบัญญัติใหสิทธิแกผูซื้อทรัพยตั้งแตเริ่มแรกแลว ดังนั้น
หากศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด ผูซื้อทรัพยก็ไมอาจเปนผูซึ่งถูกโตแยงสิทธิหรือเปนผูมี
สวนไดเสียในคดี และไมอาจรองสอดเขาเปนคูความหรือแทนที่คูความในคดีรองเพิกถอนการขายทอด
ตลาดได ทําให ผูซื้ อทรัพ ยซึ่งศาลมีคําสั่ งใหเพิ กถอนการขายทอดตลาดไม ไดรับการคุมครอง เพื่ อ
บรรเทาและเยียวยาความเสียหาย อันอาจเกิดขึ้นจากการที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนการ
ขายทอดตลาด
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จากเหตุผลดังกลาวเพื่อให ผูซื้อทรัพ ยซึ่งศาลมีคําสั่งให เพิกถอนการขายทอดตลาดไดรับการ
คุมครอง เพื่อบรรเทาและเยียวยาความเสียหาย อันอาจเกิดขึ้นจากกรณีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
เพิกถอนการขายทอดตลาด จึงควรมีการแกไขบทบัญญัติกฎหมายในประเด็นผูมีสวนไดเสียใหมโดย
เพิ่มเติมวา “คูความ” หมายรวมถึงผูซื้อทรัพยกรณีศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาดดวย
4.2.2 ปญหากรณีอันเกิดจากกรณีผูมีสวนไดเสียในการขายทอดตลาด
ปญหาผูมีสวนไดเสียในการขายทอดตลาดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 280
นั้น บัญญัติแตเพียงวาผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีหมายถึงบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีตาม
มาตรา 280 เทานั้น แตในทางปฏิบัติของเจาพนักงานบังคับคดีแลว ผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดียังมี
นอกเหนือจากมาตรา 280 อีกมากซึ่งปรากฏตามคําพิพากษาศาลฎีกาดังนี้
แนวคําพิพากษาที่แสดงวาเปนผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี
คําพิ พ ากษาฎี ก าที่ 810/2487 ยึด ที่ ดิ น นํ าไปขายฝากไว ผู ขายฝากมี ส วนได เสี ยในการ
บังคับคดี
คําพิพากษาฎีกาที่ 350/2503 ภริยามีชื่อถือกรรมสิทธิรวมกับสามีซึ่งเปนจําเลย ถือวาภริยา
มีสวนไดเสียตามมาตรา 280(2)
คําพิพากษาฎีกาที่ 283/2513 ผูไดรับอนุญาตใหไดรับชําระหนี้จํานองจากเงินที่ไดจากการ
ขายทอดตลาดที่ดินของจําเลยกอนเจาหนี้อื่น ยอมเปนผูมีสวนไดเสียในวิธีการบังคับคดี ชอบที่จะรอง
ขอตอศาลใหขายที่ดินทั้งแปลงได
คําพิพากษาฎีกาที่ 2690/2524 จําเลยทั้งสองตางเปนผูจัดการมรดกและตางอยูในฐานะของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษายอมเปนผูมีสวนไดเสียทั้งสองคน ในการบังคับคดีแกทรัพยมรดกที่จะขายทอด
ตลาด การที่เจาพนักงานบังคับคดีแจงประกาศขายทอดตลาดแกจําเลยคนเดียว ไมแจงแกจําเลย ทั้ง
สองคน จึงขัดตอบทกฎหมาย มาตรา 306 การขายทอดตลาดจึงไมชอบ
คําพิพากษาฎีกาที่ 3887/2527 ผูเชาตึกขอใหศาลมีคําสั่งปดกุญแจตึกแถวที่เชาไวและถูกยึด
เพื่อขายทอดตลาด เพื่อผูรองจะไดใชสิทธิตามปกติ เพราะมีสวนไดเสียในการบังคับคดีอันเกี่ยวกับ
ทรัพยสินที่ไดจดทะเบียนไวโดยชอบ ผูรองจึงมีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลคุมครองสิทธิของตนไดตาม
กฎหมาย
คําพิพากษาฎีกาที่ 406/2525 ผูรองซื้อที่พิพาทจากจําเลยโดยสุจริตและเสียคาตอบแทนแลว
ฝากไวกับบริษัท ก. กอนที่โจทกนํายึด ตอมาผูรองไดชําระเงินคาไถถอนการขายฝากใหแกผูรับซื้อฝาก
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แมยังไมไดจดทะเบียนการไถถอนการขายฝาก เนื่องจากโจทกอายัดที่พิ พาทไว ก็ถือวาผูรองมีสวน
ไดเสียในที่พิพาทยอมรองขัดทรัพยได
คําพิพากษาฎีกาที่ 602/2536 โจทกนําเจาพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพรอมตึกแถวพิพาท อัน
เปนทรัพยสินที่จําเลยจํานองไวกับโจทก ออกขายทอดตลาดเพื่อชําระหนี้จํานอง ผูรองเปนเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาในอีกคดีหนึ่งที่ฟองบังคับใหจําเลยโอนที่ดินและตึกแถวใหแกผูรอง ถือวาผูรองมีสวนได
เสียในการบังคับคดีตามมาตรา 280(2) จึงมีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลงดการขายทอดตลาดทรัพยสินดัง
กลาวไวจนกวาคดีระหวางผูรองกับจําเลยจะถึงที่สุดไดตามมาตรา 292(2)
จะเห็นไดวามาตรา 280 มุงกลาวถึงเฉพาะบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี อันเกี่ยวดวย
ทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่ง หรือสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเทานั้น จึงไดบัญญัติตอไปใน
(1) วาเจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา และในกรณีที่มีการอายัดสิทธิเรียกรอง ผูมีสวนได
เสีย คือ ลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรองนั้น แตไมรวมถึงผูซื้อทรัพยกรณีศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอด
ตลาดแตอยางใด
ตามแนวคําพิพากษาฎีกาขางตนสามารถแยกผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีเปนประเภท ดังนี้
1. กรณีคูสมรสอางวาเปนสินสมรส
2. กรณีผูรับจํานอง
3. กรณีผูซื้อทรัพย
4. กรณีขายฝากทรัพยสินที่ถูกยึด
5. กรณีเปนผูจัดการมรดกรวมกัน
6. กรณีอื่นๆ
ดังนั้น ตามบทบัญญัติมาตรา 280 กําหนดบุคคลบางประเภทใหเปนผูมีสวนไดเสีย แตเปนการ
กําหนดไมครอบคลุม ทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติของเจาพนักงานบังคับคดีเปนอยางมาก และเปน
ปญหาทําใหกระบวนการบังคับคดีลาชา เนื่องจากหากบุคคลใดอางวาเปนผูมีสวนไดเสียในการบังคับ
คดีโดยการใชสิทธิรองศาล แตมิไดเปนบุคคลที่บัญญัติในมาตรา 280 จะถูกโตแยงคัดคานในประเด็นวา
บุ ค คลนั้ น มิ ไ ด เป น ผู มี ส ว นได เสี ย ในการบั ง คั บ คดี ซึ่ ง การเป น ผู มี ส ว นได เสี ย หรื อ ไม เป น ป ญ หา
ขอกฎหมาย ผูคัดคานสามารถโตแยงคัดคานไดจนถึงที่สุดในชั้นศาลฎีกา ซึ่งตองใชเวลาในการพิจารณา
คดีเปนเวลานาน และเมื่อประเด็นวาเปนผูมีสวนไดเสียถึงที่สุดแลว ศาลจึงจะพิจารณาประเด็นตามที่
ผูรองขอใชสิทธิในฐานะผูมีสวนไดเสียอีกครั้ง จึงทําใหกระบวนการบังคับคดีลาชาไมเปนไปตามเจตนา
รมณของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่วามีจุดมุงหมายใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้โดยเร็วที่สุด
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บุคคลอื่นนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา 280 แมมีแนวคําพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยใหเปนผูมี
สวนไดเสียในการบังคับคดี ไวเปนแนวทางการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ตาม ประเทศไทยใชระบบ
กฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law) มิใชระบบคอมมอนลอร (Common Law) ดังนั้น คําพิพากษาของ
ศาลมิใชกฎหมาย จึงนํามาใชเปนหลักกฎหมายเพื่ออางเปนประเด็นที่ยุติแลวไมได หากมีการโตแยง ศาล
จึงตองวินิจฉัยประเด็นนั้นใหม แมวาขอเท็จจริงจะเหมือนเดิมทุกประการก็ตาม
จากเหตุผลดังกลาวเพื่อใหกระบวนการบังคับคดีมีความรวดเร็ว คลองตัว ทําใหเจาหนี้ไดรับ
ชําระหนี้โดยเร็วที่สุด และปองกันมิใหมีการโตแยงประเด็นที่ศาลเคยวินิจฉัยไวแลวซ้ําอีก จึงควรมีการ
แกไขบทบัญญัติกฎหมายในประเด็นผูมีสวนไดเสียใหม โดยเพิ่มเติมวาผูมีสวนไดเสียหมายถึง คูสมรส
หากมีการยึดสินสมรส, ผูซื้อทรัพย, ผูซื้อฝาก, ผูจัดการมรดก และรวมถึงผูซื้อทรัพยกรณีศาลมีคําสั่งให
เพิกถอนการขายทอดตลาด เปนตน
4.2.3 สิทธิในการคัดคานราคาสมควรขายตามมาตรา 309 ทวิ
มาตรา 309 ทวิ บัญญั ติใหผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดียื่นคํารองตอศาลเพื่อขอใหมีคําสั่ง
เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสินตามบทบัญญัตินี้ได หากเห็นวาราคาที่ไดจากการขายทอดตลาด
ทรัพยมีจํานวนต่ําเกินสมควร และการขายทอดตลาดทรัพยสินในราคาต่ําเกินสมควรนั้นเกิดจากการ
คบคิดกันฉอฉลในระหวางผูที่เกี่ยวของในการเขาสูราคา หรือความไมสุจริตหรือความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงของเจาพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติหนาที่
จากบทบัญญัติดังกลาวผูมีสวนไดเสียในการขายทอดตลาด จะใชสิทธิขอใหเพิกถอนการขาย
ทอดตลาดไดเพียง 2 กรณี คือ กรณีแรกราคาต่ําเกินสมควรอันเกิดจากการคบคิดฉอฉลของผูเกี่ยวของใน
การเขาสูราคา กรณี ที่ สองราคาต่ําเพราะความไมสุจริตหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ
เจาพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติหนาที่ นอกจากนั้นจะใชสิทธิรองเพิกถอนไดอีกหรือไม เชนกรณี
การขายทอดตลาดไมชอบดวยกฎหมายเพราะเจาพนักงานบังคับคดีแจงกําหนดวันขายทอดตลาดใหผูมี
สวนไดเสียไมชอบดวยกฎหมาย มิไดมีบทบัญญัติใดหามมิใหรองเพิกถอนการขาย จึงทําใหเกิดความไม
ชัดเจนในการใชสิทธิวาผูมีสวนไดเสียสามารถใชสิทธิทางศาลตามบทบัญญัติมาตราใด ระหวางมาตรา
296 หรือมาตรา 309 ทวิ และไมมีบทบัญ ญัติใหผูซื้อทรัพยกรณี ศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอด
ตลาด ใชสิทธิโตแยงหรือฟองเรียกใหผูมีสวนตองรับผิดในกรณีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
การขายทอดตลาดรับผิดเพื่อเยียวยาความเสียหายจากการขายทอดตลาดแกตน
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ตามมาตรา 309 ทวิ ใหสิทธิบุคคลผูมีสวนไดเสียรองคัดคานการขายทอดตลาดทรัพยสินของ
เจาพนักงานบังคับคดีเทานั้น แตมิไดกําหนดหรือบัญญัติใหสิทธิอื่นๆอันเปนมาตรการคุมครองหรือ
บรรเทา หรือเยียวยา ความเสียหายเบื้องตน ใหกับผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ดวย จึงตองมีการแกไขปรับปรุง
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาคบังคับคดี คุมครอง เยียวยา ผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ดวย เชน หากผูซื้อ
ทอดตลาดเห็นวาการรองใหเพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นไมมีมูล และยื่นเขามาเพื่อประวิงคดีใหชักชา
ก็ส ามารถรองต อศาลให ไตสวนความเสี ยหายโดยฉุก เฉิ น เพื่ อให ผูรองเพิ กถอนการขายทอดตลาด
วางเงินเปนประกันความเสียหายตอศาลได หรือบัญญัติใหในระหวางการพิจารณาคดีของศาลผูซื้อ
ทอดตลาดสามารถใชประโยชนในทรัพยสินที่พิพาทได เปนตน
จากเหตุผลกรณีกฎหมายบัญญัติใหผูมีสวนไดเสียใชสิทธิรองเพิกถอนการขายทอดตลาดไม
ชัดเจน ทําให มีการนํ าประเด็นความไมชัดเจนโตแยงในชั้นศาล และเนื่ องจากประเด็นดังกลาวเปน
ประเด็นปญหาขอกฎหมายสามารถโตแยงจนถึงที่สุดชั้นศาลฎีกา อันเปนสาเหตุหนึ่งทําใหกระบวนการ
บังคับคดีลาชา จึงควรยกเลิกสิ ทธิการรองเพิกถอนการขายทอดตลาดตามมาตรา 309 ทวิ เฉพาะใน
ประเด็นใหสิทธิผูมีสวนไดเสียรองขอตอศาลเพื่อใหเพิกถอนการขาย แตใหใชขอความวา “ใหผูมีสวน
ไดเสียใชสิทธิรองเพิกถอนตามมาตรา 296” แทน ซึ่งกอนจะมีการบัญญัติมาตรา 309 ทวิ หากมีการรอง
เพิ กถอนการขายทอดตลาด ผูรองสามารถใชสิทธิตามมาตรา 296 ไดอยูแลว ซึ่ งคณะผูศึกษาเห็น วา
การบัญ ญั ติให สิทธิเรียกรองเพิกถอนการขายทอดตลาดตามมาตรา 309 ทวิ เป น การบัญญั ติเพิ่มเติม
รายละเอียดของมาตรา 296 เทานั้นเอง และใหบัญญัติเพิ่มเติมวา “ผูมีสวนไดเสีย” หมายรวมถึงผูซื้อ
ทรัพยกรณีศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาดดวย เพื่อสามารถใชสิทธิโตแยงหรือฟองเรียกให
ผูมีสวนตองรับผิดในกรณีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาดรับผิดเพื่อเยียวยา
ความเสียหายจากการขายทอดตลาดแกตนได
สําหรับมาตรการเรงดวนในการคุมครอง เยียวยา ผูซื้อทรัพยจาการขายทอดตลาดกรณีศาลมี
คําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด เห็นควรบัญญัติกฎหมายใหผูซื้อทอดตลาดสามารถรองศาลไตสวน
ความเสี ย หายโดยฉุ ก เฉิ น ก อ นศาลมี คํ าพิ พ ากษาหรือ คํ าสั่ งได ดั งนี้ “ ก อนวั น ไต ส วนคํ ารอ งขอให
เพิกถอนการขายทอดตลาด หากผูซื้อทอดตลาดมีพยานหลักฐานเบื้องตนแสดงวาคํารองนั้นไมมีมูล และ
ยื่นเขามาเพื่อประวิงคดีใหชักชา ใหศาลมีอํานาจที่จะมีคําสั่งใหผูกลาวอางวางเงินตอศาลภายในระยะ
เวลาที่ ศ าลกํ าหนดไว ในคํ าสั่ ง ตามจํ านวนที่ ศ าลเห็ น สมควร เพื่ อ เป น ประกั น การชํ าระค าสิ น ไหม
ทดแทนแก ผูซื้ อ ทอดตลาด สํ าหรับ ความเสี ยหายที่ อาจได รับ เนื่ องจากเหตุรองให เพิ กถอนการขาย
ทอดตลาด หากผูรองเพิกถอนการขายทอดตลาดไมปฏิบัติตามคําสั่งศาลดังกลาว ใหศาลมีคําสั่งจําหนาย
คดีเสี ยจากสารบบความ” เพื่อเปนหลักประกันความเสียหายเสียหายแกผูซื้อทอดตลาดระหวางการ
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พิ จ ารณาคดี ข องศาล และหากต อ มาเมื่ อ ผลคดี ถึงที่ สุ ด ศาลมี คํ าพิ พ ากษาหรือ คํ าสั่ งให เพิ ก ถอนการ
ขายทอดตลาด ก็ใหศาลมีคําสั่งจายเงินเพื่อชดใชคาเสียหายตามจริงหรือตามสัดสวนแหงความเสียหาย
แก ผู ซื้ อ ทอดตลาด หากเหตุ แ ห ง การเพิ ก ถอนการขายทอดตลาดนั้ น ไม ใ ช เป น ความผิ ด ของผู ซื้ อ
ทอดตลาด หรือบัญญัติใหในระหวางการพิจารณาคดีของศาลผูซื้อทอดตลาดสามารถใชประโยชนใน
ทรัพยสินที่พิพาทได เพื่อบรรเทาความเสียหาย เปนตน
4.2.4 ปญหาจากประมวลกฎหมายที่ดิน เรื่องเงินคาธรรมเนียมเนื่องจากการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ประมวลกฎหมายที่ ดิ น มาตรา 103 บั ญ ญั ติให เงิน คาธรรมเนี ยมการจดทะเบี ย นสิ ท ธิแ ละ
นิติกรรมในการโอนที่ดิน เปนเงินที่รัฐเรียกเก็บจากราษฎรเปนคาตอบแทนที่รัฐใหบริการแกราษฎร
ในการใหราษฎรไดสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย อันเปนคาธรรมเนียมที่กรมที่ดินสามารถ
เรียกเก็บไดโดยชอบดวยกฎหมาย และไมมีบทบัญญัติใดใหคืนเงินคาธรรมเนียมการโอนดังกลาว จึงทํา
ให ผู ซื้ อ ทรั พ ย จ ากการขายทอดตลาดซึ่ ง ไปจดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองใน
อสังหาริมทรัพยที่ซื้อไดแลว ไมสามารถเรียกคืนไดหากภายหลังศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอด
ตลาดทรัพย
คณะผูศึกษาเห็นวาสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 103 ใหผูซื้อทอดตลาด
สามารถเรี ย กคื น เงิ น ค าธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมในการโอนที่ ดิ น หากศาลมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาด โดยไมถือวาเงินดังกลาวเปนเงินที่รัฐเรียกเก็บจาก
ราษฎรเป น ค า ตอบแทนที่ รั ฐ ให บ ริ ก ารแก ร าษฎร ในการให ร าษฎรได สิ ท ธิ ห รื อ กรรมสิ ท ธิ์ ใ น
อสังหาริมทรัพย เพราะเหตุเมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาดแลว กฎหมาย
ถือวาไมมีการขายทอดตลาดเกิดขึ้น คูความหรือผูมีสวนไดเสียในคดีทุกฝาย รวมทั้งผูซื้อทอดตลาดตอง
ผูกพันตามผลแหงคําพิพากษาและกลับคืนสูฐานะเดิมอันมิอาจหลีกเลี่ยงได โดยใหถือเอาคําสั่งศาลแทน
การแสดงเจตนาของคูความ หรือผูมีสวนไดเสีย อันทําใหผูซื้อทอดตลาดสามารถยื่นคํารองพรอมแนบ
คําสั่งศาลขอรับคืนเงินคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอนที่ดินไดเลย
ดังนั้น จากสภาพปญหาและขอเสนอแนะดังกลาวขางตน ลวนแตเปนปญหาขอกฎหมายอัน
เปนเหตุขัดของใหการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล ไมเปนไปตามเจตนารมณเพื่อใหเจาหนี้
ตามคําพิพากษาไดรับชําระหนี้โดยเร็ว และคูความ ตลอดจนผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไดรับการคุมครอง
สิทธิตามกฎหมาย เพื่อใหเกิดความยุติธรรมอยางเหมาะสมที่สุด คณะผูศึกษาเห็น วาหากตองแกไข

44
กฎหมายดังกลาวขางตนอาจตองใชเวลาในการแกไขเปนระยะเวลาที่นานพอสมควร ดังนั้นเพื่อเปนการ
แกไขปญหาและบรรเทาความเสียหายในเบื้องตน กรมบังคับคดีควรแกไขคําสั่งและระเบียบ แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการขายทอดตลาด โดยใหผูซื้อทรัพยไดจากการขายทอดตลาดสามารถชําระราคาคาซื้อทรัพย
สวนที่เหลือจากการวางเงินมัดจําคาซื้อทรัพย จากเดิมกําหนดใหชําระภายใน 15 วัน นับแตวันที่ซื้อ
ทรัพยได เปนภายใน 30 วัน
คณะผูศึกษาเห็นวาระยะเวลา 30 วันดังกลาว เปนเวลาที่เหมาะสมสําหรับการตรวจสอบวาคดี
มีการรองขอใหเพิกถอนการขายทอดตลาดหรือไม และไมกระชั้นชิดเกินไปสําหรับผูซื้อทรัพยซึ่งจะ
ตองไปยื่นขอกูสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อมาชําระราคาคาซื้อทรัพยสวนที่เหลือทั้งหมด โดยมีระยะ
เวลาเหลืออีก 15 วัน หลังจากพนกําหนดระยะเวลาในการใหสิทธิแกผูมีสวนไดเสียที่จะยื่นคํารองขอให
เพิกถอนการขายทอดตลาด อันเปนมาตรการเพื่อปองกันความเสียหายเบื้องตนที่งายและรวดเร็วกอน
การแกไขกฎหมายใหสมบูรณตอไปในอนาคต

บรรณานุกรม
หนังสือ
กรมบังคับคดี. กระทรวงยุติธรรม. คูมือปฏิบัติราชการกรมบังคับคดี. กรุงเทพมหานคร:
กรุงสยามพริ้นติ้ง กรุพ , 2540.
กรมบังคับคดี. ประมวลระเบียบราชการ คําสั่ง และขอบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม .
พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามพริ้นติ้ง กรุพ , 2540.
ประพนธ ศาตะมาน. คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวกอน
พิจารณาและการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง . กรุงเทพมหานคร.
ประพนธ ศาตะมาน และศาสตราจารยไพจิตร ปุญญพันธุ. คําอธิบายประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยลักษณะซื้อขาย . พิมพครั้งที่ 11 แกไขเพิ่มเติม.กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพนิติบรรณาการ, 2539.
ปรีชา สุมาวงศ. คําบรรยายลักษณะวิชากฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให .
กรุงเทพมหานคร: กรุงสยามการพิมพ, 2532.
พิพัฒน จักรางกูร. คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวิธีการชั่วคราว
กอนพิพากษาและการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง . กรุงเทพมหานคร :
นิติบรรณาการ , 2543.
มาโนช จรมาศ. คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 4 วาดวยวิธีการ
ชั่วคราวกอนพิพากษาและการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง . พิมพครั้งที่ 3.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบรรณาคม , 2521.
วิษณุ เครืองาม. คําบรรยายกฎหมายวาดวย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให . กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพแสวงสุทธิ์การพิมพ, 2538.
กฎหมาย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 1 เรื่อง ซื้อขาย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 4 ลักษณะ 2 เรื่องการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่ง

46
สารสนเทศทางอิเลคทรอนิกส
ทรัพยสินขายทอดตลาด (Online) : http://www.led.go.th/
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. หอสมุด. http://www.ru.ac.th/

47

ประวัติผูศึกษา

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท

ส.ต.ท.สนองชาติ โคจีจุน
นิติกร 5 สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎรธานี
สาขาเกาะสมุย
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
106/13-15 หมูที่ 3 ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี
ที่ทํางาน 0-7745-8420 - 21 มือถือ 08-1563-8206

นางจิรา เกศมี
นิติกร 5 สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎรธานี
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
91/117 หมูที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลมะขามเตี้ย
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ที่ทํางาน 0-7728-6188 , 0-7728-8290 มือถือ 08-9470-4811

นางสาวปุญญธิดา กวมทรัพย
นิติกร 5 สํานักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
74/168-169 ถนนพูนผล ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
ที่ทํางาน 0-7621-7090 , 0-7621-7091 มือถือ 08-4847-5366
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ชื่อ – สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท

นางเยาวลักษณ เจนกิจรุงเรือง
นิติกร 5 สํานักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
74/168-169 ถนนพูนผล ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
ที่ทํางาน 0-7621-7090 , 0-7621-7091 มือถือ 08-9645-8578

นายกิติศักดิ์ ศิลานิล
นิติกร 5 สํานักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
สาขาหลังสวน
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
34/7-9 ถนนเขาเงิน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ที่ทํางาน 0-7754-4264 , 0-7754-1107 มือถือ 08-4848-1816

นางสาววันทนีย รอดงาม
นิติกร 5 สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎรธานี
สาขาไชยา
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
326-327 ถนนรักษนรกิจ ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎรธานี
ที่ทํางาน 0-7743-5576 , 0-7743-5577 มือถือ 08-1300-1650
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ชื่อ – สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท

วาที่รอยตรีสุวิทย นาคะวัจนะ
นิติกร 5 สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
15/3-4 ถนนเตาหลวง ตําบลบอยาง อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา
ที่ทํางาน 0-7432-4569 , 0-7431-1292 มือถือ 08-1611-0749

นายวีรศักดิ์ คุมไพรันต
นิติกร 5 สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขาปากพนัง
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ที่วาการอําเภอปากพนัง (หลังเกา) ถนนชายทะเล
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ทํางาน 0-7535-4258 , 0-7551-8626 มือถือ 08-6528-6970

นางนาฏนภา ปอมสกุล
นิติกร 5 สํานักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
290/2-4 ถนนกันตัง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง
จังหวัดตรัง
ที่ทํางาน 0-7521-1771 , 0-7521-1772 มือถือ 08-6593-4945
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ชื่อ – สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท

นายทัยวรรณ ไกรทอง
นิติกร 5 สํานักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
สาขาตะกั่วปา
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
40/4-5 ถนนเพชรเกษม อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
ที่ทํางาน 0-7642-4628 มือถือ 08-1363-1658

