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รับผิดของผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ผูซื้อทรัพยตองรับ

ผิดชําระราคาในสวนที่ขาดตามมาตรา 516 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตหากผูซื้อ

ทรัพยไมชําระราคาในสวนที่ขาด บุคคลใดจะเปนผูมีสิทธิเรียกรองใหผูซื้อทรัพยตองรับผิดราคา

สวนที่ขาด  และวิธีการเรียกรองเพื่อ บังคับใหผูซื้อทรัพยชําระราคา จะตองนําเสนอขึ้นสูศาลโดย

วิธีใด รวมทั้งจะยื่นตอศาลใดระหวางศาลที่ออกหมายบังคับคดีกับศาลที่อสังหาริมทรัพยต้ังอยู  

และเงินที่ไดจากการริบมัดจําจะตองนําไปจายใหกับผูใด ระหวางเจาหน้ีผูรับจํานองหรือเจาหน้ีตาม

คําพิพากษา รวมทั้งศึกษากรณีผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดเดิมซึ่งตองรับผิดในสวนที่ขาดแต

ไมชําระราคาในสวนทีข่าด สามารถเขาสูราคาในการขายทอดตลาดคร้ังหลังไดอีกหรือไม

จากการศึกษาพบวาทั้งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งเปนกฎหมายสารบัญญัติ

และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซึ่งเปนกฎหมายวิธีสบัญญัติตางก็ไมไดกําหนดถึง

วิธีการเรียกรองและบุคคลผูมีสิทธิเรียกรองที่จะใหผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดชําระราคาใน

สวนที่ขาด และเมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดดําเนินการเรียกรองตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม

ก็ไมอาจดําเนินการได  เน่ืองจากคําพิพากษาศาลฏีกาที่ 2690/2537 ไดวินิจฉัยวา เจาพนักงานบังคับ

คดีไมใชผูมีสวนไดเสียการที่ผูซื้อไมชําระราคาในสวนที่ขาดเปนการโตแยงสิทธิโจทก  เหตุน้ีเองจึง

ทําใหผูซื้อทรัพยอาศัยเหตุขัดของและชองวางดังกลาวไมชําระราคา จึงเปนประเด็นปญหาที่ควรจะ

ปรับปรุงแกไขกฎหมายใหชัดเจนขึ้นเพื่อที่จะสามารถดําเนินการบังคับใหผูซื้อทรัพยจากการขาย

ทอดตลาดชําระราคาในสวนที่ขาดไดอยางมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังเปนการปองกันมิใหผูซื้อทรัพย

ใชสิทธิไมสุจริตหรือกระทําการประวิงคดีได และเปนการแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงานของ

เจาพนักงานบังคับคดีทําใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและสมประโยชนของ

คูความ จึงควรเพิ่มเติมกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความแพงโดยใหผูมีสวนไดเสียสามารถรองขอ

ฆ
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ตอศาลที่ออกหมายบังคับคดีใหออกหมายบังคับคดีกับผูซื้อที่ตองรับผิดในสวนที่ขาดไดโดยไมตอง

ฟองรองเปนคดีใหมโดยถือเสมือนเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษา รวมทั้งตองประชาสัมพันธใหผูซื้อ

ทราบถึงความรับผิดในสวนที่ขาด เพื่อใหผูซื้อไดตระหนัก และใชความระมัดระวังในการประมูล

ซื้อทรัพย ทําใหการขายทอดตลาดดําเนินไปดวยความรวดเร็ว เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

สวนกรณีเงินที่ไดจากการริบมัดจําน้ัน ควรนําไปจายใหกับเจาหน้ีตามคําพิพากษาที่มี

สิทธิไดรับชําระหน้ี โดยไมตองนําไปจายใหกับเจาหน้ีผูรับจํานองกอนแตอยางใดถึงแมผูรับจํานอง

จะไดรับชําระหน้ียังไมครบถวนก็ตาม เน่ืองจากเงินที่ไดจากการริบมัดจํา ถือวาเปนเงินที่ไดมาจาก

การผิดสัญญาของผูซื้อ มิใชเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยหลักประกัน และกรณีผูซื้อทรัพย

ที่ตองรับผิดในสวนที่ขาดสามารถเขาสูราคาในการขายทอดตลาดคร้ังหลังไดหรือไม ผูเขียนเห็น

ควรใหผูซื้อทรัพยดังกลาววางหลักประกันกอนการเขาสูราคาใหสูงขึ้นตางจากผูซื้ออ่ืนเพื่อเปนการ

ปองกันมิใหใชสิทธิโดยไมสุจริตหรือมิใหกระทําการประวิงคดีอีกตอไป
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ABSTRACT

This thesis is aimed at studying problems and obstacles regarding liability of person

purchasing property from the public auction offered by the Department of Legal Execution,

Ministry of Justice where such person shall be responsible for paying the remaining price with

respect to Section 516 of the Civil and Commercial Code. If the purchaser fails to make payment

for such remaining price, who shall be entitled to demand the purchaser to do so and how to

enforce such demand before the court and which court shall have jurisdictional power between

the court issued writ of execution and the court in which its territorial jurisdiction the property is

located. Further, with whom the forfeited deposit shall be allocated between, the mortgagee and

the judgment creditor. This study also covers question in the case that if a person purchasing

property from the public auction fails to make payment for the remaining price, whether such

person is allowed to make a bid in the subsequent public auction.

From the study, it shows that neither the Civil and Commercial Code, the substantial

legislation nor the Civil Procedure Code, procedural legislation mentions about method for

demand nor person entitled to such demand the person purchasing property from the public

auction to make payment for the remaining price. And if such demand were to made by the legal

execution officer according to the regulation of the Ministry of Justice, it may be not in line with

the Supreme Court Decision No. 2690/2537 which ruled that a legal execution officer is not an

interested person in the event that the purchaser fails to make payment for the remaining price

which is in dispute against the Plaintiff’s rights. This obstacles and loophole has been taken

advantages of by the purchaser to refuse to make payment for the remaining price. This is

therefore the issue deserving amendment to make it clear about the manner to efficiently enforce
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person purchasing property from the public auction to make payment for the remaining price and

also to prevent the purchaser from exercising its right in bad faith or trying to delay the case and

to solve practical problems faced by the legal execution officer in order to achieve its objective of

work and to respond to the parties’ interest. It is therefore suggested to add the provision in the

Civil Procedure Code by granting the interested person the authority to ask the court issuing writ

of execution to direct the purchaser to make payment for the remaining price without the need to

separately bring the new case before the court whereas such interested shall be deemed as a

judgment creditor. Moreover, the purchaser should be informed to make a precaution before

making a bid in order to facilitate more efficient public auction.

Regarding the forfeited deposit, it is recommended that such money should be paid to

the judgment creditor entitled to reimbursement without the need to pay to the mortgagee

although it has not been fully paid as such forfeited deposit shall be deemed as money arisen out

of the purchaser’s breach of contract not money from public auction of the collateral. Regarding

whether the purchaser failed to make payment for the remaining price should be allowed to make

a bid for subsequent public auction, the author is of the opinion that such purchaser should be

required to give guarantee before making a higher bid than other bidder in order to prevent

exercising rights in bad faith or the intention to delay the case.
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บทที ่1

บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

เน่ืองจากในปจจุบันน้ีเกือบหลาย ๆ ประเทศในทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวยตอง

ประสบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก  เน่ืองจากหุนราคาตก  ทองคําและนํ้ามันมีราคาแพงและถึงแม

ปจจุบันราคาจะลดลงบาง แตก็อยูในภาวะผันผวน ผูที่ประกอบธุรกิจหรือผูประกอบกิจการตางๆ 

รวมทั้งสถาบันการเงิน ตางก็ประสบกับภาวะขาดทุนขาดสภาพคลองทางการเงินและเพื่อตองการ

ลดภาระคาใชจายในการประกอบการ โรงงาน บริษัท สถาบันการเงินหรือผูประกอบการตางๆ ก็ใช

มาตรการลดพนักงานโดยการเลิกจาง หรือบางรายอาจตองปดกิจการจึงทําใหมีอัตราคนวางงานเพิ่ม 

มากขึ้น และเมื่ออัตราการวางงานเกิดขึ้นมากก็ยอมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวม จึงเกิดปญหา

ที่ตามมาอยางมากมายอาทิ เชนเมื่อพนักงานถูกเลิกจางก็ไมมีรายได แตรายจายยังคงมีอยูเชนเดิม

หรืออาจเพิ่มมากขึ้น ผูซึ่งมีภาระหน้ีก็ไมสามารถที่จะชําระหน้ีได จึงตองถูกเจาหน้ีฟองรองนําคดีขึ้น

สูศาลเพื่อขอใหศาลพิพากษาและบังคับใหลูกหน้ีชําระหน้ี เมื่อลูกหน้ีไมชําระหน้ีตามคําพิพากษา 

เจาหน้ีจึงตองขอศาลออกคําบังคับและออกหมายบังคับคดีเพื่อดําเนินการยึดทรัพยสินออกขาย

ทอดตลาดเพื่อนําเงินชําระหน้ีใหกับเจาหน้ี หรือบางรายอาจถึงขั้นถูกฟองใหลมละลายก็ได ซึ่ง

หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการบังคับคดีทั้งคดีแพงและคดีลมละลายไดแกกรมบังคับคดี โดย

มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการยึดทรัพยสินของลูกหน้ีออกขายทอดตลาดเพื่อนําเงินชําระหน้ีใหกับ

เจาหน้ีตามคําพิพากษาหรือตามคําสั่งของศาลทั้งในคดีแพงและคดีลมละลาย  และเมื่อลูกหน้ีถูกยึด

ทรัพยหรือยึดที่อยูอาศัยออกขายทอดตลาด  ลูกหน้ีและครอบครัวก็ยอมไมมีที่อยูอาศัย  บางรายตอง

อาศัยอยูกับญาติจึงอาจกอใหเกิดปญหาครอบครัวหรือปญหาทางสังคมไดโดยเฉพาะคดีลมละลาย

น้ันเมื่อลูกหน้ีถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลวลูกหน้ีไมสามารถประกอบธุรกิจหรือไมสามารถ

ประกอบกิจการเองได อํานาจในการจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของลูกหน้ีจึงตกอยูแกเจา

พนักงานพิทักษ ทรัพยแตเพียงผูเดียว เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงเปนผูทําการยึดทรัพยสินของ

ลูกหน้ีตามคําแถลงของเจาหน้ีผูเปนโจทกหรือเจาหน้ีผูรับจํานองเพื่อนําออกขายทอดตลาดและนํา

เงินมาแบงใหกับ บรรดาเจาหน้ี (หรือผูรับจํานองในกรณีที่เปนทรัพยหลักประกัน) ตอไป
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การขายทอดตลาดเปนการซื้อขายชนิดหน่ึงซึ่งมีวิธีการพิเศษออกไป กลาวคือเปนการ

ขายโดยเปดเผยเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปทําการเสนอประมูลสูราคากัน ผูใดใหราคาสูงสุดก็ได

ทรัพยน้ันไป ซึ่งผูเสนอซื้อเรียกวาผูสูราคาโดยผูขายไมไดเสนอขายตอบุคคลใดบุคคลหน่ึงแตได

เสนอขายตอบุคคลโดยทั่วไป แมจะมีผูเสนอเพียงคนเดียวแตไมมีคูแขงก็ยังเรียกวาเปนการขาย 

ทอดตลาดอยูน่ันเอง

การขายทอดตลาดเปนหัวใจสําคัญของการบังคับคดี  เน่ืองจากวัตถุประสงคของเจาหน้ี

หรือโจทกที่ไดขอศาลคนใหออกหมายบังคับคดีกับจําเลยก็เพื่อตองการใหเจาพนักงานบังคับคดี

ดําเนินการยึดทรัพยของจําเลยเพื่อนําออกขายทอดตลาดและนําเงินมาชําระหน้ีใหกับโจทกตาม

หมายบังคับคดีเทาน้ัน โดยมีกรมบังคับคดีเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในดานการบังคับคดี  การขาย

ทอดตลาดทรัพยสินของลูกหน้ีเพื่อบังคับการชําระหน้ีก็ตองใหความคุมครองทั้งเจาหน้ีและลูกหน้ี

ไมใหมีการฉอฉลจนเปนเหตุใหไดราคาทรัพยสินตํ่ากวาราคาอันสมควร เน่ืองจากการขายทอด

ตลาดทรัพยสินตํ่ากวาราคาอันสมควรน้ันยอมทําใหเจาหน้ีเสียหายเพราะอาจไมไดรับชําระหน้ีเต็ม

จํานวน ทั้ง ๆ ที่ทรัพยสินที่นําออกขายทอดตลาดมีมูลคามากพอที่จะชําระหน้ีไดจนสิ้นเชิง อาจทํา

ใหเจาหน้ีตองเสียเวลาและคาใชจายในการดําเนินการบังคับชําระหน้ีกับทรัพยสินอ่ืนของลูกหน้ีเพื่อ

นําเงินมาชําระหน้ีใหไดจนครบหน้ีตามคําพิพากษาหรือตามหมายบังคับคดี ในขณะที่ลูกหน้ีตามคํา

พิพากษาตองเสียหายโดยยังคงตองรับผิดในหน้ีสวนที่เหลือจึงอาจถูกบังคับชําระหน้ีในสวนที่ขาด

จากทรัพยสินอ่ืนอีกจนกวาจะครบหน้ี

ในปจจุบันน้ีมีผูสนใจจากการซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีเปน

จํานวนมาก เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอยูในยุควิกฤติเศรษฐกิจโลกนํ้ามันและขาวของมีราคา

แพง ซึ่งอยูในภาวะวิกฤติหรือเลวรายกวายุคตมยํากุง ปพ.ศ. 2540 ผูบริโภคยอมตองการสินคาที่มี

ราคาถูกและคุมคาคุมราคากับเงินที่ตองเสียไป  การซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับ

คดีจึงเปนทางเลือกหน่ึงของผูบริโภคและมองวาทรัพยมีราคาถูกกวาทองตลาด ถึงแมอาจมีความ

เสี่ยงและขอยุงยากในการดําเนินการบาง ก็ตาม   กระบวนการขายทอดตลาดที่มีการประมูลสูราคา

กัน ยอมเปนที่เขาใจไดวาการขายทอดตลาดจะทําใหสามารถขายทรัพยสินไดในราคาที่ดีภายใต

เงื่อนไขของกลไกตลาด ณ  ขณะที่มีการขายทอดตลาด อยางไรก็ตามการขายทอดตลาดก็ไมอาจขาย

ทรัพยสินไดราคาที่ดี บางคร้ังอาจขายไดทรัพยสินไดตํ่ากวาการชื้อขายธรรมดา ในมุมมองของผูเขา

สูราคาทุกคนยอมอยากไดทรัพยสินในราคาตํ่าอยูแลวแตผูขายตองการที่จะขายทรัพยสินใหไดราคา 

จึงมีกระบวนการการสูราคาเขามาบังคับใหผูสนใจที่จะซื้อทรัพยสินตองเสนอราคาใหไดสูงสุด จึง

ทําใหเกิดปญหาตางๆ ขึ้น  เชนปญหาผูซื้อทรัพยไมชําระราคาสวนที่เหลือภายในกําหนดทําใหเจา

พนักงานบังคับคดีตองนําทรัพยออกขายทอดตลาดใหมเมื่อขายไดแลวยังคงไดราคาตํ่ากวาคร้ังแรก

ซึ่งผูซื้อเดิมตองรับผิดในสวนที่ขาด  แตหากผูซื้อเดิมไมชําระราคาในสวนที่ขาดตามมาตรา 516
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แหงบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอีก ทําใหเกิดปญหาในบังคับกับผูซื้อเดิมที่

ไมชําระราคาในสวนที่ขาดใหครบถวน  ซึ่งอาจมีเหตุจากภาวะทางดานเศรษฐกิจไมดีทําใหธนาคาร

ไมปลอยสินเชื่อใหกับผูซื้อทรัพยจึงทําใหผูซื้อทรัพยไมมีเงินมาชําระราคาสวนที่ขาด หรืออาจเกิด

จากสภาพของตัวทรัพยที่ผูซื้อทรัพยไมสามารถตรวจสอบสภาพทรัพยไดโดยละเอียด เชนในกรณี

ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดผูซื้อตรวจสอบไดจากแผนที่และภาพถายเทาน้ัน เมื่อซื้อไดแลวอาจ

ไมตรงกับความเปนจริงผูซื้อจึงยอมทิ้งเงินมัดจําและไมชําระราคาสวนที่ขาด หรืออาจเกิดจากปญหา

ที่ผูซื้อทรัพยไมสุจริตโดยผูซื้อไมมีเจตนาที่จะซื้อทรัพยจริงแตตองการชวยเหลือจําเลยประวิงเวลา

ในการขายทอดตลาดทรัพย ผูซื้อจึงยอมใหริบเงินมัดจําและนําทรัพยออกขายทอดตลาดใหม และ

การที่ผูซื้อไมชําระราคาสวนที่เหลือภายในกําหนดจึงทําใหเกิดปญหาตามมามากมาย เชนปญหา

ความรับผิดของผูซื้อเดิมซึ่งตองชําระราคาสวนที่ขาด วาบุคคลใดจะเปนผูเรียกรองใหผูซื้อเดิมตอง

ชําระราคาในสวนที่ขาด และ เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจที่จะเรียกรองหรือใชสิทธิทางศาลได

หรือไม และจะตองดําเนินการที่ศาลใด และปญหาเร่ืองเงินที่ไดจากการริบมัดจําวาควรจะตกเปน

ของใครระหวางจําเลย เจาหน้ีตามคําพิพากษา หรือผูรับจํานอง (ในกรณีที่มิไดเปนเจาหน้ีตามคํา

พิพากษา)

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 516 ไดบัญญัติวา “ถาผูสูราคาสูงสุดละเลย

เสียไมใชราคาไซร ทานใหผูทอดตลาดเอาทรัพยสินน้ันออกขายซ้ําอีกคร้ังหน่ึง ถาและไดเงินเปน

จํานวนสุทธิไมคุมราคาและคาขายทอดตลาดชั้นเดิม ผูสูราคาเดิมคนน้ันตองรับผิดในสวนที่ขาด”

จากหลักกฎหมายดังกลาวจะเห็นไดวา ในเร่ืองการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีจะมี

มาตรการปองกันปญหาการเขาประมูลซื้อทรัพยโดยไมสุจริต โดยผูซื้อทรัพยไมมีเจตนาที่จะซื้อ

ทรัพยจริง หรืออาจตองการที่จะประวิงระยะเวลาบังคับคดีกับทรัพยสินของจําเลย ซึ่งในเร่ืองน้ีกรม

บังคับคดีไดมีคําสั่งที่ 453/2548 เร่ืองการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสิน เพื่อรองรับ

มาตรการดังกลาว  โดยกําหนดวาในกรณีที่เจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคา

สูงสุดแลว ตอมาผูซื้อราคาไมชําระราคาทรัพยสวนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหเจา

พนักงานบังคับคดีมีคําสั่งริบเงินมัดจําทันทีในวันทําการถัดไปนับจากวันครบกําหนด และใหนํา

ทรัพยดังกลาวออกทําการขายใหม   ในทางการปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดี หากผูซื้อทรัพย

ไมชําระราคาสวนที่เหลือภายในกําหนด เจาพนักงานบังคับคดีจะริบเงินมัดจําและนําทรัพยออกขาย

ทอดตลาดใหม โดยการขายทอดตลาดคร้ังใหมน้ีเจาพนักงานบังคับคดีจะกําหนดราคาเร่ิมตนเทากับ

ราคาที่ผูซื้อเดิมเสนอสูงสุดในคร้ังกอนเปนราคาที่สมควรขาย หากมีผูรับราคาเร่ิมตนดังกลาวหรือมี

ผูเสนอราคาสูงกวาเดิมกวาราคาเร่ิมตนดังกลาว กรณีน้ีผูซื้อเดิมไมตองรับผิดในสวนที่ขาด แตใน

กรณีที่มีการขายทอดตลาดคร้ังใหม ไมมีผูเขาสูราคาหรือไมมีผูรับราคาเร่ิมตนดังกลาว ในการขาย

ทอดตลาดคร้ังตอไป เจาพนักงานบังคับคดีจะกําหนดราคาเร่ิมตนที่รอยละ 50 ของราคาประเมินเปน
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ราคาสมควรขาย ซึ่งในการขายทอดตลาดคร้ังน้ีหากมีผูเสนอราคาสูงสุดตํ่ากวาราคาที่เจาพนักงาน

บังคับคดีเคาะไมขายใหกับผูซื้อเดิม กรณีเชนน้ีผูซื้อเดิมตองรับผิดในสวนที่ขาด

เน่ืองจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 516 ไมไดระบุไวชัดเจนวาผูใด

จะเปนผูดําเนินการบังคับใหผูซื้อเดิมชําระเงินในสวนที่ขาดจากการขายทอดตลาด ไดตํ่ากวาราคา

ที่เจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขายใหกับผูซื้อเดิม แตไดระบุไวในระเบียบของกระทรวงยุติธรรมวา

ดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 ขอ 88 โดยระบุวาเมื่อการขายทอดตลาด

บริบูรณโดยเจาพนักงานผูขายไดเคาะไมแลว  ถาผูซื้อไมชําระเงินหรือไมวางเงินมัดจําตาม

ขอสัญญา ใหเจาพนักงานบังคับคดีเอาทรัพยน้ันออกขายทอดตลาดซ้ําอีก แจงใหผูซื้อทราบกําหนด

วัน เวลาขายดวย ไดเงินเทาใดเมื่อหักคาใชจายและคาธรรมเนียมแลวยังไมคุมราคาคาขายทอดตลาด

คร้ังกอน ใหเจาพนักงานบังคับคดีจัดการเรียกรองใหผูซื้อเดิมชําระเงินสวนที่ขาดน้ัน ตลอดจน

เสนอคดีตอศาลหากจําเปน ดังน้ันจึงเปนหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดีจะตองนําเร่ืองไปฟองตอ

ศาลเปนคดีใหม โดยจะขอใหออกหมายบังคับคดียึด อายัดทรัพยสินของผูซื้อเดิมไมได เน่ืองจากได

มีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2690/2537 ไดวินิจฉัยไววาแมผูสูราคาเดิมจะตองรับผิดในสวนที่ขาดตาม 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 516 เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดแจงใหผูซื้อเดิมนําเงิน

จํานวนดังกลาวไปชําระแลวแตผูซื้อเดิมเพิกเฉยก็ถือวาเปนการโตแยงสิทธิของโจทกซึ่งเปนเจาหน้ี

ตามคําพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 55 หาใชเปนการโตแยงสิทธิ

หรืออํานาจของเจาพนักงานบังคับคดีไม เพราะเจาพนักงานบังคับคดีเปนเพียงเจาพนักงานของศาล

ในการที่จะบังคับคดีเทาน้ัน ไมมีอํานาจที่จะเขาเปนผูมีสวนไดเสียหรือคูความ และจะรองขอให

บังคับคดีไดตอเมื่อคํา พิพากษาของศาลไดพิพากษาใหผูซื้อเดิมตกเปนลูกหน้ีตามคําพิพากษา

เสียกอน เจาพนักงานบังคับคดีจึงไมมีอํานาจออกหมายบังคับคดียึด อายัดทรัพยสินของผูซื้อเดิม 

โดยไมตองฟองเปนคดีใหม   จึงทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดีที่จะ

ดําเนินการใหผูซื้อเดิมตองรับผิดในสวนที่ขาดจากการขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยมาตรา 516 แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติเจาพนักงานบังคับคดีจะดําเนินการเพียงออก

หมายเรียกใหผูซื้อเดิมมาชําระเงิน สวนที่ขาดตอเจาพนักงานบังคับคดี ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หากผูซื้อเดิมเพิกเฉยไมยอมชําระ กรณีน้ีเจาพนักงานบังคับคดีมักจะไมดําเนินการฟองรองผูซื้อเดิม

เน่ืองจากมีความยุงยากสลับซับซอนและตองใชระยะเวลาในการดําเนินการยาวนานรวมทั้ง

คาใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล ประกอบกับคําพิพากษาฎีกาที่ 2690/2537 ที่ไดวินิจฉัยวาการที่

ผูซื้อเดิมไมชําระราคาสวนที่ขาดเปนการโตแยงสิทธิของโจทกตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยไมใชเปนการโตแยงสิทธิหรืออํานาจของเจาพนักงานบังคับคดี  จึงเปนชองทางที่จะทําให

ผูซื้อเดิมไมตองรับผิดในสวนที่ขาด ซึ่งทําใหโจทกและจําเลยไดรับความเสียหายดังไดกลาวไวแลว
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ขางตนวาทําใหโจทกไมไดรับชําระหน้ีโดยสิ้นเชิงและทําใหลูกหน้ีตองรับผิดในหน้ีที่ยังคงคาง

ชําระอยูอีกตอไป

เน่ืองจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 516 และประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพงไมไดระบุไวชัดเจนวาบุคคลใดจะเปนผูดําเนินการบังคับใหผูซื้อเดิมชําระเงิน

ในสวนที่ขาด กรณีจึงเปนประเด็นปญหาที่ตองศึกษาวาบุคคลใดเปนผูมีสิทธิเรียกใหผูซื้อเดิมที่

ไมชําระราคาทรัพยสินจนเปนเหตุใหตองนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดใหมอีกคร้ังเปนผูรับผิด

ชําระราคาในสวนที่ขาดวาควรจะเปนหนาที่ของโจทก หรือผูรับจํานอง (ในกรณีที่ผูรับจํานองมิได

เปนโจทก ) จําเลย หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย  (ในกรณีที่จําเลยลมละลาย) เน่ืองจากปรากฏแนว

คําพิพากษาศาลฎีกาวาเจาพนักงานบังคับคดีไมใชผูมีสิทธิดังกลาว แตระเบียบกระทรวงยุติธรรมให

อํานาจของเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการเรียกรองใหผูซื้อเดิมชําระเงินสวนที่ขาด และประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 517 ไดบัญญัติวา”ถาเงินรายไดในการขายทอดตลาดสวนหน่ึงสวน

ใดคางชําระอยู เพราะเหตุผูทอดตลาดละเลยไมบังคับตามบทบัญญัติในมาตรา 515 หรือมาตรา 516

ไซร ทานวาผูทอดตลาดจะตองรับผิด “ ดังน้ันหากเจาพนักงานบังคับคดีไมใชผูมีสวนไดเสียแลว

เจาพนักงานบังคับคดีในฐานะผูทอดตลาดตองรับผิดตามมาตรา 517 หรือไม   และอํานาจของบุคคล

ผูมีสวนไดเสียที่จะเปนผูดําเนินการการบังคับคดีกับผูซื้อเดิมนํามาใชโดยวิธีใดและใชอยางไร

เพื่อที่จะดําเนินการบังคับคดีกับผูซื้อเดิมเปนไปโดยสะดวก รวดเร็วและเปนธรรมแกคูความทุกฝาย

วิทยานิพนธฉบับน้ีจึงมุงที่จะศึกษาปญหาตางๆ ของความรับผิดผูซื้อเดิมใหรับผิด

ในสวนที่ขาด ใหเปนไปดวยความรวดเร็ว เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปญหาเงินที่ไดจาก

การริบมัดจําจากผูซื้อเดิมและเงินสวนเกินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยในภายหลัง กับผูซื้อเดิม

และปญหาเพื่อแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดีและเพื่อประโยชนของ

บรรดาคูความตอไป

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา

1.2.1 เพื่อศึกษาความสําคัญของปญหา

1.2.2 เพื่อศึกษาวิวัฒนาการ ความหมาย ทฤษฎีพื้นฐาน พรอมทั้งหลักเกณฑของการขาย

ทอดตลาด และความรับผิดของผูซื้อทรัพย

1.2.3 เพื่อศึกษาปญหาความรับผิดของผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาด กรณีไม ชําระราคาใน

สวนที่ขาด และเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายตางประเทศ

1.2.4 เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหากรณีผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาด ไมชําระราคาในสวนที่

ขาดวามีสาเหตุมาจากอะไร
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1.2.5 เพื่อศึกษาและคนหามาตรการที่เหมาะสมมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขในการ

ดําเนินการใหผูซื้อเดิมรับผิดชําระราคาในสวนที่ขาดหรือสวนตาง  รวมทั้งปญหาการจายเงินที่ได

จากการริบมัดจําจากการขายทอดตลาด  และปญหาการเขาสูราคาของผูซื้อทรัพยที่ตองรับผิดชําระ

ราคาในสวนที่ขาด ใหเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วและเปนธรรมแกคูความทุกฝาย

1.3 สมมติฐานของการศึกษา

เน่ืองจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 516 ไดบัญญัติความรับผิดของผูซื้อ

ทรัพยจากการขายทอดตลาดไว โดยไมไดบุไววาบุคคลใดจะเปนผูดําเนินการบังคับกับผูซื้อทรัพย

บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑเกี่ยวกับบุคคลผูมี สิทธิเรียก

ใหผูเขาสูราคาเดิมชําระราคาสวนที่ขาดและวิธีการเรียกใหผูเขาสูราคาเดิมชําระราคาสวนที่ขาด

วิทยานิพนธฉบับน้ีจึงมุงที่จะศึกษาถึงปญหาตาง ๆ กรณีผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดโดยกรม

บังคับคดี กรณีไมชําราคาในสวนที่ขาด จึงจําเปนตองปรับปรุงแกไขในสวนของการบังคับใหผูซื้อ

ชําระราคาในสวนที่ขาดรวมทั้งปญหาอันเกิดจากเงินที่ไดจากการริบมัดจําของผูซื้อเดิมวาจะตองจาย

ใหกับเจาหน้ีรายใด รวมทั้งปญหาผูซื้อเดิมซึ่งเปนผูซื้อทรัพยไดจากการขายทอดตลาดแตไมชําระ

ราคาคาซื้อทรัพยตามสัญญาและตองรับผิดในสวนที่ขาดจะสามารถเขาสูราคาในการขายทอดตลาด

คร้ังหลังไดอีกหรือไม

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

ผูศึกษาจะศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และ กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของในการศึกษาจากการมุงที่จะ

ศึกษาถึงแนวคิดและปญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ผูซื้อทรัพยไมชําระราคาสวนที่ขาด อํานาจและวิธีของ

เจาพนักงานบังคับคดีและผูมีสวนไดเสียที่มีสิทธิในการเรียกใหผูซื้อชําระราคาสวนที่ขาด ตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 516 และมาตรา517 ปญหาในกรณีมีผูเขาสูราคาเดิม

ไมชําระเงินคาซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดในคร้ังแรก เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีนําทรัพยออก

ขายทอดตลาดใหม ผูซื้อเดิมจะมีสิทธิเขาสูราคาอีกหรือไม  ปญหาเงินที่ไดจากการริบมัดจําจาก

ผูเขาสูราคาเดิมจะตกไดแกใคร เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาหรือขอคิดเห็นที่เหมาะสม

เกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใหเกิดความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดี

และแนวทางปฏิบัติของกฎหมายตอไป
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1.5 วิธีดําเนินการศึกษา

ใชวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research ) โดยการศึกษาคนควา ศึกษาจาก

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบังคับใหผูซื้อทรัพยเดิมจากการขายทอดตลาดชําระราคาในสวนที่ขาด  

ศึกษาจากตัวบทกฎหมาย คําพิพากษาของศาล บทความ  วิทยานิพนธ  วารสาร รายงานการวิจัยทั้งที่

เปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  ระเบียบคําสั่งของกระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี รวมทั้ง

แนวทางการปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

ผูศึกษาคาดวาจะไดรับประโยชนหลายประการจากการศึกษาคนควาในเร่ืองปญหาจาก

การที่ผูซื้อทรัพยไมชําระราคาในสวนที่ขาดดังน้ี

1.6.1 ทําใหทราบถึงสภาพของปญหาอันเกิดจากความรับผิดของผูซื้อทรัพยจากการขาย

ทอดตลาด และปญหาการจายเงินที่ไดจากการริบมัดจํารวมทั้งปญหาการเขาสูราคาของผูซื้อทรัพย

ที่ตองรับผิดในสวนที่ขาด

1.6.2 ทําใหทราบ ประวัติ ความเปนมาเกี่ยวกับวิวัฒนาการวิวัฒนาการ ความหมาย ทฤษฎี

พื้นฐาน พรอมทั้งหลักเกณฑของการขายทอดตลาด และความรับผิดของผูซื้อทรัพย

1.6.3 ทําใหทราบถึงความเหมาะสม  และขอบกพรองของกฎหมายไทยและกฎหมาย

ตางประเทศในสวนที่เกี่ยวของกับการขายทอดตลาดและปญหาภายหลังจากการขายทอดตลาดเมื่อ

ผูซื้อเดิมไมชําระราคาในสวนที่ขาด 

1.6.4 ทําใหทราบผลการวิเคราะหปญหา และสาเหตุที่ผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาด

ไมชําระราคาในสวนที่ขาด

1.6.5 เปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงแกไข กฎหมายที่เกี่ยวกับการเรียกรองและบังคับ

กับผูซื้อทรัพยเดิมซึ่งตองรับผิดชําระราคาในสวนที่ขาด ใหมีความเหมาะสม รวดเร็ว เปนธรรมแก

คูความ และใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันตอไป
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วิวัฒนาการ ความหมาย ทฤษฎีพ้ืนฐาน พรอมดวยหลกัเกณฑของการขาย

ทอดตลาดและความรับผิดของผูซ้ือทรัพยจากการขายทอดตลาด

การขายทอดตลาด (Sale by Auction) เปนวิธีหน่ึงของการซื้อขาย ซึ่งแปลกกวาสัญญา

ซื้อขายธรรมดา โดยในสัญญาซื้อขายผูขายจะเปนผูกําหนดราคาขึ้นสูงและผูซื้อจะเปนผูตอรองราคา

ใหลดลง แตในการขายอดตลาดน้ัน ผูขายจะกําหนดราคาขั้นตํ่าและผูซื้อเปนผูเสนอราคาใหสูงขึ้น

ตามตามราคาที่ตนอยากจะซื้อหรือ ตามราคาที่ผูขายตองการ โดยการซื้อขายธรรมดาเปนการซื้อขาย

ระหวางผูซื้อกับผูขายที่เปนคูสัญญากันเทาน้ัน (Private Sale) สวนการขายทอดตลาดเปนการ

ประกาศใหประชาชนบุคคลใดก็ไดเขามาประมูลซื้อทรัพย และหากบุคคลใดใหราคาสูงสุดบุคคล

น้ันก็ไดทรัพยสินน้ันไป 1

การขายทอดตลาดเปนการซื้อขายเฉพาะอยางประเภทหน่ึงไดบัญญัติไวในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 509 ถึงมาตรา 517 โดย ไดกําหนดหลักเกณฑของการขาย

ทอดตลาด สิทธิ  หนาที่และความรับผิดของผูทอดตลาดและผูซื้อไว  การขายทอดตลาดมี

ความสําคัญมาก  เพราะการบังคับจํานองก็ดี การแบงทรัพยสินระหวางเจาของรวมก็ดี หรือการ

บังคับคดีแพงเพื่อนําเงินมาชําระใหแกเจาหน้ีตามคําพิพากษาก็ดี ลวนแตแตกระทําดวยการขาย

ทอดตลาด2 นอกจากน้ีการขายทอดตลาดตามกฎหมายไทยไดแบงออกเปน 3 ประเภทไดแก 1. การ

ขายทอดตลาดโดยเอกชน  2. การขายทอดตลาดตามคําสั่งศาลโดยกรมบังคับคดี 3. การขาย

ทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ แตอยางไรก็ตามการขายทอดตลาดทั้ง 3 ประเภท ก็ตองนํา

หลักเกณฑในการขายทอดตลาดตามที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติไวมาปรับใชและ

เปนหลักเกณฑในการขายทอดตลาดดวย

2.1 วิวัฒนาการและความหมายของการขายทอดตลาด

การขายทอดตลาดเร่ิมต้ังแตเมื่อใดไมมีผูใดทราบไดแนชัด เพียงแตพบขอมูลวาในชวง

ศตวรรษที่หาสิบ ชาวกรีกไดจัดใหมีการขายทอดตลาดผูหญิงที่บรรลุนิติภาวะแลวโดยมี

1 พระยาวิฑุรธรรมพิเนตุ. (ม.ป.ป.). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซื้อขายแลกเปลี่ยนให.

หนา 223.
2 วิษณุ  เครืองาม. (2528). คําอธิบายกฎหมายวาดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให. หนา 295.
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วัตถุประสงคเพื่อการแตงงาน ในขณะที่ชาวโรมันเปนชนชาติแรกที่จัดใหมีการขายทอดตลาด

ทรัพยสินของลูกหน้ีเพื่อนําเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดมาชําระใหแกเจาหน้ี3 ซึ่งเปนการที่เอกชน

เลียนแบบจากรัฐโดยไดขายทอดตลาดทรัพยสินที่ยึดไดจากขาศึก ซึ่งการขายทอดตลาดทรัพยสิน 

โดยรัฐจะมีผูรับผิดชอบดานการคลังของรัฐเปนผูดําเนินการ4

การขายทอดตลาดในประเทศไทยน้ันเร่ิมปรากฏชัดเจนต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่ง 

ผูดําเนินการขายทอดตลาดในสมัยน้ันจะเปนชาวตางประเทศที่เขามาทําการคาขายในประเทศไทย 

ตอมา ในชวงปพ.ศ. 2439 ประเทศไทยเร่ิมใชการขายทอดตลาดเปนขั้นตอนหน่ึงของการบังคับคดี

ตามคําพิพากษา โดยพระราชบัญญัติกระบวนพิจารณาความแพง รัตนโกสินทรศก 115 หมวดที่ 16

วาดวยการบังคับเรงใหสําเร็จตามคําพิพากษา มาตรา 96 ถึงมาตรา 107 ไดบัญญัติเกี่ยวกับการขาย

ทอดตลาดทรัพยสินเพื่อเอาเงินมาชําระหน้ีตามคําพิพากษาไว5

Black’s Law Dictionary อธิบายวา  การขายทอดตลาดคือ การขายทรัพยสินตอ

สาธารณะ (Public Sale) โดยจะขายทรัพยสินใหแกผูเสนอราคาสูงสุด  ในการดําเนินการขาย

ทอดตลาดจะกระทําโดยผูที่ไดรับอนุญาตและมีอํานาจตามวัตถุประสงคในการขายน้ัน ผูทอดตลาด 

(Auctioneer) อาจเปนบุคคลซึ่งผูขาย (Seller) จางมาและมีฐานะเปนตัวแทนของผูขาย อยางไรก็ตาม

เมื่อทรัพยสินถูกนําเขาสูกระบวนการขายทอดตลาด ผูทอดตลาดก็มีฐานะเสมือนตัวแทนของผูซื้อ 

(Buyer) ดวย  การขายทอดตลาดจะบริบูรณเมื่อผูทอดตลาดไดแสดงความตกลงดวยการเคาะไมหรือ

ดวยวิธีอ่ืนใดตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด โดยปกติการขายทอดตลาดจะตองกําหนด

ราคาขั้นตํ่าเวนเสียแตวาทรัพยสินน้ันไมจําเปนตองกําหนดราคาขั้นตํ่า นอกจากน้ีการขายทอดตลาด

ยังมีอีกวิธีหน่ึงเรียกวา “Duch auction”  ซึ่งผูทอดตลาดจะเสนอหรือกําหนดราคาสูงสุดของ

ทรัพยสินที่จะขายไว เมื่อไมมีผูใดรับซื้อ ผูทอดตลาดก็จะลดราคาใหตํ่าลงทีละขั้นเร่ือยไป  

จนกระทั่งมีผูสนองรับซื้อตามราคาที่ลดลงมาน้ัน6

Oxford Companion to Law อธิบายวา เปนวิธีการขายวิธีหน่ึงซึ่งใหบุคคลเขาสูราคา

เพื่อซื้อทรัพยสินน้ันโดยการเสนอราคาเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ  ซึ่งปกติตองขายทอดตลาดในที่สาธารณะ

หลังจากที่มีการโฆษณาประกาศขายทอดตลาดโดยผูทอดตลาดที่ไดรับอนุญาตแลว การแสดงความ

ตกลงขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดจะกระทําโดยการเคาะไม ทรัพยสินที่ขายทอดตลาดอาจถูก

เพิกถอนไดกอนที่จะมีการแสดงความตกลงการขายดวยการเคาะไม การขายโดยการขายทอดตลาด

3 วิกรม เมาลานนท. (2516-2517). สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑติยสถาน 13. หนา 8453-8460.
4 ปกรณ  นิลประพันธ. (2546). สรุปกฎหมายตางประเทศเกี่ยวกบัการขายทอดตลาด.
5 วันดี   เอ้ือสกุลพิพิพัฒน. (2550). การขายทอดตลาด. หนา 8.
6 Henry Cambell. (1990). Black Black’s Law Dictionay. p. 119.
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อาจแจงใหทราบถึงราคาขั้นตํ่า (Reserve Price) รวมทั้งราคาที่เสนออาจเพิกถอนไดกอนที่

ผูทอดตลาดจะแสดงความตกลงดวยการเคาะไม นอกจากน้ีการขายทอดตลาดในบางประเทศ

เคยมี  การกําหนดวา คําเสนอราคาสูงสุดจะตองทําเสียกอนที่เทียนไขซึ่งจุดไวต้ังแตเร่ิมตนทําการ

ขายทอดตลาดจะมอดไหมหมดเลมเทียน กลาวคือ ผูที่ใหราคาสูงสุดกอนที่เทียนจะหมดเลมน้ันเอง

เปนผูซื้อได7

Dictionary of Commercial Law อธิบายวาการขายทอดตลาดจะถือวาบริบูรณ เมื่อ

ผูทอดตลาดแสดงความตกลงขายดวยการเคาะไม หรือดวยวิธีอ่ืนตามจารีตประเพณีในการขาย

ทอดตลาด การขายทอดตลาดน้ันอาจมีการแจงใหทราบถึงราคาขั้นตํ่าหรือราคาที่ไมสามารถจะขาย

ได (Reserve or upset price) สิทธิในการเขาสูราคาในนามของผูขาย (Seller) อาจกําหนดไวโดยชัด

แจง แตถาหากการเขาสูราคาน้ันไดกระทําไปโดยไมถูกตองตามกฎหมาย ผูซื้อสามารถฟองไดวา

เปนการขายโดยฉอโกง การประกาศขายทอดตลาดมีขึ้นเพื่อเปนการชักชวนใหมีการเขาสูราคา แต

หากไมมีการขายทอดตลาดเกิดขึ้นจริง  บุคคลใดๆ จะฟองฐานผิดสัญญาไมได ถาการขายทอดตลาด

ไมไดกําหนดราคาขั้นตํ่าไวผูทอดตลาดตองยอมรับราคาที่มีผูเสนอสูงสุด อยางไรก็ตามถาการขาย

ทอดตลาดไดมีการกําหนดราคาขั้นตํ่าไว แตผูทอดตลาดไดเคาะไมขายไปโดยความผิดพลาดทั้งๆ ที่

ราคาที่มีผูเสนอน้ันยังไมถึงราคาขั้นตํ่าที่กําหนดไว การขายทรัพยสินน้ันอาจถูกเพิกถอนได8

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายของคําวา “ขายทอดตลาด”ไววา 

การขายทรัพยสินที่กระทําโดยเปดเผยแกบุคคลโดยทั่วไปดวยวิธีเปดโอกาสใหผูซื้อสูราคากัน ผูใด

ใหราคาสูงสุดและผูทอดตลาดแสดงความตกลงดวยเคาะไมหรือกริยาอยางอ่ืนตามจารีตประเพณีใน

การขายทอดตลาด ผูน้ันเปนผูซื้อทรัพยสินน้ัน9

การขายทอดตลาดในกฎหมายไทยแตเดิมเรียกวา “การขายเลหลัง” 10 การขายทอดตลาด

เปนการซื้อขายชนิดหน่ึงซึ่งมีวิธีเศษออกไปกวาการซื้อขายธรรมดาในแงวิธีการต้ังและการตกลง

ราคา กลาวคือ การขายทอดตลาดเปนการขายโดยเปดเผยเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปทําการเสนอซื้อ

โดยสูราคากัน ผูใดเสนอซื้อโดยใหราคาสูสุดโดยปกติก็ไดทรัพยสินน้ันไป ผูเสนอซื้อ เรียกวา

“ผูสูราคา” ในการขายทอดตลาดน้ันผูขายทรัพยสินไมไดเสนอขายทรัพยสินตอบุคคลใดบุคคลหน่ึง

โดยเฉพาะเจาะจง และการขายทอดตลาดจะบริบูรณก็ตอเมื่อผูทําการสนองรับคําเสนอซื้อซึ่งเรียกวา 

7 David Maxwell Walker. (1990). The Oxford Companion to Law. p. 94.
8 A.H. Hudsun. (1983). Dictionary of Commercial Law. p. 25.
9 ราชบัณฑิตยสถาน. ( 2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หนา 183.
10 อัมพร  จันทรวิจติร. ( 2517). คําบรรยายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซื้อขาย 

แลกเปลี่ยน ให คํ้าประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหนา ประกันภัย รับขน และเกบ็ของในคลังสินคา. หนา 90.
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“ผูทอดตลาด” แสดงความตกลงดวยการเคาะไมหรือดวยกริยาอยางใดอยางหน่ึงตามจารีตประเพณี

ในการขายทอดตลาด11 ในการขายทอดตลาดสวนใหญจะมีการกําหนดราคาขั้นตํ่า  (Reserve Price)

ไวดวยเพื่อเปนการปองกันมิใหมีการขายทรัพยสินในราคาที่ไมสมควรและกอใหเกิดความไมเปน

ธรรมแกผูเกี่ยวของทุกฝาย12 การขายทอดตลาดจึงมิใชการซื้อขายธรรมดา เพราะถึงแมผูขาย

ทรัพยสินมีเจตนาจะขายทรัพยสินหน่ึงและผูซื้อก็มีเจตนาจะซื้อทรัพยสินน้ันก็ตาม แตการตกลง

ราคาทรัพยสินน้ันจะเกิดโดยการเสนอสูราคากัน และผู เสนอราคาสูงสุดที่ เปนที่พอใจแก

ผูทอดตลาดจึงจะไดรับคําสนองใหเปนผูซื้อทรัพยสินน้ัน13

2.2 ทฤษฎีท่ีนํามาใชในการขายทอดตลาด

ในการขายทอดตลาดนอกจากจะไดพิจารณาทฤษฎีพื้นฐานทางดานนิติศาสตรแลวก็

ควรตองพิจารณาทฤษฎีพื้นฐานทางดานเศรษฐศาสตร ซึ่งจะยึดถือการพิจารณาการดําเนินไปของ

ตลาด( Market process) ไมใชพิจารณาถึงมูลคาหรือราคา (Cost) เทาน้ัน14 เชนในการขายทอดตลาด

ที่ดิน ราคาที่ตกลงขายตองเปนราคาที่เปนไปไดคือ เปนราคาที่สามารถขายไดและเปนราคาที่อยูใน

ระดับความเหมาะสม15

2.2.1 หลักทฤษฎพีื้นฐานในทางเศรษฐศาสตร

ทฤษฎีพื้นฐานทางดานเศรษศาสตรที่สามารถนํามาปรับใชเกี่ยวกับการขายทอดตลาด 

ไดแกหลักอุปสงคและหลักอุปทานซึ่งจะไดกลาวรายละเอียดตอไปน้ี 

2.2.1.1 หลักอุปสงคและอุปทาน (Demand and Supply) โดยคุณลักษณะของอุปสงคคือ 

ความตองการของมนุษยไมมีขอบเขตจํากัด แตกําลังซื้อจะเปนตัวดึงไมใหความตองการน้ันสําเร็จ

ตามความประสงค หรืออีกนัยหน่ึงอุปสงคก็คือ ความตองการบวกดวยกําลังซื้อ สําหรับคุณลักษณะ

ของอุปทานก็คือ ลักษณะแตกตางกันออกไปของที่ดินไมมีที่ ดินแปลงใดๆ สองแปลงที่จะ

เหมือนกันทุกอยาง ดังน้ันความสัมพันธตางๆ เหลาน้ีจะเปนตัวกําหนดระดับราคาหรือมูลคาของ

11 ศูนยนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ชมรมนิติศาสตร มธ. (2532). คูมือปฏิบัตกิารทําสัญญาซื้อ

ขาย. หนา 13
12 Mould Graham. (1908). Betaman on Auction with Forms. Precedents and Statues. p. 156.
13 เดือน  จิตกร. (2510). คําบรรยายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเอกเทศสัญญา ซื้อขาย 

แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย เชาซื้อ. หนา 89. (อัดสําเนา)
14 Jonathan R. Macey and Geoffrey P. Miller. (1993). Auctioning Class Action and Derivative Suits

: A Rejionder 87 U. Northwestern L. Rev. 458, 468.
15 Graham Mould. Op.cit. p. 202.
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ทรัพยสินน้ัน ถาอุปสงคมากอุปทานลดลงราคาก็จะเพิ่มขึ้น และในทางกลับกันถาหากอุปสงคลดลง

อุปทานเพิ่มขึ้นราคาก็จะลดลงอยางแนนอน ตัวอยางเชน ในภาวะอุปสงคสูงราคาบานหลังสุดทาย

ที่ขายไดในโครงการหน่ึงจะสูงกวาราคาบานหลังแรกที่ขาย ในทางกลับกันหากอุปทานมากกวา

ก็จะตองมีการขายลดราคา การทราบสถานการณของตลาดจึงเปนสิ่งสําคัญ

2.2.1.2 หลักความเปลี่ ยนแปลง (Change) เพราะมูลคาของสิ่ งใดๆ ยอมมีการ

เปลี่ยนแปลงไมหยุดน่ิงหรือคงที่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงน้ีจะเปนการเพิ่มหรือลดก็ได แรงผลักดันทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เชน ความผุพัง ภัยธรรมชาติ 

พฤติกรรมความตองการ สถานการณตลาด วัฒนธรรม ลวนมีผลกระทบตอมูลคาของทรัพยสิน

ทั้งสิ้น โดยเฉพาะสภาพของเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอมูลคาของทรัพยสินอยางมาก  ในการขาย

ทอดตลาดทรัพยสินจึงตองวิเคราะหถึงผลกระทบตางๆ เหลาน้ีและนํามาใชประกอบในการ

พิจารณาอนุมัติใหขายทอดตลาดทรัพยสิน ทั้งน้ีเพื่อใหราคาที่ขายทอดตลาดไปน้ันสอดคลองกับ

ความเปนจริงของสภาวะตลาดในขณะน้ัน

2.2.2 หลักทฤษฎีพื้นฐานในดานนิติศาสตร

ทฤษฎีพื้นฐานทางดานนิติศาสตรซึ่งเกี่ยวของกับการการขายทอดตลาดมีหลากหลาย

ทฤษฎี แตทฤษฎีดังกลาวตอไปน้ีเปนทฤษฎีที่นําหลักการมาปรับใชเพื่อเปนแนวทางในการแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาด ไมชําระราคาในสวนที่ขาด 

2.2.2.1 หลักการบังคับชําระหน้ี กรณีเมื่อต้ังแตสองฝายขึ้นไป ไดมีการตกลงทําสัญญา

กันหรือในกรณีมีการละเมิด ตองมีกระบวนการเพื่อใหเจาหน้ีไดรับการปฏิบัติใหเปนไปตาม

ขอสัญญาหรือจะตองไดรับการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดหรือการผิดสัญญาน้ัน 

และอํานาจในการบังคับใหปฏิบัติตามสัญญาหรือบังคับใหชดใชคาเสียหายน้ัน เจาหน้ีไมอาจบังคับ

ขอใหมีการชําระหน้ีหรือการบังคับคดีเองได จําเปนตองอาศัยอํานาจของรัฐเปนผูเขามาดําเนินการ

แทน โดยศาลจะเปนองคกรของรัฐที่มีอํานาจหนาที่บังคับคดีและแกไขเยียวยาความเสียหายเพื่อ

มิใหบุคคลหรือบรรดาเจาหน้ีทั้งหลายใชอํานาจบังคับกันเอง อันจะเปนการเปดโอกาสใหมีการ

ฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมาย อันจะนํามาซึ่งความไมศักด์ิสิทธิ์และความไมสงบสุขของสังคมที่จะ

ตามมาได ซึ่งไมใชวัตถุประสงคหรือเจตนารมณของการบังคับใชกฎหมาย โดยหลักการบังคับ

ชําระหน้ีน้ัน เปนหลักการที่มีอยูในกฎหมายทุกระบบ แตอาจตางกันบางในรายละเอียด เพราะความ

เปนมาของระบบกฎหมายและนิติวิธีที่แตกตางกัน แตมีวัตถุประสงคเจตนารมณเดียวกัน คือ 

ตองการบังคับใหลูกหน้ีปฏิบัติการชําระหน้ีใหถูกตองครบถวนตามความประสงคอันแทจริงแหง

มูลหน้ีน้ันอยางถูกตองตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย
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2.2.2.2 หลักสุจริต วัตถุประสงคสําคัญของวิธีพิจาณาความ หรือ กระบวนการยุติธรรม

ทางศาลซึ่งเปนบริการที่สําคัญของรัฐก็เพื่อกอใหเกิดความยุติธรรมหรือกอใหเกิดความเปนธรรม 

อันจะทําใหเกิดความสบสุขขึ้นในสังคม เพราะความจริงแลวความยุติธรรมหรือความเปนธรรมน้ัน 

มิไดขึ้นอยูกับหลักกฎหมายสารบัญญัติที่กําหนดสิทธิตางๆ ของปจเจกบุคคลเพื่อปองกันหรือแกไข

ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแตเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตยังขึ้นอยูกับกฎเกณฑเกี่ยวกับวิธี พิจาณาความใน

ศาลที่เปนสวนชวยทําใหสิทธิตาง ๆ ดังกลาวสามารถใชบังคับหรือบรรลุผลเปนรูปธรรมได

นอกจากน้ีแลวกระบวนพิจารณาหรือวิธีพิจารณาความยังมีจุดประสงคเพื่อใหมี

การดําเนินกระบวนพิจารณาเปนไปดวยความเรียบรอยโดยสรางวิธีการและขั้นตอนตางๆ ซึ่งจะชวย

ใหนําไปสูการแกไขปญหาของคดีและยังชวยปองกันสิทธิและผลประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย

ของคูความอีกดวย และปจจัยที่ถือเปนหัวใจที่สําคัญที่สุดประการหน่ึงของกฎหมายวิธีพิจาณาความ 

ก็คือ กระบวนการยุติธรรมที่ดีน้ันจะตองทําใหคูความไดรับความยุติธรรมดวยความรวดเร็วตาม

สมควรอีกดวย ดังสุภาษิตของกฎหมายที่วา “ความยุติธรรมที่ลาชาคือความอยุติธรรม”  ดังน้ัน

กระบวนการยุติธรรมจะมีประสิทธิภาพไดก็ตอเมื่อสามารถสรางหลักประกันในเร่ืองสิทธิในการ

ตอสูคดีในลักษณะที่จะสามารถปกปองคูความจากการใชวิธีการที่ไมซื่อสัตย หรือวิธีการที่มี

ลักษณะเผด็จการ จุดประสงคของกระบวนการยุติธรรมดังกลาว  อาจจะถูกบิดเบือนหรือใชเพื่อ  

วัตถุประสงคอ่ืนอันจะกอใหเกิดความไมเทาเทียมกันในการดําเนินกระบวนพิจารณา เชน การที่

โจทกผูฟองคดีมีจุดประสงคในการฟองคดีเพียงเพื่อใหคูความอีกฝายหน่ึงไดรับความอับอายเสีย

ชื่อเสียง หรือใชกระบวนการทางวิธีพิจารณาตาง ๆ เพื่อทําใหกระบวนการพิจาณาลาชาออกไป กรณี

ดังกลาวจึงเปนเร่ืองที่ใชสิทธิไมสุจริตอยางหน่ึง

ดังน้ัน หลักในเร่ือง” สุจริต” จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางมากสําหรับการ

ดําเนินการในชั้นบังคับคดีเพื่อผดุงความยุติธรรมเปนธรรมน่ันเอง

2.2.2.3 หลักผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะมีผลทํา

ใหผูรับโอนไดกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณน้ัน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยไดยึดถือหลัก 

“ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน” แตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยมิไดบัญญัติ

หลักเกณฑน้ีไวในมาตราใดโดยเฉพาะเจาะจง  หากเปนสุภาษิตกฎหมายซึ่งควรถือวาเปนหลัก

กฎหมายทั่วไปตามมาตรา 4 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เพราะเมื่อผูโอนไมมีสิทธิ

หรือไมอยูในฐานะจะโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูใดแลว ผูที่รับโอนทรัพยสินน้ันไวยอมไมมีทางได

กรรมสิทธิ์ ประกอบกับมาตรา 1336 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติอํานาจของ

เจาของกรรมสิทธิ์ไววา “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เจาของทรัพยสินมีสิทธิใชสอยและจําหนาย

ทรัพยสินของตนและไดซึ่งดอกผลแหงทรัพยสินน้ัน กับทั้งสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพยสินของ
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ตนจากบุคคลผูไมมีสิทธิจะยึดถือไว และมีสิทธิขัดขวางมิใหผูอ่ืนสอดเขาเกี่ยวของกับทรัพยสินน้ัน

โดยมิชอบดวยกฎหมาย”

เน่ืองจากบัญญัติมาตรา  1336 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนแมบท

สําคัญในเร่ืองอํานาจของเจาของกรรมสิทธิ์สําหรับใชบังคับในทางปฏิบัติ16 ซึ่งวางหลักไววาผูเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินยอมมีอํานาจจําหนายทรัพยสินของตนได  คําวา “จําหนาย” ในที่น้ี

หมายถึงการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไมวาดวยประการใดๆ17 ในกรณีที่ผูจําหนายไมมีกรรมสิทธิ์

หรือไมมีสิทธิขายทรัพยสิน ผูซื้อจะยกสัญญาซื้อขายมาใชยันตอเจาของกรรมสิทธิ์ที่แทจริงไมได

เพราะผูซื้อจะไดสิทธิอยางดีก็เพียงเทาที่ผูขายมีอยูเทาน้ัน แมผูซื้อจะซื้อโดยสุจริตและไมทราบถึง

ความบกพรองของผูขายก็ตาม ไมทําใหผูซื้อไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินและจะหยิบยกเอาขอสุจริต

และคาตอบแทนในการใชราคาของตนมาตอสูกับบุคคลผูเปนเจาของทรัพยอันแทจริงไมได แตหาก

จะปลอยใหผูรับโอนตองเสียสิทธิไปโดยไมใชความผิดของผูรับโอนก็ไมสมควรและอาจกระทบ

กระเทือนถึงเศรษฐกิจของรัฐ การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ฝายยุติธรรมหรือ การคา หรือผูที่มี

หนาที่เกี่ยวของ กฎหมายจึงตองใหความคุมครองระหวางเจาของผูมีกรรมสิทธิ์กับผูที่ซื้อทรัพยสิน

ซึ่งรับโอนโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน กฎหมายไทยจึงไดรับรองสิทธิของผูรับโอนไวบางกรณี

ไมใหเสียไป ซึ่งรวมถึงการรับโอนทรัพยสินจากการขายทอดตลาดตามคําสั่งศาลหรือตามคําสั่ง

เจาพนักงานพิทักษทรัพยดังน้ี

มาตรา 1330 บัญญัติวาสิทธิของบุคคลผูซื้อทรัพยสินโดยสุจริตในการขาย

ทอดตลาดตามคําสั่งศาลหรือตามคําสั่งเจาพนักงานรักษาทรัพยในคดีลมละลายน้ันทานวามิเสียไป 

ถึงแมภายหลังจะพิสูจนไดวาทรัพยสินน้ันมิใชของจําเลยหรือลูกหน้ีโดยคําพิพากษาหรือ

ผูลมละลาย”

บทบัญญัติมาตรา 1330 น้ีเปนพฤติการณพิเศษอีกกรณีหน่ึงที่ใหกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพยสินของบุคคลหน่ึงตกไดแกบุคคลอีกคนหน่ึง  ทั้งน้ีก็เพื่อใหการขายทอดตลาดในการบังคับ

คดีของศาลเปนผลจริงจังและเปนที่ยุติ18 เพราะกอนมีการขายทอดตลาด ศาลโดยเจาพนักงานบังคับ

คดีหรือเจาพนักงานรักษาทรัพยซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปนเจาพนักงานพิทักษทรัพยยอมตองมีการ

16 เสนีย  ปราโมชย. (2520). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพย.

หนา 167.
17 วิษณุ  เครืองาม. (2522). คําอธิบายกฎหมายวาดวยเอกเทศสัญญา ลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให.

หนา 29.
18 ประมูล  สุวรรณศร. (2511). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 4 วาดวยทรัพย.

หนา 208.
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ประกาศโฆษณาทรัพยสินที่จะขายทอดตลาดเพื่อที่จะใหเจาของที่แทจริงมีโอกาสรองคัดคานได

แตถาเจาของที่แทจริงเพิกเฉยไมรองคัดคานเสียกอนทําการขายทอดตลาด กฎหมายก็ใหความ

คุมครองบุคคลภายนอกผูสุจริต เพราะมิฉะน้ันอาจทําใหการดําเนินการของศาลหรือเจาพนักงาน

พิทักษทรัพยเสียหาย การขายที่จะไดรับความคุมครองตองเปนการขายตามคําสั่งศาลหรือเจา

พนักงาน พิทักษทรัพยเทาน้ัน ไมบังคับถึงการที่ศาลใหคูความซื้อขายหรือประมูลกันในระหวาง

คูความ เพราะการขายทอดตลาดเปนการขายที่เปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปมีสิทธิประมูลซื้อได

การขายทอดตลาดตามคําสั่งศาลหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย แมวาทรัพยท่ีทํา

การขายทอดตลาดจะไมใชทรัพยของลูกหน้ีผูถูกบังคับคดี แตสิทธิของผูซื้อทรัพยจากการขาย

ทอดตลาดก็ไมเสียไป ท่ีวาสิทธิของผูซื้อทรัพยไมเสียไป หมายความวา ผูซื้อไดกรรมสิทธิ์ในตัว

ทรัพยสินน้ันไปแมวาลูกหน้ีตามคําพิพากษาจะไมใชเจาของทรัพยสินก็ตาม เปนขอยกเวนของ

หลัก”ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน” แตผูซื้อตองทําการโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน คือซื้อทรัพย

โดยไมรูหรือไมมีเหตุอันควรรูในขณะซื้อทรัพยวาทรัพยสินที่ทําการขายทอดตลาดตามคําสั่งศาล

หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนของผูอ่ืนไมใชของจําเลยหรือลูกหน้ีตามคําพิพากษา สวนการเสีย

คาตอบแทนน้ันเห็นไดชัดอยูแลววาตองเปนการซื้อขายและเปนการซื้อจากการขายทอดตลาด

ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนระหวางเงินตรากับทรัพยสินซึ่งตองตอบแทนกันซึ่งวิธีการขายทอดตลาดก็อยู

ภายใตบังคับของมาตรา 509-517 บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

2.3 หลักเกณฑและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับกับการขายทอดตลาด

สําหรับบทกฎหมายที่ใชบังคับที่ใชบังคับแกการขายทอดตลาด คือประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาตรา 509 ถึงมาตรา 517 ซึ่งบทบัญญัติเหลาน้ีมีที่มาจากกฎหมายของหลาย

ประเทศ คือพระราชบัญญัติวาดวยการซื้อขายสินคา ค.ศ. 1893 มาตรา 58 ของอังกฤษ ประมวล

กฎหมายแพงเยอรมันมาตรา 156 ประมวลกฎหมายแพงญ่ีปุนมาตรา 508 ประมวลกฎหมายแพง

ฝร่ังเศสมาตรา 71119 กฎหมายไทยไดบัญญัติถึงการขายทอดตลาดโดยอนุโลมตามหลักทั่วไปของ

สัญญาน้ี

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมไดใหคํานิยามของการขายทอดตลาดไว แตเปนที่

เขาใจไดวาการขายทอดตลาดเปนการซื้อขายชนิดหน่ึงซึ่งแปลกกวาการซื้อขายธรรมดา ในเร่ืองของ

19 วิษณุ  เครืองาม. (2538). ขายตามตัวอยาง ขายตามคําพรรณนา ขายเผ่ือชอบ ขายทอดตลาด.

สารานุกรมกฎหมายแพงและพาณิชย 1. หนา 12-16.
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วิธีการในการเขาทําสัญญาดานการต้ังราคาและการตกลงราคา20 กลาวคือในการซื้อขายธรรมดา

ผูขาย เปนฝายบอกราคาและมีผูซื้อเปนฝายตอรองราคาใหลดลง แตในการขายทอดตลาดน้ันผูขาย

จะเปนฝายต้ังราคาขั้นตํ่าไว และมีผูสูราคาเปนฝายเสนอราคาเปนราคาสูกันใหสูงขึ้นตามที่ใจ

ตองการจะซื้อ กรณีจะเห็นไดวาการต้ังราคาและการตกลงราคาในการซื้อขายธรรมดา ขึ้นอยูกับการ

เจรจาของคูสัญญาแตละราย ซึ่งราคาของทรัพยสินยอมถูกกําหนดขึ้นจากตัวทรัพยสิน คุณคา 

ประโยชนใชสอย รวมถึงความยากงายในการไดมาครอบครองและความตองการทรัพยสินน้ัน  

ในขณะที่การขายทอดตลาดจะมีแตเพียงความปรารถนาอยากที่จะซื้อหรือขายทรัพยสินน้ันที่เปน

ตัวกําหนดราคาทรัพยสิน21 ซึ่งการขายทอดตลาดน้ีถือวาเปนการขายทรัพยสินที่ไดในราคาที่เปน

ธรรม เพราะการขายทรัพยสินดวยการชิงราคากัน ผูซื้อทรัพยสินยอมจะตองทําใหราคาทรัพยสินน้ัน

สูงสุดที่พอซื้อไดเพื่อเอาชนะผูสูราคาคนอ่ืน ทําใหผูขายทรัพยสินไดราคาสูงซึ่งผูซื้อทรัพยสินน้ัน

พึงซื้อในขณะน้ัน22 อีกนัยหน่ึงการซื้อขายธรรมดาเปนการขายตอเอกชน (Private Sale) ที่ทําการ

ซื้อขายตอราคากันระหวางผูซื้อทรัพยสินกับผูขายทรัพยสินเทาน้ัน สวนการขายทอดตลาดเปนการ

ขายตอสาธารณชน (Public Sale) โดยเปดเผยตอสาธารณชนและเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปทําการ

สูราคาเพื่อเสนอซื้อได23 ทั้งน้ีโดยไมตองคํานึงวาในการขายทอดตลาดจะมีผูรวมเขาสูราคากี่คน24

และแมจะ มีผูเขาสูราคาเพียงคนเดียวโดยไมมีคูตอสูก็ยังเรียกวาเปนการขายทอดตลาดหากไดเปด

20 ปรีชา  สุมาวงศ. (2532). คําอธิบายวิชากฎมายแพงและพาณิชยวาดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให.

หนา 660. และ ศนันทกรณ  (จําป) โสตถิพันธุ. (2550). คําอธิบายกฎหมายลักษณะซือ้ขาย แลกเปลี่ยนให 

พรอมคําอธิบายในสวนของพระราชบัญญตัิวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหมท่ี

เกี่ยวของ. หนา 246.
21 วันดี  เอ้ือสกุลพิพัฒน. (2550). การขายทอดตลาด. หนา 26.
22 สถิต  เล็งไธสง. (2545). คําสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย 1 วาดวยการซื้อขาย แลกเปลี่ยนให เชา

ทรัพย  เชาซื้อ และขายฝาก พรอมดวยพระราชบญัญตัิการเชาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม.  หนา 123.
23 พิพัฒน จักรรางกูล . (2517, 2 มิถุนายน). “ซ้ือทรัพยในการขายทอดตลาดตามคําส่ังศาล.”

บทบัณฑิตย 31. หนา 270-286.
24 สุวิทย นิ่มนอย. (2522). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน

และให.  หนา 188 และ โปรดดคูําพิพากษาของศาลฎีกาที่ 6554/2541 (งานสงเสริมตุลาการ เลม 11 หนา 82-85 )

ความวา “การเขาสูราคาในการขายทอดตลาดเปนเรื่องของบคุคลทีส่นใจจะเขาประมูล ไมเก่ียวกับเจาพนักงาน

บังคบัคดีผูขายทอดตลาดแต อยางใด เพราะเจาพนักงานบังคบัคดีไมมีอํานาจทีจ่ะบงัคบัหรือหามมิใหผูใดเขาสู

ราคา ดังนั้นการที่มีผูเขาสูราคานอยจึงมิใชขอแสดงวาการขายทอดตลาดเปนไปโดยไมชอบ”
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โอกาสใหบุคคลทั่วไปทําการสูราคาแลว25 ซึ่งมิไดหมายความวาถาไมมีใครเสนอสูราคากันแลวจะ

ไมเรียกวาเปนการขายทอดตลาด ถาหากเปนการเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปเขาสูราคากันแลว แมจะ

มีผูเขาสูราคาเพียงรายเดียวไมมีคูตอสูแขงขันก็ยังเรียกวาเปนการขายทอดตลาดอยูน่ันเอง26

เมื่อการขายทอดตลาดเปนการซื้อขายชนิดหน่ึง ดังน้ันการขายทอดตลาดจึงตองตกอยู

ในบังคับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยสัญญาซื้อขายและนิติกรรมสัญญาดวย กลาวคือ 

การขายทอดตลาดเปนสัญญาตางตอบแทนชนิดหน่ึงที่เกิดจากนิติกรรมสองฝายที่คูสัญญาสองฝาย

ตางไดรับประโยชนตอบแทนซึ่งกันและกัน โดยผูขายทรัพยสินประสงคจะไดราคาทรัพยสินจาก

ผูซื้อทรัพยสินและจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินน้ันใหแกผูซื้อทรัพยสินเปนการตอบแทน สวน

ผูซื้อทรัพยสินก็ประสงคจะไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินน้ันจากผูขายทรัพยสินและจะไดใชราคา

ทรัพยสินเปนการตอบแทน กรณีจึงตองพิจารณาจากการขายทอดตลาดตามหลักทั่วไปในการทํา

นิติกรรมสัญญาดังน้ี27

25 โปรดดูคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 142 /2540 (เนติบัณฑิตยสภาตอน 2 หนา 181-182 ) ความวา “ไดมีการ

โฆษณาประกาศขายทอดตลาดโดยเปดเผย เปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปสูราคา มีจําเลยเปนผูเผดิมสูราคา แมไมมี

ผูอ่ืนสูราคาดวย จนกระทั่งผูทอดตลาดไดแสดงความตกลงดวยการเคาะไม การขายทอดตลาดชอบแลว จําเลย

ไมชําระราคา ตองรับผิดในราคาที่ขายไดนอยไปกวาราคาเดิม.” โปรดดูคําพิพากษาศาลฎีกาที่  1086//2542 (งาน

สงเสริมตุลาการเลม 5 หนา 50-52)ความวา “ ในการขายทอดตลาดทรัพยสินของเจาพนักงานบังคับนั้นกฎหมาย

มิไดบัญญัติใหตองมีผูเขาแขงขันในการประมูลราคา เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีไดประกาศใหผูมีสวนไดเสีย

รวมทั้งจําเลยที่ 1 เจาของทรัพยทราบโดยชอบแลว แมจะมีผูประมูลเขาสูราคาเพียงรายเดียว เจาพนักงานบังคับคดี

ก็ดําเนินการขายทอดตลาดไปได และในการขายทอดตลาดครั้งนี้มีผูแทนโจทกเขาประมูลสูราคาแลว การที่เจา

พนักงานบังคับคดีดําเนินการขายทอดตลาดตอไปจึงชอบแลว ทั้งไมจําตองเรียกขานช่ือจําเลยที่ 1 กอนการขาย

ทอดตลาด เพราะเปนหนาที่ของจําเลยที่ 1 ที่จะตองแจงใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบดวยตนเอง, โปรดดู

คําพิพากษาฎีกาที่ 489/2544 (งานสงเสริมตุลาการเลม 1 หนา 131-135) ความวา เจาพนักงานบังคับคดีขาย

ทอดตลาดทรัพยของจําเลยไดประกาศขายทอดตลาดใหประชาชนโดยทั่วไปทราบแลว ทั้งไดแจงสงประกาศขาย

ทอดตลาดใหจําเลยทราบและจําเลยไดมาดูแลการขายทอดตลาดทรัพยของจําเลยดวย การที่โจทกเขาประมูล

สูราคาเพียงคนเดียว ก็มิไดทําใหการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียไป
26 ศูนยนิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ชมรมนิติศาสตร มธ.12. (2532). คูมือปฏิบัติการทําสัญญา

ซื้อขาย. หนา 13 (อัดสําเนา), ประพนธ  ศาตะมาน และไพจิตร  ปุญญพันธ. (2549). คําอธิบายประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยลักษณะซื้อขาย:พรอมภาคผนวกบทความพิเศษบทบัญญัติลักษณะขายฝากตามกฎหมายใหมท่ี

ผิดพลาด หนา141. และหยุด แสงอุทัย. (2515). แนวคําถามคําตอบประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยซือ้

ขาย แลกเปลี่ยน และให.  หนา 37.
27 หยุด แสงอุทัย. (2515). แนวคําถามคําตอบประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยซื้อขาย 

แลกเปลี่ยน และให.  หนา 1.
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1) คูสัญญาที่มีความสามารถตามกฎหมายในการทํานิติกรรมสัญญา

2) วัตถุประสงคของนิติกรรมสัญญาที่ตองไมขัดตอกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไมเปนการพนวิสัยและไมเปนการขัดตอความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งวัตถุประสงคตามทฤษีภาวะวิสัย (Objective Theory)

ของการขายทอดตลาดคือ การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินและการชําระราคาทรัพยสินน้ัน28

3) คูสัญญาที่ทําการเสนอสนองตองตรงกัน โดยมีเจตนาอันแทจริงในการทํานิติกรรม 

สัญญาที่ไมบกพรองดวยเหตุเปนเจตนาซอนเรน เจตนาลวง  เจตนาอันเกิดจากความสําคัญผิดกล

ฉอฉล หรือขมขู

4) นิติกรรมสัญญาน้ันทําตามแบบที่กฎหมายกําหนด (ถามี)

2.3.1 บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการขายทอดตลาด

สําหรับบุคคลที่เกี่ยวของกับการขายทอดตลาดมี 4 ฝาย29 คือ ผูขายทรัพยสิน ผูทอดตลาด 

ผูสูราคา และผูซื้อทรัพยสิน30

1) ผูขายทรัพยสิน (Seller) เปนเจาของทรัพยสินที่นําออกขายทอดตลาด ซึ่งเปนการใช

อํานาจแหงกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยสินตามมาตรา 1336 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ

หมายความรวมถึงเจาของกรรมสิทธิ์รวมดวย โดยเจาของกรรมสิทธิ์รวมสามารถจําหนายทรัพยสิน

สวนตนได หากไดรับความยินยอมจากเจาของกรรสิทธิ์รวมทุกคน เวนแตภายหลังเจาของ

กรรมสิทธิ์รวมคนดังกลาวไดกลายเปนเจาของทรัพยสินน้ันแตเพียงผูเดียวตามมาตรา 1361 แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย31

นอกจากน้ี ผูขายทรัพยสินอาจเปนผูมีอํานาจในการขายทรัพยสินน้ัน32 แมจะไมใช

เจาของทรัพยสินก็ตาม โดยผูขายทรัพยสินตามความหมายน้ีจัดไดวาเปนบุคคลที่กฎหมายใหอํานาจ

ที่จะขายทรัพยสินอยางใดอยางหน่ึงได แตในทายที่สุดบุคคลที่จะผูกพันเปนคูสัญญากับผูซื้อ

ทรัพยสินก็คือเจาของทรัพยสินน้ัน โดยเจาของทรัพยสินน้ันเปนผูมีสิทธิไดรับเงินที่ไดจากการขาย

ทอดตลาดทรัพยสิน เพียงแตเงินดังกลาวจะตองถูกกันไวเพื่อชําระใหแกผูมีอํานาจในการขาย

ทรัพยสินน้ันกอน ในขณะเดียวกันเจาของทรัพยสินก็ตองรับผิดเมื่อเกิดการรอนสิทธิในทรัพยสิน

28 ศนันทกรณ (จําป) โสตถิพันธุ. (2550). คําอธิบายกฎหมายลกัษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให พรอม

คําอธิบายในสวนของพระราชบญัญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมและกฎหมายใหมท่ีเกี่ยวของ. หนา 59.
29 วิษณุ เครืองาม. (2515). คําอธิบายกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให.  หนา 255.
30 สมยศ  เช้ือไทย. (2543). หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให.  หนา 133.
31 ประพนธ  ศาตะมาน และ ไพจิตร  ปุญญพันธ. (2549). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ลักษณะซื้อขาย:พรอมภาคผนวกบทความพิเศษบทบัญญัติลักษณะขายฝากตามกฎหมายใหมท่ีผิดพลาด. หนา 16-17.
32 ปรีชา  สุมาวงศ. เลมเดิม. หนา 660.
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น้ันตรามาตรา 475 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เชนผูชําระหน้ีตามมาตรา 336 แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ผูขายทรัพยสินตามมาตรา 470 แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย

2) ผูทอดตลาด (Auctioneer) อาจเปนบุคคลคนเดียวกันกับผูขายทรัพยสินก็ได33หรือ เปน

เจาพนักงานตามกฎหมาย34 หรือเปนคนกลางที่ดําเนินการในการขายทอดตลาดทรัพยสินน้ันแทน

ผูขายทรัพยสินเพื่อใหไดมาซึ่งคานายหนาหรือคาตอบแทนอ่ืน35โดยสิทธิหนาที่ระหวางผูขาย

ทรัพยสินกับผูทอดตลาดจะเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยตัวการตัวแทน36 และ

ถาผูทอดตลาดประกอบการเปนอาชีพก็จะตองปฏิบั ติตามกฎหมายที่ เกี่ยวของดวยไดแก

พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2481 มาตรา 4 ซึ่ง

บัญญัติไววา

หามมิใหบุคคลใดประกอบอาชีพดังตอไปน้ี โดยมิไดรับอนุญาตสําหรับกิจการน้ันๆ 

จากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต

(1) การขายทอดตลาด นอกจากการขายทอดตลาดซึ่งเจาหนาที่ของรัฐบาลเปนผูขาย

หรือเปนการขายเพื่อประโยชนของสมาคมหรือสาธารณประโยชนซึ่งรัฐมนตรีสั่งเปนหนังสือให

ยกเวนเฉพาะกรณี”

ฉะน้ันผูที่จะประกอบอาชีพเปนผูทอดตลาดไดจะตองเปนผูที่ไดรับอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย และบุคคลที่จะเปนผูขออนุญาตไดน้ันจะตองมีอายุไม

ตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  ตองมีความรูในภาษาไทยเปนอยางดี และจะตองเปนผูที่ไมเคยตองโทษจําคุก

โดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดซึ่งกระทบถึงความซื่อสัตยสุจริตแหงตน37

ผูทอดตลาดมีความหมายตาม Black’s Law Dictionary วาบุคคลซึ่งไดรับมอบ

อํานาจโดยชอบดวยกฎหมายใหขายสินคาหรือที่ดินของบุคคลอ่ืนดวยการขายทอดตลาดโดยไดรับ

คานายหนาหรือคาธรรมเนียม แตเดิมเรียกผูทอดตลาดวา Vendue Master ดวย ผูทอดตลาดเปน

33 Mould , Grahm. (1908). Baeman on Auction with Form,Precedents Statues. P. 156.
34 เดือน  จิตรกร. (2510). คําบรรยายประมวลกฎหมายแพงแลพาณิชยวาดวยเอกเทศสัญญา ซื้อขาย 

แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย เชาซื้อ. หนา 91.
35 Thomas V. Kerr. (1868). 66 Ky . 619, 3 Bush 619 , 1868 WL 4013.
36 โพยม  เลขยานนท. (2510). กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให. หนา 91.
37 พระราชบัญญัตคิวบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช 2474 มาตรา 6.

DPU



20

ตัวแทนผูขายทรัพยสิน38จนกระทั่งถึงเวลาที่ตกลงขายทรัพยสินน้ันใหแกผูเสนอราคาสูงสุด เมื่อน้ัน

ผู ทอดตลาดจะกลายเปนตัวแทนของผูซื้อทรัพยสินไปโดยปริยาย ซึ่งเมื่อผูทอดตลาดทําบันทึกการ

ขายทอดตลาดไว ทันทีที่การขายทอดตลาดบริบูรณก็ยอมผูกพันทั้งผูขายทรัพยสินและผูซื้อ

ทรัพยสิน โดยการที่ผูทอดตลาดเปนตัวแทนโดยปริยายของผูซื้อทรัพยสินน้ีจะเปนการยกเวน

หลักทั่วไปที่วาตัวแทนของผูขายทรัพยสินไมอาจกระทําการแทนผูซื้อทรัพยสินเวนแตจะไดรับมอบ

อํานาจโดยชัดแจง โดยขอยกเวนลักษณะน้ีจะใชไดเฉพาะในการขายทอดตลาดเทาน้ัน39

(3) ผูสูราคา (Bidder) หมายถึงบุคคลทั่วไปที่เขาเปนผูประมูลหรือต้ังราคาเพื่อขอซื้อ

ทรัพยสินในการขายทอดตลาดน้ัน โดยหลักแลวผูสูราคาอาจอาจไมใชผูซื้อก็ไดแตตองมีความ

เกี่ยวพันกับผูซื้ออยางแทจริง เชนเปนตัวแทนของผูซื้อ และเมื่อผูสูราคาเสนอราคาแลวตองผูกพัน 

ในราคาที่เสนอน้ัน

(4) ผูซื้อทรัพยสิน (Buyer) เปนผูชนะการประมูลหรือผูสูราคาซึ่งไดเสนอราคาสูงสุดซึ่ง

ผูทอดตลาดไดยอมรับเคาะไมขายใหและเขาทําสัญญาดวย  

2.3.2 สถานท่ีดําเนินการขายทอดตลาด

ตามกฎหมายมิไดกําหนดไววาจะตองทําการขายทอดตลาด ณ สถานที่แหงใด แตโดย

หลักที่วาจะตองดําเนินการขายโดยเปดเผย เพื่อเสนอขายตอประชาชนโดยทั่วไปใหมาประมูล

สูราคากัน ประกอบกับพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและการคาของเกา พุทธศักราช 

2474 มาตรา 7 (1) ที่บัญญัติใหผูทอดตลาดที่จะตองแสดงคําแจงความแหงการขายทอดตลาด

ทุกคราวไว ณ สถานที่ที่จะทําการขายน้ันใหเห็นไดชัดแจง ฉะน้ันสถานที่ที่จะดําเนินการขาย

ทอดตลาดจึงเปนสถานที่ใดก็ไดที่เปนสถานที่เปดเผย และตองมีการกําหนดสถานที่ที่จะทําการขาย

ทอดตลาดน้ันไวโดยชัดแจงในคําโฆษณาประกาศขายทอดตลาดไวโดยชัดแจงในคําโฆษณา

ประกาศขายกอนที่จะทําการขาย40

2.3.3 ทรัพยสินท่ีจะนํามาขายทอดตลาด

โดยปกติแลวทรัพยสินที่จะขายน้ันจะเปนทรัพยอะไรก็ได ไมวาจะเปนสังหาริมทรัพย

หรืออสังหาริมทรัพยก็ตาม แตทรัพยสินที่จะนําออกขายทอดตลาดไดน้ันจะตองเปนทรัพยสินที่ระบุ

38 Black’s Law Dictionary 2000 (Seventh Edition): “ Auctioneer” means a person legally authorized

to sell goods or lands of other persons at public auction for a commission or free. The auctioneer is the property

owner,s agent up to the moment when a purchaer,s bid is accepted, when the auctioneer becomes the purchaer,s

agent.
39 Mould, Graham. (1908). supra note 11. pp. 16-17.
40 อนันต  วงษประภารัตน. (2537). สิทธิของผูซื้อโดยสุจริตตามาตรา 1332. หนา 105.
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ไวโดยชัดแจงในคําโฆษณาแจงการขายทอดตลาดในคร้ังน้ันๆ แตการโฆษณาแจงการขาย

ทอดตลาดไมใชคําเสนอขาย ฉะน้ันแมจะมีการโฆษณาวาจะทําการขายทรัพยสินอยางใดๆ ไวแลว

ก็ตาม ตอมาไมตองการนําทรัพยน้ันออกขายทอดตลาดไมวาดวยเหตุใดๆ ผูทอดตลาดไมตองรับผิด

ในคาเสียหาย คาใชจายในการเดินทางเพื่อไปสูราคาแตอยางใด41

2.3.4 ความบริบูรณของการขายทอดตลาด

การขายทอดตลาดจะบริบูรณเมื่อใดน้ันประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 509 ได

บัญญัติความบริบูรณของการขายทอดตลาดไววา “การขายทอดตลาดยอมบริบูรณเมื่อผูทอดตลาด

ตกลงขายทรัพยสินดวยการเคาะไมหรือดวยกริยาอยางอ่ืนอยางใดอยางหน่ึงตามจารีตประเพณีใน

การขายทอดตลาด ถายังมิไดแสดงเชนน้ันอยูตราบใด ทานวาผูสูราคาจะถอนคําสูราคาของตนเสีย

ก็ยังถอนได”

การขายทอดตลาดยอมบริบูรณตามมาตรา 509 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย42

ซึ่งคําวา “บริบูรณ” ยอมตางจากคําวา “สมบูรณ”  เพราะคําวา“สมบูรณ” เปนเร่ืองแบบของทํา

นิติกรรมที่มาตรา 152 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งกําหนดไววานิติกรรมที่ไมทําให

ถูกตองตามแบบตองตกเปโมฆะ ในขณะที่คําวา “บริบูรณ” เปนกรณีที่นิติกรรมยังไมเกิด ในทํานอง

เดียวกับมาตรา 1299 มาตรา 152 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งนิติกรรมน้ัน

ไมอาจใชยันบุคคลภายนอกได43เมื่อการขายทอดตลาดบริบูรณ ผูเสนอราคาสูงสุดก็จะเปนผูซื้อ

ทรัพยสินได 

การที่กฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑในการขายทอดตลาดทรัพยสินไวเปนพิเศษ

แตกตางจากการซื้อขายธรรมดาก็เพื่อใหบรรลุความมุงหมายของการขายทอดตลาด คือเพื่อใหขาย

ไดในราคาสูงกวาการขายโดยวิธีธรรมดาทั่วไป ดังน้ันในการบังคับคดีเพื่อชําระหน้ีเงินจึง

กําหนดใหจําหนายทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาที่เจาพนักงานบังคับคดีไดยึดหรืออายัดไว

แลวดวยวิธีการขายทอดตลาด เพราะหากการขายทอดตลาดทรัพยสินไดราคาสูงก็จะเปนประโยชน

41 อนันต  วงษประภารัตน. (2537). เลมเดิม. หนา 106.
42 โปรดดูคําพิพากษาของศาลฎีกาที4่89/ 2544 (งานสงเสริมตุลาการ เลม 1 หนา 131-135) ความวา”การ

ที่เจาพนักงานบังคับคดีไดแสดงอาการเคาะไมเม่ือตกลงขายทรัพยใหแกโจทก ซ่ึงจําเลยที่มาดูแลการขายก็รูวาไดมี

การตกลงขายทรัพยใหแกโจทกแลว และจําเลยก็มิไดคัดคานขณะนั้น  แมแทงไมทีใ่ชเคาะเปนแทงไมเล็กๆ มิได

เกิดเสียงดังมากใหไดยินทั่วหองที่ทําการขายทอดตลาด เชน จําเลยฎีกาก็ตาม ก็ถือไดวาเจาพนักงานบังคับคดีใน

ฐานะผูทอดตลาดไดปฏิบตัิชอบดวย ป.พ.พ. มาตรา 509 แลว
43 ไผทชิต  เอกจริยากร. (2547). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะซื้อขาย 

แลกเปลี่ยน ให.  หนา 278.
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แกเจาหน้ีและลูกหน้ีตามคําพิพากษาดวยกันทั้งสองฝาย และเพื่อใหการขายทอดตลาดทรัพยสินตาม

คําสั่งศาลอันเน่ืองมาจากการบังคับคดีเปนผลไดจริงและเปนที่ยุติ กฎหมายจึงไดบัญญัติใหผลของ

การขายทอดตลาดทรัพยสินตามคําสั่งศาลเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 

1330 คือเปนกรณีที่บุคคลหน่ึงไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของบุคคลอ่ืนที่เขามีกรรมสิทธิ์โดยที่เขา

มิไดยินยอมโอนให แตกฎหมายบังคับใหเจาของเดิมสิ้นกรรมสิทธิ์ไปและกลับไดแกบุคคลอ่ืนอีก

คนหน่ึงแทนอันเปนการไดทรัพยโดยสุจริตในพฤติการณพิเศษอยางหน่ึง จัดเปนขอยกเวนหลัก

ทั่วไปที่วา “ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน” 44 เมื่อกฎหมายใหความศักด์ิสิทธิ์สําหรับการขาย

ทอดตลาดตามคําสั่งศาลโดยกําหนดใหบุคคลผูซื้อทรัพยสินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตาม

คําสั่งศาลไมตองเสียสิทธิของตนแมภายหลังจะพิสูจนไดวาทรัพยสินน้ันไมใชของลูกหน้ีตามคํา

พิพากษา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1330 การกําหนดเชนน้ีนาจะเปนสวนหน่ึง

ที่ทําใหบุคคลเกิดความเชื่อมั่นในการซื้อทรัพยสินจากการขายทอดกตลาดตามคําสั่งศาล อันจะ

สงผลใหทรัพยสินในการขายทอดตลาดไดราคาสูงขึ้น

2.3.5 การเขาสูราคา

โดยหลักแลวบุคคลทั่วไปที่มีความสามารถตามกฎหมายยอมเปนผูเขาสูราคาไดเสมอ แต

เพื่อใหการขายทอดตลาดเปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และไดราคาทรัพยสินที่เหมาะสมในการขาย

ทอดตลาดน้ัน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงมีมาตรการที่สําคัญที่หามมิใหบุคคลที่เกี่ยวของ

กับการขายทอดตลาดเขาเปนผูสูราคา เพราะเหตุวาจะเปนโอกาสหรือชองทางใหมีการสมคบหรือ

สมยอมกันกําหนดราคาทรัพยสินใหตํ่า ซึ่งจะทําใหเกิดความเสียหายแกเจาของทรัพยสินอันจะทํา

ใหเกิดความไมเปนธรรมขึ้น 45และในอีกนัยหน่ึงยังเปนชองทางใหมีการปนราคาทรัพยสินใหสูงขึ้น

โดยมิไดมีความประสงคอันแทจริงที่จะซื้อทรัพยน้ันอีกดวย 

มาตรา  512 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดบัญญัติหามผูขายทรัพยสิน

เขาเปนผูสูราคาหรือใชผูอ่ืนเขาสูราคาแทน เวนเสียแตจะไดแถลงขอสงวนสิทธิเขาสูราคาน้ันไวใน

ประกาศ โฆษณาการขายทอดตลาดดวย เน่ืองจากการขายทรัพยสินที่ผูขายเปนเจาของทรัพยสินน้ัน

ก็เปนเร่ืองที่จะกระทําไปเพื่อใหไดราคาที่สูงขึ้นเทาน้ันเอง มิไดประสงคที่จะซื้อทรัพยสินน้ัน จึง

เปนการกระทําไปเพื่อใหประชาชนหลงเชื่อและซื้อทรัพยสินที่สูงเกินไปโดยไมเปนธรรม ดังน้ัน

หากผูขายทรัพยสินจะเขาเปนผูสูราคาดวย จึงตองบอกใหบุคคลทั่วไปทราบกอน เพื่อที่จะไดใช

44 ประมูล  สุวรรณศร. (2539). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพย. หนา 155-

157. และ พิพัฒน จักรางกูล. (2517) “ซ้ือทรัพย ในการขายทอดตลาดตามคําส่ังศาล.” บทบัณฑติย 31.

หนา 270.
45 โปรดดูหมายเหตทุายคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 306/2538 (งานสงเสริมตุลาการ เลม 6 หนา 180-183)
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ความระมัดระวังมิใหผูขายทรัพยสินหลอกได 46 การที่มาตรา  512 แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยไดบัญญัติหามผูขายทรัพยสินเขาเปนผูสูราคาหรือใหผูอ่ืนเขาสูราคาแทนไดหากมีการแถลง

ไวในโฆษณาประกาศขายทอดตลาดทรัพย ก็เปนเพราะวาผูขายทรัพยสินเปนผูมีสวนไดเสียใน

ทรัพยสินที่นําออกขายทอดตลาด การที่ผูขายทรัพยสินเปนผูเขาสูราคา อันเปนการปองกันมิใหการ

ขายทอดตลาดทรัพยสินน้ันไดราคาตํ่าจนเกินไป โดยผูขายทรัพยสินยอมตองคอยรักษาประโยชน

ดวยการพยายามสูราคาใหสูงขึ้นจนเต็มความสามารถ 47 หากมีการสูราคากันในราคาที่ตํ่า ผูขาย

ทรัพยสินอาจจะตองขาดทุนน่ันเอง48

ผูซื้อทรัพยสินจากการขายทอดตลาดที่มีผูขายทรัพยสินเปนผูเขาสูราคาหรือใชผูอ่ืน

เขาสูราคาแทนดวยโดยมิไดแถลงขอสงวนสิทธิเขาสูราคาไวในประกาศโฆษณาการขายทอดตลาด 

อาจบอกลางการขายทอดตลาดน้ันได โดยอางวาไดแสดงเจตนาซื้อทรัพยสินเพราะกลฉอฉลของ

ผูขายทรัพยสินหรือผูทอดตลาด  การขายทอดตลาดจึงตกเปนโมฆียะตามมาตรา 519 แหงประมวล 

กฎหมายแพงและพาณิชย49 สวนผูขายทรัพยสินหรือผูทอดตลาดที่ฝาฝนมาตรา 512 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย จะตองรับผิดในทางอาญาฐานฉอโกง50 ตามาตรา 341 และมาตรา 343

แหงประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 511 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย น้ันไดบัญญัติหามผูทอดตลาด

เขาเปนผูสูราคาหรือใชบุคคลอ่ืนเขาสูราคาแทนโดยเด็ดขาด  ทั้งน้ีโดยไมมีขอยกเวนใดๆ ทั้งสิ้น51ซึ่ง

กรณีน้ีรวมถึงผูทอดตลาดที่เปนผูขายทรัพยสินดวย ดังน้ันผูทอดตลาดที่เปนผูขายทรัพยสินจึง

ไมอาจอาศัยขอยกเวนตามมาตรามาตรา  512 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ได52 โดยกรณี

เปนปญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนที่กฎหมายไดหามไว

46 สถิต  เล็งไธสง. เลมเดิม. หนา 125.
47 วิริยะ  เกิดศรี. (2515). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให.

หนา 11.
48 เดือน  จิตรกร. เลมเดิม. หนา 94-95.
49 อัมพร  จันทรวิจิตร. (2507 ). คําบรรยายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซื้อขาย 

แลกเปลี่ยน ให คํ้าประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหนา นายประกัน รับขนและเก็บของในคลังสินคา.  หนา 91.
50 ปรีชา  สุมาวงศ. เลมเดิม. หนา 665-666.
51 สมยศ  เช้ือไทย. เลมเดิม.  หนา 134.
52 ยงยุทธ  กาฬกาญจน. (2518). คูมือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 วาดวยซื้อขาย 

แลกเปลี่ยน ให. หนา 91. และ ปรชีา สุมาวงศ. เลมเดิม. หนา 665. และ สุวิทย  นิ่มนอย  เลมเดิม. หนา 190.
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ชัดแจง53 การที่ผูทอดตลาดเขาเปนผูสูราคาหรือใชใหผูอ่ืนเขาสูราคาแทนถือเปนการทํานิติกรรม

กับตนเอง  โดยการทํานิติกรรมกับตนเองน้ีจะเกิดขึ้นไดในกรณีที่บุคคลคนเดียวกระทําการในสอง

ฐานะ ฐานะหน่ึงเปนการทําในนามตนเอง สวนอีกฐานะหน่ึงเปนการทําในนามของบุคคลอ่ืน ซึ่งก็มี

ทั้งที่กฎหมายอนุญาตใหทําไดและกฎหมายหามกระทําโดยมีเหตุผลในการอนุญาตหรือหามใน

แตละเร่ือง  จุดประสงคสําคัญก็คือเพื่อคุมครองปองกันประโยชนของตัวการมิใหตัวแทนหาประโยชน

ใสตัว  เหตุที่กฎหมายหามผูทอดตลาดเขาเปนผูสูราคาหรือใชใหผูเขาสูราคาแทนน้ัน นอกจากวา

อาจจะทําใหผูขายทรัพยสินที่เปนตัวการเสียหายแลว ก็อาจจะเปนการหลอกลวงประชาชนใหหลง

เขาใจทําใหทรัพยสินที่ขายทอดตลาดมีคุณภาพสมราคา 54อีกทั้งการที่เปดโอกาสใหผูทอดตลาด

เขาเปนผูสูราคาหรือใชใหผูอ่ืนเขาสูราคาแทนไดน้ัน ผูทอดตลาดจะลําเอียงรีบเคาะไมขายใหแก

ตนเองหรือพวกของตนเองเสีย  เปนการไมยุติธรรมแกผูสูราคาคนอ่ืนๆ ดวย 55 ซึ่งผูซื้อทรัพยสินจาก

การขายทอดตลาดที่มีผูขายทรัพยสินเปนผูเขาสูราคาหรือใชผูอ่ืนเขาสูราคาแทนดวยอาจบอกลาง

การขายทอดตลาดน้ันได โดยอางวาไดแสดงเจตนาซื้อทรัพยสินเพราะกลฉอฉลของผูขายทรัพยสิน

หรือผูทอดตลาด  การขายทอดตลาดจึงตกเปนโมฆียะตามมาตรา 519 แหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยเชนเดียวกัน56 สวนผูทอดตลาดที่ฝาฝนตามมาตรา 511 แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย จะตองรับผิดในทางอาญาฐานฉอโกง ตามาตรา 341 และมาตรา 343 แหงประมวล

กฎหมายอาญา57อยางไรก็ตามในประเด็นน้ีนักกฎหมายบางทานเห็นวาผูทอดตลาดอยูในฐานะ

ตัวแทนของผูขายทรัพยสิน และผูกพันผูขายทรัพยสิน ดังน้ันผูทอดตลาดจึงไมอาจเขาเปนผูสูราคา 

เพราะการที่ผูทอดตลาดในฐานะตัวแทนทํานิติกรรมกับผูขายทรัพยสินซึ่งเปนตัวการน้ันจะทําให

ผลประโยชนขัดกัน ถาหากผูทอดตลาดเขาเปนผูสูราคาอาจทําใหขายทรัพยสินไดในราคาที่ตํ่า ผูขาย

ทรัพยสินที่เปนตัวการก็จะเสียหาย แตมาตรา 511แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ก็มี

ขอยกเวนในกรณีที่ผูขายทรัพยสินอนุญาต ทั้งน้ีภายใตบังคับมาตรา 805 แหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย58

53 ประพนธ  ศาตะมาน และ ไพจิตร  ปุญญพันธ. เลมเดิม. หนา 144. และ มณูภาณ  วิมลศาตร. (2522).

คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะซือ้ขาย แลกเปลี่ยน ให  อนุสรณในงานพระราชทานเพลิง

ศพ. หนา 43.
54 พรชัย  สุนทรพันธ. (2518). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซื้อขายแลกเปลี่ยน

ให. หนา 10 (ข).
55 เดือน จิตรกร.  เลมเดิม. หนา 94.
56 อัมพร  จันทรวิจิตร. เลมเดมิ. หนา 94.
57 ปรีชา  สุมาวงศ.  เลมเดิม. หนา 665-666.
58 สถิต  เล็งไธสง.  เลมเดิม. หนา 123-125.
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แตในกรณีที่นิติบุคคลหน่ึงเปนผูขายทรัพยสินหรือผูทอดตลาดนิติบุคคลในเครือจะเขา

เปนผูสูราคาหรือใชใหบุคคลอ่ืนเขาสูราคาแทน โดยไมปรากฏวานิติบุคคลน้ันไดใชใหนิติบุคคลใน

เครือเขาสูราคาแทน ก็ไมตองหามตามบทบัญญัติสองมาตราน้ีแตประการใด เพราะเหตุที่เปนคนละ

นิติบุคคล59

2.3.6 การสิ้นความผูกพันของผูสูราคา

เมื่อผูสูราคาไดเขาสูราคาแลว โดยหลักผูสูราคาจะตองผูกพันในราคาที่ตนเสนอไป แต

ผูสูราคาจะสิ้นความผูกพันในราคาที่ตนเสนอไดในกรณีดังตอไปน้ี60

1) ผูสูราคาถอนคําเสนอราคาของตนกอนที่ผูทอดตลาดจะไดกระทําการสนองรับ

คําเสนอราคาของผูสูราคาตามมาตรา 509 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ทั้งน้ีไมวาผูสูราคา 

จะถอนคําเสนอราคาของตนโดยมีเหตุผลหรือไมก็ตาม เน่ืองจากการขายทอดตลาดยังไมบริบูรณ 

แมคําเสนอราคาจะเปนคําเสนอก็ตาม แตมาตรา 509 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ได

บัญญัติใหผูสูราคาสามารถถอนคําเสนอราคาได กรณีน้ีแตกตางจากเร่ืองของคําเสนอในกรณีทั่วไป

ที่ผูเสนอจะถอนคําเสนอที่มิไดบงระยะเวลาใหทําคําสนองภายในเวลาอันควรคาดหมายวาจะได

รับคําบอกกลาวคําสนองจากผูรับคําเสนอที่อยูหางโดยระยะทางไมได ตามมาตรา 355 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย61

2) ในระหวางที่ผูสูราคาไดสูราคาอยู น้ัน ผูทอดตลาดถอนทรัพยสินจากการขาย

ทอดตลาดไมวาดวยเหตุผลใดตามาตรา 513 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

3) ผูอ่ืนสูราคาสูงขึ้น ไมวาคําเสนอราคาที่สูงขึ้นน้ันจะมีผลสมบูรณหรือไมประการใด 

คําเสนอของผูสูราคาก็จะถูกยกเลิกไปโดยปริยายตามมาตรา 514 แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย62

59 โปรดดูคําพิพากษาของศาลฎีกาที่ 287 / 2537 (เนติบัณฑิตยสภา  ตอน 4 หนา  806-812) ความวา 

“ผูเขาสูราคาและซ้ือหุนทีจ่ําเลยจองไวไดจากการขายทอดตลาดเปนบริษทัที่มีผูถือหุนสวนใหญถือหุนอยูใน

บริษทัโจทกดวย หรือเปนบริษทัในเครือบรษิัทโจทกเทานั้นซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 

511และมาตรา 512 บัญญัตหิามผูทอดตลาดหรือผูขายเขาสูราคาหรอืใชใหผูหนึ่งผูใดขาสูราคา การที่บรษิัท 

ม. ซ่ึงเปนนิตบิุคคลตางหากจากบริษัทโจทกเปนผูซ้ือไดจากการขายทอดตลาด โดยไมปรากฏวามีการใชให

บุคคลทั้งหลายเขาประมูลสูราคาแทนบรษิทัโจทก การขายทอดตลาดดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมาย”.
60 พรชัย  สุนทรพันธ.  เลมเดิม.
61 ไผทชิต  เอกจริยากร. เลมเดิม. หนา 93.
62 เดือน  จิตรกร. เลมเดิม. หนา 93.
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2.3.7 หนาท่ีและความรับผิดของผูซื้อทรัพย

ผูสูราคาที่เปนผูเสนอราคาสูงสุดและเปนผูประมูลทรัพยไดซึ่งเรียกวาผูซื้อน้ัน นอกจาก

หนาที่ในการปฏิบัติตามสัญญาในฐานะผูซื้อตามลักษณะซื้อขายทั่วไป เชนมีหนาที่รับมอบ

ทรัพยสินตามหลักเกณฑทั่วไปของสัญญาซื้อขายแลว ก็ยังมีหนาที่รับผิดชอบดังกรณีตอไปน้ี

1) ผูซื้อทรัพยสินตองมีหนาที่ทําตามประกาศโฆษณาขายทอดตลาดและขอความตางๆ ที่

ผูทอดตลาดไดแถลงไวกอนเร่ิมการขายทอดตลาด ตามมาตรา 510แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย63เชนประกาศโฆษณาการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ 

กําหนดวาใหผูซื้อทรัพยสินชําระราคาทรัพยสินใหครบถวนกอน จึงจะไปดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์

ใหกับผูซื้อทรัพยสินตอไป ซึ่งผูซื้อทรัพยสินก็ตองปฏิบัติตามประกาศโฆษณาการขายทอดตลาด

ทรัพยน้ันดวย64หรือประกาศโฆษณาการขายทอดตลาดทรัพยกําหนดวาผูซื้อทรัพยสินจะตอง

ดําเนินการขนทรัพยสินที่ขายทอดตลาดออกไปทันที มิฉะน้ันจะตองชําระราคาคารักษาทรัพยน้ัน

ลวงหนาดวย65หรือผูซื้อทรัพยสินมีหนาที่ตรวจดูทรัพยสินวามีสภาพเปนอยางไร66

2) ผูซื้อทรัพยสินตองชําระราคาเปนเงินสดทันทีหรือตามเวลาที่ผูทอดตลาดกําหนดไว 

ตามมาตรา 515 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตถาประกาศโฆษณาการประกาศโฆษณา

ขายทอดตลาดทรัพยกําหนดไวเปนอยางอ่ืน เชน กําหนดใหชําระราคาทรัพยสินดวยเงินสดหรือ

แคชเชียรเช็ค เทาน้ัน การชําระเงินก็ตองเปนไปตามประกาศโฆษณาขายทอดตลาดทรัพยน้ัน67

3) ผูซื้อทรัพยสินตองรับผิดในสวนที่ขาดในกรณีที่ผูซื้อทรัพยสินละเลยเสียไมชําระราคา

ใหครบถวน จนผูทอดตลาดตองนําทรัพยสินน้ันออกขายทอดตลาดใหมอีกคร้ังและถาการขาย

ทอดตลาดคร้ังใหมน้ีไดเงินจํานวนสุทธิไมคุมกับราคาและคาใชจายในการขายทอดตลาดในชั้นเดิม

เชนน้ีผูสูราคาหรือผูซื้อทรัพยสินในคร้ังแรกตองรับผิดในสวนที่ขาดอยู ตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยมาตรา 516 “ถาผูสูราคาสูงสุดละเลยเสียไมใชราคาไซร ทานวาผูทอดตลาดเอาทรัพยสิน

น้ันออกขายอีกคร้ังหน่ึง ถาและไดเงินเปนจํานวนสุทธิไมคุมกับราคาและคาขายทอดตลาดชั้นเดิม

ผูสูราคาเดิมน้ันตองรับผิดในสวนที่ขาด”  และถือวาเปนคาเสียหายเพราะการผิดสัญญา68 ทั้งน้ี

ผูทอดตลาดจะยึดหนวงทรัพยสินไวจนกวาผูซื้อทรัพยสินจะชําระราคาตาม 468 แหงประมวล

63 ประพนธ  ศาตะมาน. และ ไพจิตร  ปุญญพันธ.  เลมเดิม. หนา 144.
64 อัมพร  จันทรวิจิตร.  เลมเดิม. หนา 92-93.
65 เดือน  จิตรกร.  เลมเดิม. หนา 92.
66 วิริยะ  เกิดศรี.  เลมเดิม. หนา 111.
67 อัมพร  จนัทรวิจิตร.  เลมเดิม. หนา 95.
68 สถิต  เล็งไธสง.  เลมเดิม. หนา 126.
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กฎหมายแพงและพาณิชยไมได เพราะเปนการขัดกับมาตรา 516 แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ที่กําหนดใหผูทอดตลาดนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดซ้ําอีกคร้ัง โดยมิไดใหสิทธิที่จะ

เลือกนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดใหมอีกคร้ังหรือไมก็ได ทํานองเดียวกับมาตรา 470 แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแตประการใด69 แตมีนักกฎหมายบางทานเห็นวาผูทอดตลาดจะ

วากลาวเอาแกผูซื้อทรัพยสินตามหลักแหงการผิดสัญญาก็ได หรือจะเอาทรัพยสินน้ันออกขาย

ทอดตลาดใหมอีกคร้ังก็ได โดยเปนสิทธิของผูทอดตลาดที่จะเลือกปฏิบัติวิธีการอยางใดอยางหน่ึง

ที่จะเปนผลประโยชนแกตนเอง70 นอกจากน้ีผูทอดตลาดจะขายทรัพยสินน้ันใหแกผูสูราคา

รองลงมาก็ไมไดเพราะคําเสนอของผูสูราคารองลงมาน้ันสิ้นความผูกพันไปตามมาตรา 514 แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว71 เวนแตการโฆษณาบอกขายทอดตลาดจะไดระบุวาหาก

ผูซื้อทรัพยสินไมชําระราคาทรัพยสิน ผูทอดตลาดจะขายทรัพยสินใหแกผูสูราคารองลงมาโดยไมนํา

ทรัพยสินออกขายทอดตลาดซ้ําอีกคร้ังหน่ึง อันเปนการยกเวนมาตรา 516 แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย 72 ทั้งน้ีมาตรา 516 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กําหนดยกเวนให

ผูทอดตลาดสามารถนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดไดโดยไมจําตองแจงใหผูซื้อทรัพยสินทราบ

กอน ซึ่งกรณีจะตางจากการซื้อขายธรรมดา โดยในการซื้อขายธรรมดาน้ันถาผูซื้อทรัพยสินไมชําระ

ราคา ผูขายทรัพยสินจะตองมีจดหมายบอกกลาวไปยังผูซื้อทรัพยสินใหชําระราคาทั้งคาใชจาย

ภายในเวลาอันควร ซึ่งตองกําหนดลงไวในคําบอกกลาวน้ันกอนดวย และถาผูซื้อทรัพยสินละเลย

ไมทําตามคําบอกกลาวน้ัน ผูขายทรัพยสินจึงจะสามารถนําทรัพยสินน้ันออกขายทอดตลาดได

69 ประพนธ  ศาตะมาน และ ไพจิตร  ปุญญพันธ.  เลมเดิม. หนา 149.
70 ปรีชา  สุมาวงศ. เลมเดิม. หนา 673.
71 ไผทชิต เอกจริยากร. เลมเดิม. หนา 292. โปรดดูคําพิพากษาของศาลฎีกาที่ 1041/2518 (เนติบัณฑิตย-

สภา  ตอน 2 หนา  940-941) ความวา “ในการขายทอดตลาดที่ดินที่ยึดในการบังคับคดี ผูใหราคาสูงสุดไมวางเงิน

ตามที่ระบุในคําโฆษณาบอกขาย  ตองนําทรัพยออกขายใหม ผูสูราคาถัดไปพนความผูกพันตั้งแตมีผูเสนอราคาสูง

กวาแลว จึงขายใหแกผูสูราคาคนถัดไปไมได” โปรดดูคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1734-1735/2529 (เนติบัณทิตยสภา

ตอน 5 หนา 907-915) ความวา “เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจฐานเปนตัวแทนเจาหนี้ตามคําพิพากษาในอันที่จะ

รับชําระหนี้ ยึดหรืออายัดและยึดถือทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา และมีอํานาจที่จะเอาทรัพยสินออกขาย

ทอดตลาด จายเงินตามจํานวนเจาหนี้ในคําพิพากษาและคาฤชาธรรมเนียมใหเจาหนี้ตามคําพิพากษา ถามีเงินเหลือ

ก็ใหคืนใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา เหตุนี้ในการขายทอดตลาดเจาพนักงานบังคับคดีจึงมีอํานาจกําหนดใหผูสูราคา

วางเงินสดเปนประกันและจะริบหากผูสูราคาสูงสุดชําระราคาไมได เจาพนักงานบังคับคดีอาจขอใหศาลมีคําส่ัง

อนุญาตใหขายใหขายใหแกผูสูราคาต่ําคนถัดไปไดแลว ขอกําหนดดังกลาวยอมใชบังคับ หาขัดตอป.พ.พ. มาตรา 

516 ไม. ”
72 ศนันทกร (จําป)  โสตถิพันธ. เลมเดิม. หนา 181.
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ตามมาตรา 470 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งเปนไปตามหลักคุมครองตนเอง 

(Autotulela)73 ในกรณีน้ี ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยวาผูขายทรัพยสินจะนําทรัพยสินออกขายโดยวิธีอ่ืน

ก็ได ไมจําเปนตองนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดเสมอไป แตนักกฎหมายบางทานเห็นวาผูขายมี

สิทธิที่จะขายทรัพยสินน้ันหรือไมก็ได โดยไมตองคํานึงถึงวากรรมสิทธิ์ในทรัพยสินน้ันจะโอนไป

ยังผูซื้อแลวหรือไม แตถาหากผูขายทรัพยสินเลือกที่จะขายน้ันก็จะตองนําทรัพยสินออกขาย

ทอดตลาดเสมอ74 โดยที่มาตรา 470 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กําหนดใหผูขาย

ทรัพยสินนําทรัพยสินน้ันออกขายดวยวิธีการขายทอดตลาดก็เปนการใหความคุมครองแกผูซื้อ

ทรัพยสินดวยทางหน่ึงน่ันเองโดยที่มาตรา 470 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนบท

ยกเวน นอกจากน้ีการที่กฎหมายกําหนดใหตองขายทอดตลาดก็เปนเพราะกรรมสิทธในทรัพยสินได

โอนไปยังผูซื้อแลว การที่ผูขายทรัพยสินทําการขายทอดตลาดทรัพยน้ันก็เปนการทําแทนผูซื้อ

ทรัพยสิน จึงตองคํานึงถึงประโยชนของผูซื้อทรัพยสินดวย75

2.3.8 หนาท่ีและความรับผิดของผูทอดตลาด

ผูทอดตลาดเปนอีกบุคคลหน่ึงที่มีความสําคัญในการขายทอดตลาดทรัพยสิน เน่ืองจาก

การขายทรัพยสินจะไดราคามากนอยเพียงใดน้ัน ก็ขึ้นอยูกับความเชี่ยวชาญหรือความรับผิดชอบ 

ของผูทอดตลาดดวยเชนเดียวกัน 

1) ผูทอดตลาดมีหนาที่ปฏิบัติตามคําสั่งของผูขายทรัพยสิน โดยถือวาผูทอดตลาด เปน

เสมือนตัวแทนของผูขาย  (ตัวการ) ฉะน้ันตองนําหลักกฎหมายในเร่ืองหนาที่และความรับผิดของ

ตัวแทนตัวการ ในหมวด 2  ลักษณะ 15 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดย

อนุโลม

2) ผูทอดตลาดจะตองเขาเปนผูอํานวยการขายทอดตลาดดวยตนเองใหเปนไปดวยความ

เรียบรอยตามที่ไดรับมอบหมาย ฉะน้ันจึงมอบหมายใหบุคคลอ่ืนทําแทนไมได เวนแตจะไดรับ

อนุญาตใหต้ังตัวแทนชวงได เพราะในการขายทอดตลาดผูทอดตลาดเปนบุคคลที่มี ความสําคัญและ

ไดรับความไววางใจเปนพิเศษจากผูขาย  ทั้งน้ีเพราะการขายทอดตลาดจะขายใหเสร็จสิ้นสมบูรณ

หรือไม ขึ้นอยูกับผูทอดตลาดเปนสําคัญ

73 โปรดดูคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 457/2547 (ยังไมมีการพิมพเผยแพร)
74 ประพนธ  ศาตะมาน และ ไพจิตร  ปุญญพันธ.  เลมเดิม. หนา 97. และ จําป  โสถิพันธ.  เลมเดิม.

หนา 184.
75 จําป  โสตถิพันธ. เลมเดิม. หนา 182-183.
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3) ผูทอดตลาดตองเก็บรักษาทรัพยสินที่จะขายทอดตลาดไวดวยความระมัดระวัง และใช

ฝมือเพื่อสงวนทรัพยสินน้ันโดยนําหลักเร่ืองฝากทรัพยมาบังคับใชโดยอนุโลม ซึ่งประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยมาตรา 659 ในเร่ืองฝากทรัพย บัญญัติไววา “  ถาการรับฝากทรัพยเปนการทําให

เปลาไมมีบําเหน็จไซร ทานวาผูรับฝากจําตองใชความระมัดระวังสงวนทรัพยสินซึ่งฝากน้ันเหมือน

เชนเคยประพฤติในกิจการของตน

ถาการรับฝากน้ันมีบําเหน็จคาฝาก  ทานวาผูรับฝากจําตองใชความระมัดระวัง และใช

ฝมือเพื่อสงวนในทรัพยสินน้ันเหมือนเชนวิญูชนจะพึงประพฤติโดยพฤติการณดังน้ัน ทั้งน้ียอม

รวมทั้งการใชฝมืออันพิเศษเฉพาะการในอันที่จะพึงใชฝมือเชนน้ันดวย

ถาและผูรับฝากเปนผูมีวิชาชีพเฉพาะกิจการคาขาย หรืออาชีวะอยางหน่ึงอยางใด

ก็จําตองใชความระมัดระวังและใชฝมือเทาที่เปนธรรมดาจะตองใชในกิจการคาขายหรืออาชีวะ

อยางน้ัน”

ซึ่งจะเห็นไดวาผูทอดตลาดจะตองเก็บรักษาและสงวนทรัพยสินที่จะนําออกขาย

ทอดตลาดในพฤติการณที่เหมาะสมแกการที่ไดรับมอบอํานาจใหขายทอดตลาดน้ันโดยปฏิบัติการ

เก็บรักษาทรัพยสินน้ันตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 659 ดังไดกลาวไวขางตน และถา

ผูทอดตลาดไมปฏิบัติรักษาทรัพยสินตามหลักเกณฑดังกลาว  ถาทรัพยสินเกิดความเสียหายไมวา

โดยเหตุใด ผูทอดตลาดผูทอดตลาดตองรับผิดในฐานะผิดสัญญาตัวแทน

4) ผูทอดตลาดมีหนาที่ที่ตองพยายามขายทรัพยสินใหไดราคาสูงสุดเทาที่จะทําได แต

ราคาสูงสุดน้ีไมจําเปนตองเปนราคาที่สูงกวาราคาที่แทจริง หรือกําหนดไววาเปนจํานวนเทาใด 

ราคาสูงสุดน้ี หมายถึงราคาที่ผูทอดตลาดเห็นวาเพียงพอเปนสําคัญ ฉะน้ันเมื่อใดผูทอดตลาดเห็นวา

ราคาซึ่งมีผูสูราคาน้ันไมเพียงพอ  ผูทอดตลาดอาจถอนทรัพยสินจากการขายทอดตลาดไดตาม

มาตรา 513 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งบัญญัติไววา “เมื่อใดผูทอดตลาดเห็นวาราคา

ซึ่งมีผูสูสูงสุดน้ันยังไมเพียงพอ ผูทอดตลาดอาจถอนทรัพยสินจากการขายทอดได”

อน่ึงหากผูทอดตลาดเห็นวาราคาสูงสุดยังไมเพียงพอ ไมเปนไปตามที่ผูทอดตลาดพึง

พอใจ ซึ่งโดยมากจะเปนราคาที่ตํ่ากวาที่ผูทอดตลาดต้ังใจวาจะขายทอดตลาดได ไมวาราคาน้ันจะสูง

หรือตํ่ากวามูลคาจริงของทรัพยสินที่ขายทอดตลาดเพียงใดก็ตาม ผูทอดตลาดก็มีสิทธิถอนทรัพยสิน

จากการขายทอดตลาดได ตามมาตรา 513 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยไมตองมี

เหตุผลใดๆ และคําวา” ไมเพียงพอ” ก็ถือตามความเห็นของผูทอดตลาดเปนเกณฑ ไมถือตามความ

คิดเห็นของบุคคลทั่วไป กรณีจึงเทากับไมเพียงพอตอความตองการของผูทอดตลาดน่ันเอง

ผูทอดตลาดจึง ไมตองผูกมัดใหตองขายทรัพยสินน้ัน เพราะมิฉะน้ันจะกลายเปนวากฎหมายบังคับ
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ใหตองทําตามสัญญา76แตการถอนทรัพยสินจากการขายทอดตลาดน้ันจะตองทํากอนที่ผูทอดตลาด

จะทําการเคาะไมหรือแสดงกริยาอยางหน่ึงอยางใดตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดอันทําให

การขายทอดตลาดน้ันบริบูรณ77

5) ผูทอดตลาดมีหนาที่เรียกรองใหผูสูราคาสูงสุดชําระราคาทรัพยสินที่ซื้อเปนเงินสดเมื่อ

การซื้อขายบริบูรณ หรือตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในคําโฆษณาบอกขาย ถาผูทอดตลาด

ไมปฏิบัติตามหนาที่ กลาวคือไมเรียกใหผูสูราคาชําระราคาทรัพยสินตามที่กําหนดไว ถาเงินที่ได

จากการขายทอดตลาดน้ันยังขาดอยูเทาใดผูทอดตลาดจะตองรับผิด ตามที่ประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยมาตรา 517 ซึ่งไดบัญญัติไววา  “ ถาเงินรายไดจากการขายทอดตลาดสวนหน่ึงคาง ชําระ

อยูเพราะเหตุผูทอดตลาดละเลยไมบังคับตามมาตรา 515 หรือมาตรา 516 ไซรทานวาผูทอดตลาด

ตองรับผิด”

6) ในกรณีที่ผูสูราคาสูงสุดละเลยไมชําระราคาทรัพยสินที่ขายททอดตลาด ผูทอดตลาด

จะตองนําทรัพยสินน้ันออกขายทอดตลาดใหมอีกคร้ังหน่ึงและถาขายไดเงินสุทธิไมคุมกับราคาและ

คาใชจายแลว ผูทอดตลาดก็มีหนาที่จะตองเรียกรองใหผูสูราคาคนเดิมรับผิดชําระราคาสวนที่คางอยู

ตามมาตรา 516 ซึ่งบัญญัติไววา “ถาผูสูงราคาสูงสุดละเลยเสียไมใชราคาไซร  ทานใหผูทอดตลาด

เอาทรัพยสินน้ันออกขายอีกคร้ังหน่ึง ถาและไดเงินเปนจํานวนสุทธิไมคุมกับราคาและไมปฏิบัติตาม

มาตรา 516 คือไมนําทรัพยสินออกขายใหมหรือถานําออกขายแลวไดเงินจํานวนสุทธิไมเพียงพอก

กับราคาที่ผูสูราคาคนกอนไดเสนอไวผูทอดตลาดกลับละเลยเสียไมเรียกใหผูสูราคาคนผิดในสวนที่

ขาดเชนน้ีผูทอดตลาดจะตองรับผิดชดใชราคาสวนที่ขาดตามาตรา 517 ดังที่ไดกลาวไวแลวน้ัน แต

อยางไรก็ดีถาหากไดเอาทรัพยสินออกขายทอดตลาดอีกคร้ังแตขายไมได ไมวาจะดวยเหตุใดๆ 

ก็ตามรวมถึงไมมีไมมีผูเขาสูราคาในการขายทอดตลาดคร้ังใหมน้ี ผูทอดตลาดก็ไมตองรับผิดเพราะ

เปนเร่ืองที่ผูสูราคาคนเดิมจะตองรับผิดตามาตรา 516 เชนกัน

กรณีนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดใหม มีปญหาวาเมื่อมีผูสูราคาแลว ผูทอดตลาด

จะตองขายทรัพยสินน้ันเสมอไปหรือไม หรือถือวาเมื่อมีผูสูราคําตองเขาสูราคาแลวจะใหราคา

เทาใดก็จําตองขาย สวนที่ขาดอยูก็ไปเรียกเอาจากผูสูราคาคนเดิมซึ่งตองรับผิดในสวนที่ขาดอยูแลว 

ในขอน้ีเห็นไดวา การขายในคร้ังน้ีเปนการขายทอดตลาดเชนกัน จึงตองตกอยูภายใตบังคับมาตรา 

513 ดวย เมื่อผูทอดตลาดเห็นวาราคาที่มีผูใหคร้ังใหมยังไมเพียงพอ ผูทอดตลาดก็ยอมถอน

ทรัพยสินออกจากการขายทอดตลาดได

76 ประพนธ  ศาตะมาน และ ไพจิตร   ปุญญพันธ.  เลมเดิม. หนา 145.
77 ไผทชิต  เอกจริยากร. (2548). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเรียงมาตราวาดวยซื้อขาย 

แลกเปลี่ยนใหบรรพ 3  มาตรา 453- 536. หนา 128-136.
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                         อน่ึงมีปญหาตอไปอีกวา ผูทอดตลาดจะใชสิทธิยึดหนวงทรัพยน้ันไวจนกวาจะ

ไดรับชดใชราคา ตามบทบัญญัติมาตรา 468 ที่บัญญัติวา “............ผูขายชอบที่จะยึดหนวงทรัพยสิน

ที่ขายไวไดจนกวาจะใชราคา”  เพื่อที่จะไดหรือไมตองนําทรัพยสินน้ันออกขายทอดตลาดใหมอีก

คร้ังตามมาตรา 516 ซึ่งในขอน้ีเห็นไดวาผูทอดตลาดจะใชสิทธิยึดหนวงโดยมิไดนําเอาทรัพยออก

ขายทอดตลาดใหมมิได เพราะมาตรา 516 ไดบัญญัติไวโดยชัดแจงใหนําทรัพยออกขายทอดตลาด

ใหมอีกคร้ังหน่ึง และนอกจากน้ันมาตรา 517 ก็ไดบัญญัติถึงความรับผิดของผูทอดตลาดที่ละเลย

ไมปฏิบัติตามาตรา 516 จนกอใหเกิดความเสียหายแกผูขายไวดวย

2.4 การขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดี

เมื่อศาลมีคําพิพากษาแลวลูกหน้ีไมชําระหน้ี  เจาหน้ีตามคําพิพากษาชอบที่จะ

ดําเนินการขอศาลใหออกหมายบังคับคดีได กรณีที่ศาลพิพากษาใหชําระหน้ีเปนตัวเงินการบังคับคดี

กระทําโดยการยึดทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาไดเกิดขึ้นมานานแลวเร่ิมตนจากกฎหมาย

โรมัน78กลาวคือการฟองคดีแพงตามกฎหมายโรมันอาจเปนการฟองบังคับคดีเหนือทรัพย (in rem)

หรือฟองบังคับเหนือบุคคล (in personam) การบังคับคดีที่สืบเน่ืองมาจากการบังคับเหนือบุคคลที่

เกาแกที่สุดในสมัยโรมันใชระบบ legis actiones โดยวิธีการบังคับที่เรียกวา Manus iniectio ซึ่งเปน

การบังคับเอากับเน้ือตัวรางกายลูกหน้ีเชน จับขัง อีกวิธีเรียกวา pignoris capio เปนการบังคับเอาแก

ทรัพยสินของลูกหน้ี โดยใหเจาหน้ียึดทรัพยสินบางอยางของลูกหน้ีไวเองโดยไมตองพึ่งอํานาจรัฐ 

ตอมาไดวิวัฒนาการมาโดยเจาหนาที่บานเมืองเขามาเกี่ยวของดวยเรียกวา Bonorum venditio โดย

เจาหนาที่บานเมืองออกคําสั่งใหเจาหน้ีเขาครอบครองทรัพยสินของลูกหน้ี ขั้นตอนตอมาเจาหน้ีตอง

ยึดทรัพยสินของลูกหน้ีทั้งหมดของลูกหน้ีโดยตองประกาศโฆษณาการยึดเพื่อใหเจาหน้ีรายอ่ืนเขา

เฉลี่ยทรัพยสิน เมื่อพนกําหนด 30 วันแลวบรรดาเจาหน้ีตองประชุมกันเพื่อต้ัง magister ขึ้นเพื่อ

จัดการขายทรัพยสินโดยการประมูลราคากัน (by auction) และเปนการขายทรัพยสินทั้งหมดที่ยึดมา

ไดไมมีการแยกขาย ตอมารัฐในโรมันเขามามีบทบาทในการบังคับชําระหน้ีโดยเจาหนาที่ศาล (court

bailiffs) ทําการยึดทรัพยสินของลูกหน้ีเทาที่พอจะชําระหน้ี มิใหเปนอํานาจของเจาหน้ีตามลําพังอีก

ตอไป และกลายเปนตนแบบของการบังคับคดีในปจจุบัน

กรมบังคับคดีเปนสวนราชการที่สังกัดอยูในกระทรวงยุติธรรม มีอํานาจหนาที่ใน

การบังคับคดีแพง คดีลมละลาย ตลอดจนการวางทรัพย งานอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดขอพิพาท

78 เผาพันธุ  ชอบน้ําตาล. (2543). สิทธิของผูซื้อทรัพยจากการขายทอตลาด: ศึกษากรณีตามประมวล

กฎหมายแพงแลพาณิชย มาตรา 1330. หนา 18-21.
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เกี่ยวกับการวางทรัพย ทั่วประเทศ รวมทั้งงานชําระบัญชีหางหุนสวน บริษัท หรือนิติบุคคลตาม

คําสั่งศาลดวย และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานดานการบังคับคดี ในสวนกลางจะแบง

การปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดีออกเปน 3 กอง ไดแกกองยึดทรัพยสินมีหนาที่ในการยึด

ทรัพยสินของลูกหน้ีตามหมายบังคับคดี กองอายัดทรัพยสินมีหนาที่อายัดทรัพยสินของลูกหน้ีหรือ

ที่ลูกหน้ีมีสิทธิเรียกรอง กองจําหนายทรัพยมีหนาที่รับผิดชอบในดานการขายทอดตลาดทรัพยสิน

ของลูกหน้ีเพื่อนําเงินมาชําระใหแกเจาหน้ีตามคําพิพากษาตอไป

การขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีเปนการดําเนินการตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของ

ศาลทั้งคดีแพงและคดีลมละลาย โดยในการบังคับคดีแพงของกรมบังคับคดีจะมีเจาพนักงานบังคับ

คดีเปนผูดําเนินการตาม คําสั่งศาล ซึ่งคําวา “ จาพนักงานบังคับคดี” ปจจุบันประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง ไดบัญญัติไวในมาตรา 1 (14 )  หมายความวา เจาพนักงานในสังกัดกรมบังคับ

คดี หรือพนักงานอ่ืนผูมีอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชอยู ในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการ

ที่บัญญัติไวในภาค 4  แหงประมวลกฎหมายน้ี เพื่อคุมครองสิทธิของคูความในระหวางการพิจารณา

หรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง และใหหมายความรวมถึงบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก

เจาพนักงานบังคับคดีใหปฏิบัติการแทนดวย

ในการบังคับคดีลมละลายจะมีเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งเมื่อลูกหน้ี

ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลวอํานาจในการจัดการเกี่ยวกับกิจการทรัพยสินของลูกหน้ียอมตกแก

เจาพนักงานพิทักษทรัพยแตเพียงผูเดียว ลูกหน้ีจะไมมีอํานาจในการจัดการทรัพยสินของตนเองแต

อยางใด ซึ่งเจาพนักงานพิทักษทรัพยยอมมีอํานาจที่ยึดทรัพยและขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหน้ี  

ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 เพื่อที่จะนําเงินมาแบงใหกับบรรดาเจาหน้ีที่ไดยื่นคําขอรับ

ชําระหน้ีภายในกําหนดและมีสิทธิไดรับชําระหน้ีตอไป

ดังน้ันการขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีจึงเปนการดําเนินการตามคําพิพากษาหรือ

คําสั่งของศาล ทั้งคดีแพงและคดีลมละลาย เจาพนักงานบังคับคดีและเจาพนักงานพิทักษทรัพยซึ่ง

เปนขาราชการสังกัดกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จะเปนผูรับผิดชอบดําเนินการยึดทรัพยและ

ขายทอดตลาดตามคําสั่งศาล โดยตองขายใหไดราคาที่สูงที่สุดเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของการขายทอดตลาดทรัพยสิน ที่นอกจากจะนําเงินมาชําระหน้ีใหกับเจาหน้ีตามคําพิพากษาหรือ
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บรรดาเจาหน้ีของลูกหน้ีในคดีลมละลายแลว ยังจะตองไมทําใหลูกหน้ีตามคําพิพากษาหรือบุคคล

ที่เกี่ยวของตองเสียหายดวย79

2.4.1 หลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอนการขายทอดตลาด

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการขายทรัพยสินในคดี

แพงที่ดําเนินการโดยเจาพนักงานบังคับคดี กลาวคือภายหลังจากศาลมีคําพิพากษาแลว หากลูกหน้ี

ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติการชําระหน้ีตามคําพิพากษาใหกับเจาหน้ีตามคําพิพากษาก็จะตองมีการ

ยึดทรัพยลูกหน้ีตามคําพิพากษาไวตามหมายบังคับคดีของศาลแลว และศาลไดมีคําสั่งอนุญาตให

ขายทอดตลาดทรัพยสินที่ยึดน้ัน เจาพนักงานบังคับคดีก็จะขายทรัพยสินน้ันโดยการขายทอดตลาด

และนําเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดมาชําระใหแกเจาหน้ีตามคําพิพากษา80 ซึ่งการขายทอดตลาด

เปนขั้นตอนสุดทายในการบังคับคดีที่มีความสําคัญมากทั้งลูกหน้ีตามคําพิพากษาและเจาหน้ีตาม

คําพิพากษา โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกหน้ีตามคําพิพากษา เพราะถาหากขายทอดตลาดไดทรัพยสินได

ราคาตํ่าหรือขายไดไมพอชําระหน้ีใหกับเจาหน้ีตามคําพิพากษาไดครบถวน ลูกหน้ีจึงอาจถูกยึด

ทรัพยสินออกขายทอดตลาดอีกเพื่อทําการชําระหน้ีใหกับเจาหน้ีตามคําพิพากษาตอไปอีก หาก

เจาพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยสินไดในราคาสูง ลูกหน้ีก็สามารถชําระหน้ีใหกับเจาหน้ี

ตามคําพิพากษาไดครบถวน ทั้งอาจมีเงินเหลือที่เจาพนักงานบังคับคดีจะตองคืนใหกับลูกหน้ีตาม

คําพิพากษาดวย81

กรณีจะเห็นไดวาการขายทอดตลาดทรัพยสินในคดีแพง โดยปกติจะตองผานการยึด

ทรัพยสินน้ันโดยเจาพนักงานบังคับคดีของกรมบังคับคดีกอน ถึงแมวาคําพิพากษาจะเปนการใหเอา

ทรัพยสินที่พิพาทมาขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินมาแบงกันระหวางคูความ หรือเปนการดําเนินการให

เปนไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลที่คูความตกลงกันใหเอาทรัพยสินพิพาทมาขาย

79 โปรดดูคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5445 /2539 (งานสงเสริมตุลาการเลม 7 หนา 241 - 246) ความวา “การ

ขายทอดตลาดทรัพยสินมีความมุงหมายที่จะนําเงินมาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาพรอมดวยคาฤชา

ธรรมเนียมในคดีและคาธรรมเนียมการบังคับคดี และในขณะเดียวกันเจาพนักงานบังคับคดีตองตองใหความ

คุมครองลูกหนี้ไมใหเกิดความเสียหายดวย โดยตองไมขายทรัพยสินเกินความจําเปน และเม่ือไดเงินมาพอจํานวน

ที่จะชําระ หนี้แลว ก็หามไมใหเอาทรัพยสินอ่ืนที่ยึดหรืออายัดออกขายทอดตลาดหรือจําหนายโดยวิธีอ่ืนอีก”
80 ชลัช  อัชฌากุลกิจ. (2549). “การสรางความเปนธรรมในการขายทอดตลาด.” หลกัฎหมายธุรกิจ 

38, 4. หนา 77 – 80.
81 พลประสิทธ์ิ  ฤทธ์ิรักษา. (2538 ). หลักกฎหมายจากคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเกี่ยวกับการบังคับคดี

ทางปฏิบัต.ิ หนา 25–32.
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ทอดตลาดเพื่อเอาเงินมาแบงกันก็ตาม เน่ืองจากตองใหความคุมครองแกเจาของทรัพยสินที่แทจริง

ที่ไมไดเขามาในคดีดวย82

อยางไรก็ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ไดหามการขายทอดตลาดไว

2 กรณีคือ83

1) กรณีเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินพอกับจํานวนหน้ีแลว ยอมตองหาม

มิใหเอาทรัพยสินออกขายทอดตลาดอีกตามาตรา 284 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

2) กรณีทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษามีลักษณะเปนของสวนตัวโดยแทตาม

มาตรา  285 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพง เชนหนังสือสําหรับวงศตระกูลโดยเฉพาะ

จดหมายหรือสมุดบัญชีตาง ๆ ซึ่งถาจําเปนอาจยึดมาตรวจดูเพื่อการบังคับคดีได เปนตน

บทบัญญัติมาตรา 306 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพง กําหนดวากอน

ที่เจาพนักงานบังคับคดีจะดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินได เจาพนักงานบังคับคดีจะตอง

รายงาน ศาลใหทราบถึงบัญชีทรัพยสินที่ยึดมาในคดีและจะตองขออนุญาตใหศาลสั่งใหขาย

ทอดตลาดทรัพยสินน้ันกอนทุกเร่ืองทุกคดีไป84 (115) อยางไรก็ตามกรณีมีขอยกเวนหากทรัพยสิน

ที่ยึดน้ันเปนของสดของเสียได เจาพนักงานบังคับคดียอมมีอํานาจขายทอดตลาดทรัพยสินน้ันได

ทันทีโดยไมตองขออนุญาตจากศาลกอนตามาตรา 308  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพง 

ซึ่งมาตรา 59 บัญญัติใหนํามาใชแกวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาดวยการยึดทรัพยสินที่พิพาทหรือ

ทรัพยสินของจําเลยไวทั้งหมดหรือบางสวนตามาตรา 254 (1) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจาณา

ความแพง โดยอนุโลมดวย85

บทบัญญัติ มาตรา 308  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพง กําหนดให

เจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

กฎกระทรวงวาดวยการขายทอดตลาด และตามขอกําหนดของศาลซึ่งระบุไวในคําสั่งอนุญาตใหขาย

ทรัพยสินถาหากมี ดังน้ันจึงเห็นไดวาวิธีการขายทอดตลาดตองอาศัยบทบัญญัติตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการขายทอดตลาด ซึ่งก็คือบทบัญญัติมาตรา 506 ถึงมาตรา 517 มา

82 ชลูตม  สวัสดิทัต. (2498, เมษายน). “การขายทอดตลาดในคดีแพงตองผานการยึดหุนทุกเรื่อง

หรือไม.” ดุลพาห 2, 4. หนา 37 – 43.
83 พิพัฒน  จักรางกูร. (2543). คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง วิธีการช่ัวคราวกอน

พิพากษาและการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง.  หนา 202.
84 สงคราม  สกุลพราหมณ. (2541). ความลาชาในการบังคับคดี : ศึกษาเฉพาะกรณกีารบังคับคดีจํานอง

หรือทรัพยหลกัประกันจํานอง. หนา 21.
85 ชลูตม  สวัสดิทัต. เลมเดิม. หนา 37 – 43.
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เปนหลักในการดําเนินการขายทอดตลาดโดยเจาพนักงานบังคับคดี สวนกฎกระทรวงวาดวยการ

ขายทอดตลาดขณะน้ียังไมมี คงมีแตระเบียบของกระทรวงยุติธรรม วาดวยการบังคับคดีของ

เจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 ซึ่งกําหนดระเบียบและวิธีการขายทอดตลาดทรัพยสินไว ในสวน

ขอกําหนดของศาลซึ่งระบุไวในคําสั่งอนุญาตใหขายทรัพยสินน้ัน ก็คือกรณีที่ศาลกําหนดใหขาย

ทรัพยสินโดยติดจํานองหรือปลอดจํานองน่ันเอง86

ในการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษา เจาหน้ีตามคําพิพากษา

และลูกหน้ีตามคําพิพากษาตางก็ไมใชผูขายทรัพยสิน ดังน้ันเจาหน้ีตามคําพิพากษาและลูกหน้ีตาม

คําพิพากษาจึงเขาสูราคาหรือใชใหผูอ่ืนเขาสูราคาแทนได โดยไมตองปฏิบัติตามมาตรา 512 แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย87ซึ่งในขณะที่เจาพนักงานบังคับคดีถือวาเปนทั้งผูทอดตลาดและ

ผูขายทรัพยสินในขณะเดียวกัน เจาพนักงานบังคับคดีจึงตองตกอยูภายใตบังคับมาตรา 511 และ

มาตรา 512 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย88เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีเปนผูดําเนินการขาย

ทอดตลาดทรัพยสินของ ลูกหน้ีตามคําพิพากษา เจาพนักงานบังคับคดีจึงตกอยูในฐานะคนกลาง

ที่ตองคํานึงถึงประโยชนสวนไดเสียของทุกฝายที่เกี่ยวของ อีกทั้งตองคํานึงถึงเจตนารมณของ

กฎหมายที่จะใหทรัพยสินที่ขายทอดตลาดไดราคาที่สูงที่สุด โดยจําตองคํานึงถึงวาราคาสูงสุด

เพียงพอและสมควรแกราคาทรัพยสินที่ขายทอดตลาดหรือไม เจาพนักงานบังคับคดีไมอาจขาย

ทรัพยสินดังกลาวตามความพอใจอยางเจาของทรัพยสินได หากราคาสูงสุดยังตํ่ากวาราคาทรัพยสิน

มากเกินสมควร เจาพนักงานบังคับคดีก็จะตองถอนทรัพยสินน้ันออกจากการขายทอดตลาด89

86 ประพนธ   ศาตะมาน. คําบรรยายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 4  วิธีการช่ัวคราว

กอนพพิากษาและการบังคับคดตีามคําพิพากษาหรอืคําส่ัง. หนา 272.
87 ไพบูลย  เมฆมานะ. (2548). ปญหาการขายทอดตลาดทรัพยของเจาพนักงานบังคับคด.ี และ

พลประสิทธ์ิ  ฤทธ์ิรักษา. (2538). หลักกฎหมายจากคําพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการบังคับคดีทางปฏิบัติ. หนา

105–107. โปรดดคูําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3188/2531 (เนตบิัณฑิตยสภา ตอน 7 หนา 2022 – 2024 ) “ความวา การ

ขายทอดตลาดทรัพยที่ยึดซ่ึงเปนของ จําเลยผูเปนลูกหนีต้ามคําพิพากษานั้น เจาพนักงานบังคับคดีเปนผูขายตาม

คําส่ังศาล โจทกซ่ึงเปนผูชนะคดไีมใชเปนผูขาย จึงไมตองหามมิใหเขาสูราคาตามาตรา 512 แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย”. โปรดดูคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 337/2532 (เนติบณัฑิตยสภา ตอน 7 หนา 350– 355) ความวา 

“ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 512 ที่หามมิใหผูขายเขาสูราคาเองหรือใชใหผูหนึ่งผูใดเขาสูราคานั้น 

หมายถึงผูเปนเจาของทรัพยที่นําออกขายทอดตลาดจะเขาสูราคาเองหรือใชใหผูหนึ่งผูใดเขาสูราคามิได โจทกจึง

มิไดเปนเจาของทรัพยสินที่ทําการขายทอดตลาด แตเปนเพียงเจาหนี้ตามคําพิพากษา โจทกยอมจะเขาสูราคาเอง

หรือใหบุตร ภริยาของตนเขาสูราคาได.”
88 บุญศิริ  คําแกว. (2548 ). ปญหาการขายทอดตลาดทรัพยสินที่ยึดโดยเจาพนักงานบังคับคดี.  หนา 67.
89 สมพงศ  แพนเดช. (2546, กันยายน). “เพิกถอนการขายทอดตลาด” วารสารขาวกฎหมายใหม 1, 11

หนา 45-49.
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การขายทอดตลาดทรัพยที่ยึดโดยเจาพนักงานบังคับคดีเปนการดําเนินการตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งการขายทอดตลาดน้ีเปนกระบวนการภายหลังจาก

ขั้นตอนการยึดทรัพย ซึ่งกอนที่จะดําเนินการขายทอดตลาดไดน้ัน เจาพนักงานบังคับคดีมีหนาที่แจง

การยึดใหกับคูความหรือผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีทราบโดยชอบ รวมทั้งตองรายการบัญชีการ

ยึดทรัพยใหศาลทราบ  และตองขอใหศาลมีคําสั่งอนุญาตใหขายทอดตลาดทรัพยที่ยึดน้ันดวย

“เมื่อศาลไดมีคําสั่งอนุญาตใหขายแลว เจาพนักงานบังคับคดีอาจขายทรัพยสิน

ที่ยึดเมื่อไดพนระยะเวลาอยางนอยหาวันนับแตวันที่ยึด การขายน้ันใหดําเนินการตามบทบัญญัติ

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎกระทรวงวาดวยการน้ันและตามขอกําหนดของศาล 

ซึ่งไดกําหนดไวในคําสั่งอนุญาตใหขายทรัพยสินน้ัน ถาหากมี”  จึงเห็นไดวาการขายทอดตลาดของ

เจาพนักงานบังคับคดีนอกจากจะตอง ดําเนินการตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งเปน

กฎหมายสาระบัญญัติแลว ยังคงตองดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซึ่งเปน

กฎหมายวิธีสบัญญัติ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ.

2522   คําสั่งกรมบังคับคดี รวมทั้งประกาศกรมบังคับคดีเร่ืองนโยบายการขายทอดตลาดทรัพยสิน

ของกรมบังคับคดี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยึดทรัพย ขับไลร้ือถอน  และการจําหนายทรัพยสินที่ได

วางหลักเกณฑการบังคับคดีต้ังแตขั้นตอนการยึดทรัพยสินถึงการขายทอดตลาดเพื่อใหเจาพนักงาน

บังคับคดีถือเปนแนวทางการปฏิบัติอีกดวย ซึ่งจะแตกตางจากการขายทอดตลาดของเอกชน 

ในการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหน้ีผูที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือ

ลูกหน้ีผูลมละลายตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 น้ัน เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะเปน

ผูดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหน้ีผูลมละลาย ซึ่งในแนวทางการปฏิบัติงานจะให

เจาพนักงานบังคับคดีทําการขายทอดตลาดแทน โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยไมจําตองขออนุญาต

ใหมีคําสั่งขายทอดตลาดทรัพยน้ันกอนแตอยางใด (ซึ่งตางกับการขายทอดตลาดในคดีแพงของ

เจาพนักงานบังคับคดี โดยการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาจะตองไดรับ

อนุญาตจากศาลกอนจึงจะสามารถทําการขายได) เพราะเจาพนักงานพิทักษทรัพยสามารถขาย

ทอดตลาดโดยอาศัยอํานาจตามาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 ในการดําเนินการ

จัดการและจําหนายทรัพยสินของลูกหน้ีได90 ซึ่งเมื่อลูกหน้ีถูกพิทักษทรัพย เด็ดขาดคําสั่งพิทักษ

ทรัพยใหถือเสมือนเปนหมายของศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพยสามารถเขายึด ดวงตรา สมุดบัญชี 

และเอกสารและบรรดาทรัพยสินซึ่งอยูในความครอบครองของลูกหน้ีหรือของผูอ่ืนอันอาจแบงได

ในคดีลมละลาย ตามมาตรา 19  แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 แตอยางไรก็ดี อํานาจใน

90 สงคราม สกุลพราหมณ. เลมเดิม.  หนา 23.
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การจัดการทรัพยสินดังกลาวของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตองอยูภายใตมาตรา 19  มาตรา 123 และ

มาตรา 145 (2) แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 248391 กลาวคือ เจาพนักงานพิทักษทรัพย

จะจําหนายทรัพยสินของลูกหน้ีในคดีลมละลายไมได โดยตองรอใหศาลมีคําพิพากษาใหลูกหน้ีซึ่ง

ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดตกเปนผูลมละลายตามมาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483

กอน  เวนแตทรัพยสินน้ันจะเปนของสดเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงความเสียหาย

หรือคาใชจายจะเกินสวนกับคาของทรัพยสินน้ัน และแมเจานพนักงานพิทักษทรัพยจะมีอํานาจ

จําหนายทรัพยสินตามวิธีที่สะดวกและเปนผลดีที่สุดก็ตาม แตถาเจาพนักงานพิทักษทรัพย

จะ จําหนายทรัพยสินของลูกหน้ีดวยวิธีอ่ืนนอกจากการขายทอดตลาด เชนขายใหกับผูที่เสนอซื้อ

กับเจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือขายในที่ประชุมเจาหน้ี ก็จะตองไดรับความเห็นชอบจาก

กรรมการเจาหน้ีหรือที่ประชุมเจาหน้ีกอน เวนแตทรัพยสินน้ันจะเปนของเสียงายหรือถาหนวงชาไว

จะเสียหาย หรือคาใชจายจะเกินสวนกับคาของทรัพยสินน้ัน ทั้งน้ีเพราะ พระราชบัญญัติลมละลาย 

พ.ศ. 2483 เห็นวาการขายทอดตลาดเปนวิธีที่สะดวกที่สุดน่ันเอง92 สวนกรณีของกระบวนการ

พิจารณาใดที่พระราชบัญญัติลมละลายหรือขอกําหนดคดีลมละลายที่ออกตามความใน

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย พ.ศ. 2542 มิไดกําหนดไว

ก็ตองใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาบังคับใชโดยอนุโลม ตามมาตรา 14 แหง

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลลมละลาย ดังน้ันการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหน้ีในคดีลมละลายจึง

ตองนําหลักเกณฑในการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับดวยโดยไมขัดกับพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 93

91 มาตรา 123 แหงพระราชบัญญตัิลมละลาย พ.ศ. 2483 บัญญัติวา

“ ทรัพยสินซ่ึงเจาพนักงานพิทักษทรัพยรวบรวมไดมา เม่ือลูกหนีล้มละลายแลว เจาพนักงานพิทักษ

ทรัพยมีอํานาจขายตามวิธีที่สะดวกและเปนผลดีที่สุด

การขายโดยวิธีอ่ืนนอกจาการขายทอดตลาดนัน้ ตองไดรบัความเห็นชอบของกรรมการเจาหนี้ เวนแต

ทรัพยสินที่เปนของเสียงายหรือหนวงชาไวจะเสียหาย หรือคาใชจายจะเกินสวนกับคาของทรัพยสินนั้น

ผูไดรับโอนทรัพยสินจากเจาพนกังานพิทักษทรัพยในการขายหรอืการแบง ไมตองรับผิดในคาภาษี

อากรหรือจังกอบสําหรบัปกอนทีไ่ดรับโอน.”
92 ปรีชา  พานิชวงศ. (2548 ). คําอธิบายกฎหมายลมละลาย.  หนา 342-344.
93 มาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย พ.ศ. 2542 บัญญัติวา

“นอกจากที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กระบวนพิจารณาในศาลลมละลายใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยลมละลาย และขอกําหนดตามมาตรา 19 ในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติและขอกําหนดดังกลาว ใหนําบทบัญญตัิ

แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาบังคับใชโดยอนุโลม.”

DPU



38

ในการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดียังจะตองดําเนินการปฏิบัติตา

มาตรา 309 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงดวย กลาวคือ

(1) กรณีขายทอดตลาดทรัพยสินที่มีหลายสิ่ง ใหเจาพนักงานบังคับคดีแยกขายที

ละสิ่งตอเน่ืองกันไป  โดยเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดสังหาริมทรัพยที่มีราคาเล็กนอยรวมขาย

เปนกอง ๆ ไดเสมอ รวมทั้งมีอํานาจจัดสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยสองสิ่งหรือกวาน้ันขึ้น

ไป รวมขายไปดวยกันเมื่อคาดหมายไดวาเงินรายไดในการขายจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุน้ัน และมี

อํานาจกําหนดลําดับที่จะขายดวย

(2) กรณีขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยรายใหญที่อาจแบงแยกไดเปนตอนๆ ให

เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจขายอสังหาริมทรัพยน้ันเปนตอนๆ ได ในเมื่อเปนที่คาดหมายไดวา

เงินรายไดในการขายอสังหาริมทรัพยบางตอนจะเพียงพอแกการบังคับคดี หรือเงินรายไดทั้งหมดจะ

เพิ่มขึ้นเพราะเหตุน้ัน

2.4.2 วิธีการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดี 

ภายหลังจากศาลมีคําสั่งอนุญาตใหขายทอดตลาดและพนกําหนดระยะเวลาตองหามตาม

มาตรา มาตรา 308  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพงแลว เจาพนักงานบังคับคดีจะทําการ

ตรวจสํานวนและรางประกาศขายทอดตลาด โดยในประกาศขายทอดตลาดก็จะแสดงรายละเอียด

เกี่ยวกับทรัพยที่จะขายเชนชื่อเจาของทรัพยโดยเกี่ยวของกับคดีอยางไร ผูสั่งใหขาย วัน เวลา 

สถานที่ขาย ชื่อประเภท ลักษณะจํานวน ขนาด และนํ้าหนักแหงทรัพยน้ันเปนตน ถาเปนที่ดิน ให

แจงเน้ือที่ ที่อยูตําบล อําเภอ จังหวัดใดดวย และถามีขอสัญญาหรือคําเตือนก็ใหระบุใหชัดเจน94และ

เจาพนักงานบังคับคดีตองจัดสงประกาศขายทอดตลาดแกบุคคลผูมีสวนไดเสียตามมาตรา 280 แหง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง นอกจากน้ีเจาพนักงานบังคับคดียังตองดําเนินการปด

ประกาศขายทอดตลาดไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ทรัพยน้ันต้ังอยู  ที่ชุมนุม และสถานที่ราชการอัน

สมควรกอนวันขายทอดตลาดไมนอยกวา 3 วัน95และเมื่อสงประกาศขายทอดตลาดรวมทั้งแจงให

ผูมีสวนไดเสียทราบโดยชอบตามกฎหมายแลว เจาพนักงานบังคับคดีก็จะนําทรัพยที่ยึดออกขาย

ทอดตลาดตอไป ซึ่งการขายทอดตลาดทรัพยสินน้ันจะแบงเปน 2 ประเภท

94 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดขีองเจาพนักงานบงัคับคดี พ.ศ. 2522 ขอ 67
95 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 306, ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดี

ของเจาพนักงานบงัคบัคดี พ.ศ. 2522 ขอ 68
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1) การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย

ผูซื้อทรัพยจะตองตรวจสอบลําดับการขายทอดตลาดทรัพยในใบลําดับการ

ขาย ซึ่งเจาพนักงานบังคับคดีจะปดประกาศไวที่หนาหองขายทอดตลาดวาคดีที่ตนสนใจประสงค

จะซื้อน้ันเปนลําดับที่เทาใด หลังจากน้ันผูสนใจเขาซื้อทรัพยจะตองจะตองนําเงินสดหรือแคชเชียร

เช็คซึ่งสั่งจายกรมบังคับคดีหรือสํานักงานบังคับคดีน้ัน ๆ โดยระบุจํานวนเงินตามเงื่อนไขทาย

ประกาศขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีไปแลกปายเขาสูราคาพรอมแนบสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนที่รับรองสําเนาถูกตอง แตหากมีการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนเขาประมูลซื้อ

ทรัพยแทน ก็จะตองแสดงหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานตาง ๆ เชนหนังสือรับรองบริษัท

(กรณีที่ผูซื้อทรัพยเปนนิติบุคคล) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ

อํานาจไวใหกับเจาหนาที่ของกรมบังคับคดี ทั้งน้ีเน่ืองจากการขายทอดตลาดทรัพยของเจาพนักงาน

บังคับคดี  หากผูใดมีชื่อเปนผูซื้อทรัพยไดแลวเจาพนักงานบังคับคดีจะไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อผูซื้อ

ในภายหลัง เน่ืองจากปองกันบุคคลที่เขาซื้อจะนําไปขายตอโดยหลีกเลี่ยงคาธรรมเนียมการโอน

อันจะทําใหรัฐตองเสียประโยชน และเมื่อถึงลําดับการประมูลทรัพย  เจาพนักงานบังคับคดีจะอาน

ประกาศขายทอดตลาดใหผูสนใจเขาซื้อทรัพยฟง พรอมแจงราคาประเมินและราคาเร่ิมตนของ

ทรัพยสินที่จะขายซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเงื่อนไขและขอสัญญาดังน้ี

อน่ึงเงื่อนไขการเขาสูราคา และขอสัญญาโดยทั่วไปมีรายละเอียดดังน้ี

(1) กอนเขาสูราคาผูซื้อมีหนาที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยที่จะซื้อ

ตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฏในประกาศและถือวาผูซื้อทรัพยไดทราบถึงสภาพทรัพยน้ัน

โดยละเอียดครบถวนแลว

(2) ในการรอนสิทธิ คาภาษีอากรตาง ๆ เร่ืองเขตเน้ือที่ การบอกประเภทของ

ทรัพยและสภาพทรัพย ซึ่งเจาพนักงานบังคับคดีไมรับรองและรับผิดชอบ 

(3) ผู รับมอบอํานาจในการเข าสู ราคาตองนําส งใบมอบอํานาจตอ

เจาพนักงานกอน เขาสูราคา มิฉะน้ันจะถือวาเปนการเขาสูราคาในนามของตนเองโดยไมอาจเปลี่ยน

ชื่อในภายหลังได

(4) ผูซื้อทรัพยสินตองวางเงินมัดจําและชําระสวนที่เหลือตองชําระเปนเงิน

สด ถาเปนเช็คตองเปนแคชเชียรเช็ค หรือเช็คของสวนราชการ องคการ หรือรัฐวิสาหกิจตางๆ ซึ่ง

ระบุกองคลังกรมบังคับคดีเปนผูรับเงินหากเปนขายทอดตลาด ณ กรมบังคับคดี หรือระบุสํานักงาน

บังคับคดีที่ทําการขายทอดตลาดเปนผูรับเงิน

(5) ในกรณีผูตองผูกพันกับการเสนอราคาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณา

ความแพงมาตรา 309 ทวิ จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบพิมพของกรมบังคับคดี โดยใหถือวา

หลักประกันตามเงื่อนไขของการเขาสูราคาเปนเงินมัดจําและหากในการขายนัดตอไป เจาพนักงาน
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บังคับคดีเคาะไมขายใหแกผูตองผูกพันราคาดังกลาว ใหถือวาเงินมัดจําดังกลาวเปนสวนหน่ึงของ

การชําระราคาและจะตองชําระราคาสวนที่เหลือภายใน 15 วัน นับแตวันซื้อไดเปนตน หากมีผูเสนอ

ราคาสูงกวา เจาพนักงานบังคับคดีจะคืนเงินมัดจําใหแกผูตองผูกพันดังกลาว 

(6) ผูซื้อไดตองทําสัญญาตามแบบพิมพของกรมบังคับคดี โดยใหถือวา

หลักประกันตามเงื่อนไขการสูราคาใหถือเปนสวนหน่ึงของการชําระราคา และผูซื้อตองชําระเงิน

สวนที่เหลือภายใน 15 วัน นับแตวันซื้อเปนตนไป สวนหนังสือค้ําประกันของธนาคารจะถือเปน

สวนหน่ึงของการชําระราคาตอเมื่อรียกเก็บเงินไดแลวเทาน้ัน

(7) ผูซื้อไดจะตองเปนผูเสียคาธรรมเนียมในการโอน และคาภาษีตางๆ จาก

การขาย อสังหาริมทรัพยตามประมวลรัษฎากรและตามสัญญาผูซื้อทรัพยมีสิทธินําใบเสร็จรับเงิน

ที่มีรายการชําระคาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย มาขอคืนภาษีภายใน 20 วันนับแตวันชําระราคาครบถวน 

หากไมมาขอคืนภาษีภายในกําหนดจะถือวาผูซื้อทรัพยไมติดใจขอคืนภาษีดังกลาว เวนแตเปนการ

ซื้อโดยจํานองติดไป สวนการขายหองชุดที่มีคาใชจายสวนกลางคางชําระสูงกวาราคาสมควรขาย 

และการขายทอดตลาดในราคาตํ่ากวารอยละ 50  ของราคาประเมินตามนโยบายขายทอดตลาด

ทรัพยสินจะไมมีการคืนภาษีดังกลาวให

เมื่อเจาพนักงานบังคับคับคดีไดแจงรายระเอียด เงื่อนไขและขอสัญญา

ใหกับผูเขาสูราคาทราบแลว เจาพนักงานบังคับคดีก็จะเร่ิมทําการขายทอดตลาดตอไป เมื่อมีผูให

ราคาสูงสุด เจาพนักงานบังคับคดีจะสอบถามเจาหน้ีตามคําพิพากษา ลูกหน้ีตามคําพิพากษาและผูมี

สวนไดเสียในการบังคับคดีวาจะคัดคานราคาสูงสุดที่มีผูเสนอราคาหรือไม หากไมคัดคานเจา

พนักงานบังคับคดีก็จะเคาะไมขายใหกับผูเสนอราคาสูงสุดตอไป แตถาหากมีผูคัดคานราคาดังกลาว

เจาพนักงานบังคับคดีจะสอบถามวาผูคัดคานประสงคจะขายทรัพยในราคาเทาใด หากผูคัดคาน

กําหนดราคาเจาพนักงานบังคับคดีจะสอบถามวามีผูใดเสนอราคาตามที่ผูคัดคานตองการหรือไม 

หากมีผูเสนอราคาเจาพนักงานบังคับคดีก็จะทําการขายตอไปจนกวาจะไดราคาสูงสุดตอไป แตหาก

เปนกรณีไมมีผูซื้อรายใดเสนอราคาตามที่ผูคัดคานตองการ หรือผูคัดคานคานโดยไมกําหนดราคา 

เจาพนักงานบังคับคดีจะเลื่อนการขายทอดตลาดในคร้ังน้ันออกไป โดยผูที่เสนอราคาสูงสุดจะตอง

ผูกพันกับการเสนอราคาดังกลาวเปนระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่เสนอราคาน้ัน96 ซึ่งระหวาง

ระยะเวลา 30 วัน ผูทําการเสนอราคาสูงสุดจะถอนราคาไมได และเจาพนักงานบังคับคดีจะให

ผูเสนอราคาสูงสุดเขาทําสัญญาผูกพันราคาดังกลาวกับกรมบังคับคดี โดยถือวาเงินประกันที่วางไว

เปนสวนหน่ึงของการชําระราคาดวย เมื่อถึงการขายทอดตลาดคร้ังตอไป หากไมมีผูเสนอราคาสูง

กวาราคาดังกลาว เจาพนักงานบังคับคดีจะนับสามเคาะไมขายใหกับผูเสนราคาสูงสุดในคร้ังกอน  

96 ประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพง มาตรา 309 ทวิ
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แตหากมีผูเสนอราคาสูงกวาสูงกวาราคาที่ผูเสนอราคาสูงสุดไดเสนอไวในคร้ังกอน เจาพนักงาน

บังคับคดีจะนับสามเคาะไมขายใหกับผูเสนอราคาสูงสุดในการขายคร้ังใหมน้ี และถือวาผูที่เสนอ

ราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดคร้ังใหมน้ีเปนผูซื้อทรัพยไดจากการขายทอดตลาด โดยผูซื้อทรัพย

ไดตองทําสัญญากับกรมบังคับคดีและตองชําระเงินสวนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กรมบังคับคดีได

กําหนดไว สวนผูผูกพันราคาในคร้ังกอนเจาพนักงานบังคับคดีก็จะคืนเงินใหตอไป

สําหรับวิธีการประมูลทรัพย มีสาระสําคัญที่ผูสูราคาควรตองปฏิบัติและ

ตระหนักถึงดังน้ี

1. ผูสูราคาตองกรอกรายละเอียดของผูซื้อในบัตรลงทะเบียน พรอมวางเงิน

สดหรือแคชเชียรเช็คเปนประกันการเขาสูราคาตอเจาหนาที่กรมบังคับคดี เวนแตผูสูราคาน้ันเปนผูมี

สิทธิขอหักสวนไดใชแทนหรือเจาหน้ีตามคําพิพากษา หรือคูสมรสที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหกันสวน 

แลวหรือผูขอเฉลี่ยทรัพยซึ่งศาลมีคําสั่งอนุญาตใหเขาเฉลี่ยแลว ไมตองวางเงินหลักประกัน

2. เมื่อผู เขาสูราคาวางหลักประกันตามทายประกาศแลวจะไดรับปาย

ประมูลจากเจาพนักงาน เพื่อใชสําหรับเสนอราคา และเขาไปประมูลในสถานที่ที่ทําการประมูล

3. ในการกําหนดราคาเร่ิมตนของเจาพนักงานบังคับคดี กําหนดราคาดังน้ี 

โดยการขายในในคร้ังแรกกําหนดราคาเร่ิมตนในอัตรารอยละ 80 ของราคาประเมิน ในการขายคร้ัง

ที่สองเจาพนักงานบังคับคดีจะกําหนดราคาเร่ิมตนในอัตรารอยละ 50 ของราคาประเมินแตตอง

ไมนอยกวาราคาที่มีผูเสนอสูงสุดในคร้ังกอน

เมื่อประมูลทรัพยไดแลว ผูเสนอราคาสูงสุดซึ่งเปนผูซื้อไดตองนําเงินสวน

ที่เหลือมาชําระตอเจาพนักงานบังคับคดีภายในกําหนด 15 วันนับแตวันที่ซื้อไดตามที่เจาพนักงาน

บังคับคดีไดกําหนดไวทายประกาศขายทอดตลาด ในกรณีที่ผูประมูลไมสามารถชําระเงินสวนที่คาง

ชําระภายในกําหนด 15 วันและไดยื่นคํารองขอขยายระยะเวลาการวางเงินโดยตองระบุเหตุผลและ

ความจําเปนที่ไมสามารถชําระไดภายในกําหนด เจาพนักงานบังคับคดีจะอนุญาตใหขยายการชําระ

เงินสวนที่เหลือตามกําหนดระยะเวลาที่เห็นสมควรแตทั้งน้ีไมเกินกําหนด 3 เดือน  และไมวากรณี

ใด ๆ เจาพนักงานบังคับคดีจะไมอนุญาตใหขยายการวางเงินอีก และถาผูเสนอราคาสูงสุดซึ่งเปน

ผูซื้อทรัพยไดไมชําระราคาภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว เจาพนักงานบังคับคดีจะดําเนินการริบ

เงินมัดจําที่ไดวางไวเปนหลักประกันและจะนําทรัพยออกประกาศขายใหม หากในการขาย 

ทอดตลาดคร้ังตอไปไดราคาสุทธิตํ่ากวาการขายทอดตลาดในคร้ังกอน ผูที่ไดเสนอราคาสูงสุดใน

คร้ังกอนหรือที่เรียกวาผูซื้อเดิมตองรับผิดในสวนที่ขาด ตามาตรา 516 แหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย โดยตองชดใชใหเต็มจํานวนที่ประมูลไวในคร้ังกอนและตองเสียคาใชจายตางๆ 

สําหรับการขายทอดตลาดคร้ังหลังน้ีดวย
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2) การขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย

การขายทอดตลาดสังหาริมทรัพยน้ัน เจาพนักงานบังคับคดีจะดําเนินการขาย

โดยวิธีการเดียวกันกับการขายอสังหาริมทรัพย หากแตเจาพนักงานบังคับคดีจะไมกําหนดราคา

เร่ิมตนและราคาสมควรขายโดยจะเปนดุลพินิจของเจาพนักงานบังคับคดีที่จะพิจาณาจากสภาพแหง

ทรัพยแตละชิ้นไป97

2.4.3 ผลหลังการขายทอดตลาด

เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดเคาะไมขายใหกับผูเสนอราคาสูงสุดซึ่งเปนผูซื้อทรัพยได

แลว ผูซื้อทรัพยมีหนาที่ชําระราคาคาซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดใหครบถวนและรับมอบทรัพย

น้ันหรือรับหนังสือโอนกรรมสิทธเพื่อทําการโอนกรรมสิทธิ์ตอไป แตหากผูซื้อทรัพยไมชําระราคา

ก็จะมีผลดังกลาวตอไปน้ี

1) กรณีผูซื้อทรัพยไมชําระราคา

เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดนับสามเคาะไมขายใหกับผู เสนอราคาสูงสุด

ผูเสนอราคาสูงสุดจึงเปนผูซื้อได  ซึ่งผูซื้อตองทําสัญญาซื้อขายกับเจาพนักงานบังคับคดีตาม

แบบฟอรมของกรมบังคับคดี และในสัญญาซื้อขายขอ 2.3 ไดระบุไวใหนําเงินจํานวน 50,000 บาท 

(หาหมื่นบาทถวน) ซึ่งไดวางไวกอนเขาสูราคาใหถือวาเปนเงินมัดจําและทําสัญญาวาจะนําเงินซึ่ง

ยังคงคางชําระอยู มาชําระตอเจาพนักงานบังคับคดีใหเสร็จภายใน 15 วันนับแตวันซื้อเปนตนไป 

กรณีที่ผูซื้อไมสามารถชําระเงินสวนที่คางชําระไดภายใน 15 วัน และไดยื่นคํารองขอขอขยาย

ระยะเวลาการวางเงิน ซึ่งตองระบุเหตุผลและความจําเปน เจาพนักงานบังคับคดีจะขยายใหอีกตาม

สมควร ทั้งน้ีไมเกิน 3 เดือน และไมวากรณีใดๆ จะไมมีการขยายเวลาการวางเงินใหอีก  ถาไมนําเงิน

ที่เหลือมาชําระใหเสร็จภายในกําหนดดังกลาว ผูซื้อยอมใหเจาพนักงานบังคับคดีริบเงินมัดจําที่

วางไว และเมื่อเจาพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดตอไปไดราคาสุทธิตํ่ากวาคร้ังกอนเทาใด ผูซื้อ

ยินยอมรับผิดชดใชเต็มจํานวนที่ผูซื้อประมูลไดในคร้ังกอน และยอมเสียคาใชจายตางๆ สําหรับการ

ขายทอดตลาดคร้ังหลังดวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีของ

เจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 ขอ 88. ก็ไดกําหนดไววา เมื่อการขายทอดตลาดบริบูรณโดย

เจาพนักงานผูขายไดเคาะไมขายแลว ถาผูซื้อไมชําระเงินหรือไมวางเงินมัดจําตามขอสัญญา ให

เจาพนักงานบังคับคดีเอาทรัพยน้ันออกขายทอดตลาดซ้ําอีก และใหแจงใหผูซื้อทราบกําหนดวัน 

เวลาขายดวย ไดเงินเทาใดเมื่อหักคาใชจายและคาธรรมเนียมแลว ยังไมคุมราคาคาขายทอดตลาด

97 กรมบังคับคดี. ประกาศกรมบังคับคดีเรื่อง นโยบายการขายทอดตลาด. 8 กันยายน 2548 ขอ 2.
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คร้ังกอน ใหเจาพนักงานบังคับคดีจัดการเรียกรองใหผูซื้อเดิมชําระเงินสวนที่ยังขาดน้ัน ตลอดจน

เสนอคดีตอศาลหากจําเปน98

ดังน้ันจึงเห็นไดวาหากผูซื้อไมชําระราคาภายในกําหนด เจาพนักงานบังคับ

คดีจะดําเนินการริบมัดจําซึ่งผูซื้อได วางไวเปนหลักประกันและถือเปนสวนหน่ึงของการชําระราคา

ตามสัญญาซื้อขาย โดยเจาพนักงานบังคับคดีจะนําทรัพยออกประกาศขายใหม ซึ่งหากในการขาย

ทอดตลาดคร้ังตอไปไดราคาสุทธิตํ่ากวาการขายทอดตลาดในคร้ังกอน เมื่อหักคาธรรมเนียมแลวยัง

ไมคุมกับราคาขายทอดตลาดคร้ังกอน ผูที่ไดเสนอราคาสูงสุดในคร้ังกอนหรือที่เรียกวาผูซื้อเดิม

ที่ผิดสัญญาตองรับผิดในสวนที่ขาด 

2) กรณีผูซื้อชําระราคาครบถวน

ในการขายอสังหาริมทรัพยน้ันเมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดนับสามเคาะไม

ขายใหกับผูเสนอราคาสูงสุด ผูเสนอราคาสูงสุดจึงเปนผูซื้อได จึงตองมีหนาที่ชําระราคาสวนที่เหลือ

ภายในกําหนด  เมื่อผูซื้อทรัพยไดชําระราคาครบถวนและภายในกําหนด เจาพนักงานบังคับคดีจะมี

หนังสือแจงการโอนกรรมสิทธไปยังเจาพนักงานที่ดิน เพื่อทําการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูถือ

กรรมสิทธิ์จากลูกหน้ีตามคําพิพากษาเปลี่ยนเปนชื่อของผูซื้อทรัพยโดยปลอดจํานองหรือโดยจํานอง

ติดไป หรือไมมีภาระผูกพัน หรือขอใหออกโฉนดใบแทนหรือ น.ส. 3 แลวแตกรณี ซึ่งเมื่อผูซื้อรับ

หนังสือแจงการโอนกรรมสิทธิ์ ตนฉบับโฉนดที่ดิน, หองชุด สัญญาซื้อขายและหลักฐานที่เกี่ยวของ

เพื่อไปดําเนินการแลว ผูซื้อก็สามารถขอรับเงินคืนภาษีการโอนที่ดินที่ผูซื้อไดชําระแทนลูกหน้ีตาม

คําพิพากษาตอเจาพนักงานบังคับคดีภายใน 20 วันนับแตวันที่ผูซื้อรับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์โดย

ผูซื้อตองนําหลักฐานการชําระภาษีมาแสดงตอเจาพนักงานบังคับคดี หากผูซื้อทรัพยไมขอคืนภาษี

ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว จะถือวาผูซื้อทรัพยไมติดใจขอคืนภาษีดังกลาวแตอยางใด

สวนการขายสังหาริมทรัพย เมื่อผูซื้อทรัพยชําระราคาครบถวนแลว เจาพนักงานบังคับคดีจะสงมอบ

สงัหาริมทรัพยใหกับผูซื้อตอไป

เมื่อผูซื้อไดชําระราคาครบถวนแลวเจาพนักงานบังคับคดีไดดําเนินการโอน

กรรมสิทธิ์ใหกับผูซื้อเรียบรอยแลว ขั้นตอนหลังจากน้ีก็คือการจัดทําบัญชีแสดงรายการรับจายเพื่อ 

จายเงินใหกับเจาหน้ีตามคําพิพากษาที่ไดยื่นขอเฉลี่ยทรัพยสินหรือจายใหกับเจาหน้ีที่มีสิทธิตาม

กฎหมายตอไป    ซึ่งการการจายเงินน้ันเปนขั้นตอนสุดทายของการบังคับคดี

98 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดขีองเจาพนักงานบงัคับคดี พ.ศ. 2522 ขอ 88.
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เมื่อมีการบังคับคดีดวยการยึดเงิน หรือมีเงินที่ไดจากการจําหนายทรัพยสิน

ของลูกหน้ีตามคําพิพากษา หรือที่ลูกหน้ีตามคําพิพากษานํามาวางไวกับเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อ

ชําระหน้ี ใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการทํารายละเอียดแสดงจํานวนเงินทั้งหมดเพื่อทําการ

จายเงินตามจํานวนหน้ีในคําพิพากษาใหแกเจาหน้ีตามคําพิพากษา เปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 316

แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หรือแบงเฉลี่ยใหแกเจาหน้ีตามคําพิพากษา ซึ่งกฎหมาย

ไดใหอํานาจบรรดาเจาหน้ีตามคําพิพากษาในการที่จะคัดคานบัญชีสวนเฉลี่ยเพื่อใหมีการรทบทวน

และแกไขบัญชีสวนเฉลี่ยน้ันได ซึ่งเปนอํานาจของเจาพนักงานบังคับคดีที่จะพิจารณาและมีคําสั่ง

เบื้องตน อาจมีคําสั่งยืนตามหรือแกไข อยางไรก็ตามเจาหน้ีตามคําพิพากษารายใดรายหน่ึงอาจยื่น

คํารองตอศาลเพื่อคัดคานคําสั่งเชนวาน้ันได  ซึ่งในระหวางการคัดคานและมีคําสั่งวินิจฉัย

ชี้ขาดน้ี เจาพนักงานตองเลื่อนการจายสวนเฉลี่ยออกไป  จนกวาศาลจะมีคําสั่ง ทั้งน้ีเจาพนักงาน

บังคับคดีอาจใหมีการจายสวนเฉลี่ยชั่วคราวไดหากเห็นวาการเลื่อนการจายสวนเฉลี่ยออกไปจนกวา

ไดจําหนายทรัพยสินที่ประสงคจะบังคับทั้งหมด หรือจนกวาการเรียกรองทั้งหมดที่มาสูศาลไดเสร็จ

เด็ดขาดแลวจะทําไหบุคคลผูมีสวนเฉลี่ยในเงินรายไดแหงทรัพยสินที่บังคับน้ันทุกคนหรือคนใดคน

หน่ึงไดรับความเสียหาย ตามมาตรา 321 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

เมื่อผูมีสวนไดเสียหรือเจาหน้ีตามคําพิพากษาไดรับสวนแบงเฉลี่ยแลว หากมี

เงินเหลืออยู เจาพนักงานบังคับคดีจะตองจายเงินในสวนที่เหลือน้ันคืนใหแกลูกหน้ีตามคําพิพากษา 

โดยเจาพนักงานบังคับคดีจะมีหมายแจงใหลูกหน้ีตามคําพิพากษาภายในระยะเวลาที่กําหนดไว  

และหากไมมีผูมีสิทธิมารับเงินภายในหาป เงินทั้งหมดจะตกเปนรายไดของแผนดินตอไป
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ปญหาความรับผิดของผูซ้ือทรัพยจากการขายทอดตลาด

กรณีไมชําระราคาสวนที่ขาด

กอนที่จะกลาวถึงปญหาและความรับผิดของผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาด กรณีที่

ผูซื้อทรัพย ไมชําระคาในสวนที่ขาด ตองศึกษาถึงทําการกระทําอันเปนมูลฐานความรับผิดกอน

ซึ่งอาจกลาวไดวากฎหมายเปนสิ่งที่กําหนดและบังคับความประพฤติของบุคคล บุคคลอาจประพฤติ

ไปในทางที่กระทบกระเทือนตอบุคคลอ่ืน หรือตอสังคมสวนรวม คืออาจเปนไปในลักษณะ

ที่กระทบกระเทือนถึงประโยชนของบุคคล หรือความสัมพันธในครอบครัว หรือทรัพยสิ่งของ

อันจะกอใหเกิดเปลี่ยนแปลงหรือระงับซึ่งสิทธิตางๆ นอกจากน้ีความประพฤติของบุคคลก็อาจ

เปนไปในลักษณะที่กระทบกระทั่งตอสวนไดเสียของสังคม ซึ่งเปนเร่ืองที่อยูในบังคับของกฎหมาย

อาญาก็ได ลักษณะของความประพฤติที่กลาวมาน้ีเราเรียกวา การกระทํา (act) ดังน้ันหากจะพิจารณา

ในแงการกําหนดกฎเกณฑขอบังคับและหนาที่ของความรับผิดชอบแลว ความประพฤติของบุคคล

ก็จะมีทั้งการกระทําและการไมกระทําการ ซึ่งอันแรกโดยทั่วไปหมายถึงการกระทําและอันหลัง

ไดแกการละเวนกระทํา (omission) แตปกติคําวาการกระทําก็มักจะหมายรวมทั้งสองประการคือทั้ง

กระทําการและละเวนกระทําการ การกระทําจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ทั้งในฐานะที่กอใหเกิดหรือ

ระงับซึ่งสิทธิ อํานาจ เสรีภาพและเอกสิทธิ รวมทั้งผูมีหนาที่และความรับผิดดวย ในกฎหมาย

ลักษณะนิติกรรม ไมวาจะเปนนิติกรรมฝายเดียวหรือนิติกรรมหลายฝาย ลําพังความคิดในใจที่จะทํา

นิติกรรมที่จะทํานิติกรรมยอมไมกอใหเกิดนิติกรรมขึ้น จะตองแสดงแสดงความคิดหรือเจตนาในใจ

ออกมาใหปรากฏดวยการกระทํา เชนตกลงรับทําสัญญาตามคําเสนอจะตกลงสนองรับอยูในใจ

ไมได  เหตุผลที่กฎหมายถือการกระทําเปนหลักกําหนดความผิดหรือความรับผิดน้ี เน่ืองจากวาการ

ลงโทษลําพังเจตนาโดยถือวาความคิดเปนความผิดน้ัน เปนการละเมิดตอเสรีภาพและสิทธิสวน

บุคคลอยางรายแรง เพราะแมกฎหมายที่มุงจะปกปองสังคมจากความประพฤติที่เปนอันตรายและ

เจตนากระทําผิดน้ันเปนสิ่งที่ชั่ว ซึ่งจะชักนําไปสูการกระทําความผิดก็ตาม แตกฎหมายก็ตอง

คํานึงถึงสิทธิของบุคคลและตองใหมีความสมดุลระหวางเสรีภาพของประชาชนและความปลอดภัย

ของสังคม การกระทําจึงเปนมูลฐานความรับผิดทั้งในทางแพงและทางอาญา1

1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2526). ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป. หนา 220-221.
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ความรับผิดของผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดเปนความรับผิดทางแพง อันเกิดจาก

การกระทําของผูซื้อทรัพยซึ่งไดเขาสูราคาประมูลซื้อทรัพย และผูขายไดเคาะไมขายใหกับผูสูราคา

สูงสุดแลว แตผูสูราคาสูงสุดไมชําระราคา ตอมาผูขายไดนําทรัพยออกขายทอดตลาดใหม โดย

ปญหาจะเกิดขึ้นเน่ืองจากการขายทอดตลาดในคร้ังหลังไดราคานอยกวาคร้ังกอน ซึ่งประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติใหผูซื้อตองรับผิดราคาในสวนที่ขาดรวมทั้งคาใชจายในการขาย

ทอดตลาดดวย ซึ่งหากผูซื้อเดิมยอมชําระราคาในสวนที่ขาดดังกลาวก็ยอมไมเกิดปญหาแตอยางใด 

แตหากผูซื้อเดิมไมชําระราคาในสวนที่ขาดจึงทําใหเกิดปญหาขึ้น ซึ่งวิทยานิพนธฉบับน้ีมุงที่จะ

ศึกษาถึงปญหาและความรับผิดของผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดี กรณี

ไมชําระราคาในสวนที่ขาดวาจะมีวิธีการบังคับกับผูซื้ออยางไรและบุคคลใดจะเปนผูดําเนินการ

และในกรณีที่เจาพนักงานบังคับคดีไดนําทรัพยออกขายทอดตลาดใหมผูซื้อเดิมซึ่งไมชําระราคาใน

สวนที่ขาดสามารถเขาเปนผูเสนอราคาใหมไดอีกหรือไม รวมทั้งปญหาเงินที่ไดจากการริบมัดจําวา

จะตองจายใหกับกับผูใดระหวางเจาหน้ีผูรับจํานองซึ่งไดรับชําระหน้ียังไมครบกับเจาหน้ีตามคํา

พิพากษาซึ่งไดใชสิทธิขอเฉลี่ยทรัพยเขามาในคดี

3.1 กฎหมายท่ีเกี่ยวของความรับผิดของผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาด

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติความรับผิดของผูซื้อทรัพยจากการขาย

ทอดตลาดไวในมาตรา 516 โดยผูประมูลซื้อทรัพยสินการขายทอดตลาดไดแลวไมชําระราคา หาก

การขายทอดตลาดในคร้ังหลังไดราคานอยกวาผูซื้อเดิมตองรับผิดราคาสวนตางหรือสวนที่ขาด สวน

การขายทอดตลาดตามคําสั่งศาลโดยเจาพนักงานบังคับคดีน้ัน นอกจากผูซื้อจะตองรับผิดตามมาตรา 

516 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว ผูซื้ออาจตองรับผิดในราคาสวนตางหรือราคาสวน

ที่ขาดตามสัญญาซื้อขายอีกดวย และหากผูซื้อทรัพยซึ่งไมมีเจตนาที่จะซื้อทรัพยจริง แตตองการ

ประวิงคดีเพื่อไมใหมีการขายทอดตลาด หรือผูซื้อทรัพยที่ใชสิทธิไมสุจริตอาจตองรับผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญาอีกก็ได

3.1.1 ความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 516

ในกรณีที่ผูประมูลซื้อทรัพยสินการขายทอดตลาดไดแลวไมชําระราคา ประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยไดบัญญัติไวในมาตรา 516 วา “ถาผูสูราคาสูงสุดละเลยเสียไมชําระคาไซรทานให

ผูทอดตลาดเอาทรัพยสินน้ันออกขายอีกคร้ังหน่ึง ถาและไดเงินเปนจํานวนสุทธิไมคุมราคาและ

คาขายทอดตลาดชั้นเดิม ผูสูราคาเดิมคนน้ันตองรับผิดในสวนที่ขาด” (If the highest bidder fails to

pay the price, the auctioneer shall resell the property. If the nett proceeds of such sale do not

cover the price and costs of the original auction, the original bidder is liable for the difference.)
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เชนนาย ก. ประมูลรถยนตไดในราคา 100,000 บาท แตไมชําระราคา จึงมีการนํารถยนตออกขาย

ใหมอีกคร้ัง ซึ่งมีผูประมูลสูงสุดในราคาเพียง 90,000 บาท นาย ก. จะตองชดใชสวนที่ขาด 10,000

บาท และคาขายทอดตลาดเดิมดวย2 และไดมีคําพิพากษาฎีกาดังน้ี

คําพิพากษาฎีกาที่ 1569/ 2524 เจาพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยที่ยึดไว ผูซื้อ

ไมวางเงินเลย ศาลสั่งใหขายใหมตามคําขอของโจทก จําเลยอุทธรณฎีกาคัดคาน ศาลยกคําคัดคาน

ของจําเลย

คําพิพากษาฎีกาที่ 3492/2526 ผูสูราคาสูงสุดในการขายคร้ังกอนไมวางเงินคาซื้อทรัพย 

การขายทอดตลาดในคร้ังหลังแมจะไดราคาตํ่ากวาการขายคร้ังกอน ศาลก็อนุญาตใหขายแกผูสูราคา

สูงสุดคร้ังหลังได และถือไมไดวาจําเลยไดรับความเสียหาย เพราะราคาสวนที่ตํ่าหรือขายไปน้ี ผูสู

ราคาสูงสุดในการขายคร้ังกอน ยังคงตองรับผิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 516

คําพิพากษาฎีกาที่ 1300/2531 การขายทอดตลาดทรัพยตามคําสั่งศาล ผูสูราคาจะพนความ

ผูกพันเมื่อมีผูอ่ืนสูราคาสูงขึ้นไป หรือเมื่อไดถอนทรัพยสินรายน้ันจากการขายทอดตลาดตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 514 ผูรองเปนผูเขาสูเสนอราคาสูงสุด ศาลชั้นตนมีคําสั่ง

อนุญาตขายใหแกผูรอง การขายทอดตลาดยอมบริบูรณ แมจําเลยจะไดอุทธรณคําสั่งศาลชั้นตน

ที่อนุญาตใหขายทอดตลาดทรัพยสินจําเลย และศาลชั้นตนอนุญาตใหผูรองไมตองวางเงินสวนที่ยัง

คางชําระกับคืนเงินที่ผูรองไดวางไวตอศาลใหแกผูรอง ดังน้ีก็มีผลเพียงผูรองไมตองใชราคาคาซื้อ

ทรัพยจนกวาคดีจะถึงที่สุดเทาน้ัน ตอมาเมื่อศาลฎีกาพิพากษายืน ผูรองตองใชราคาที่คางชําระอยู

ทั้งหมด เมื่อผูรองละเลยไมชําระราคาจนศาลชั้นตนมีคําสั่งใหเอาทรัพยสินน้ันออกขายทอดตลาด

อีกคร้ังหน่ึง ถาไดเงินสุทธิไมคุมราคาและคาขายทอดตลาดชั้นเดิม ผูรองก็ตองรับผิดในสวนที่ขาด

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 516

คําพิพากษาฎีกาที่ 4241/2545 ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีของ

เจาพนักงานบังคับคดี ขอ 85 กําหนดใหผูซื้อทรัพยตองชําระเงินทันที เวนแตทรัพยซึ่งมีราคาต้ังแต 

1,000 บาท ขึ้นไป เจาพนักงานอาจผอนผันใหผูซื้อทรัพยวางเงินมัดจําไมเกินรอยละ 25 ของราคาซื้อ

และทําสัญญาใชเงินที่คางชําระภายในเวลาไมเกิน 15 วัน ก็ไดน้ัน ปรากฏวาผูรองไดปฏิบัติตาม

ระเบียบดังกลาวทุกประการโดยชําระราคาคาซื้อทรัพยครบถวนแลว แตเจาพนักงานพิทักษทรัพยไม

สามารถโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยที่ขายทอดตลาดใหผูรองได เน่ืองจากจําเลยยื่นคํารองขอใหเพิกถอน

การขายทอดตลาด แมผูรองจะไดรับเงินคาซื้อทรัพยคืนไปจํานวน 2,090,000 บาท เงินสวนที่เหลือ

ก็เปนเงินที่ผูรองวางไวเปนการชําระหน้ีสวนหน่ึงของราคาทั้งหมด มิใชเงินมัดจําที่วางไวในการซื้อ

2 ไผทชิต  เอกจริยากร. (2549). คําอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให. หนา 304.

DPU



48

ทรัพยจากการขายทอดตลาดแตอยางใด เมื่อศาลอุทธรณภาค 1 พิพากษาใหยกคําขอใหเพิกถอนการ

ขายทอดตลาดของจําเลยแลว ผูรองมีหนาที่นําเงินคาซื้อทรัพยที่รับไปคืนจํานวน 2,090,000 บาท

ไปชําระแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่ซื้อ หากผูรองไมนําเงิน

ดังกลาวมาชําระแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยตามระยะเวลาที่กําหนด ผูรองจึงตกเปนฝายผิดสัญญา

ตองรับผิดชําระราคาสวนที่ขาดอยู หากการขายทอดตลาดคร้ังใหมไดราคาตํ่ากวาราคาที่ผูรอง

ประมูลไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 516 เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงมีสิทธิยึด

เงินจํานวน 110,000 บาท ไวเปนประกันราคาทรัพยที่จะขายทอดตลาดคร้ังใหมได ผูรองจึงไมมี

สิทธิบอกเลิกสัญญาและขอเงินจํานวน 110,000 บาทคืนได

3.1.2 ความรับผิดตามสัญญา

ความรับผิดในทางสัญญา  ปกติเมื่อคูสัญญาตกลงทําสัญญากันและสัญญามีความ

สมบูรณ คือมีองคประกอบที่เปนสาระสําคัญของสัญญาครบถวน ไมวาเร่ืองบุคคลผูเขาเปนคูสัญญา 

เจตนา วัตถุประสงคและแบบหรือวิธีการแสดงเจตนา3 จะกอใหเกิดหน้ีในทางสัญญาขึ้น ที่

ประกอบดวยความผูกพันตามกฎหมายในสองลักษณะ คือ หนาที่ในทางสัญญา  และความรับผิด

ในทางสัญญา  การแบงลักษณะของความผูกพันที่เกิดจากหน้ีตามสัญญาออกเปนสองลักษณะเชนน้ี

เกิดขึ้นมาต้ังแตสมัยอาณาจักรโรมัน4 “หนาที่ในทางสัญญา” (debitum หรือ ในภาษาเยอรมัน

เรียกวา schuld) เปนความผูกพันในการปฏิบัติการชําระหน้ีที่ลูกหน้ีตองกระทําตามมูลหน้ีโดยปกติ  

เชน  ในสัญญาซื้อขายอันเปนสัญญาตางตอบแทน  ผูขายมีหนาที่ตองสงมอบและโอนกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพยสินที่ทําการซื้อขายใหแกผูซื้อ สวนผูซื้อมีหนาที่ตองชําระราคาทรัพยสินน้ันใหแกผูขาย  

หนาที่ในทางสัญญาจึงเปนความผูกพันที่มีตอตัวบุคคล  ที่คูสัญญาฝายลูกหน้ีตองกระทําการหรือ

งดเวนกระทําอันใดอันหน่ึงตามที่ไดระบุไวในสัญญา ตามาตรา1945 แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย6  สวน “ความรับผิดในทางสัญญา” (obligation หรือในภาษาเยอรมันเรียกวา haftung)  เปน

ความผูกพันในลักษณะที่คูสัญญาฝายซึ่งเปนผูกระทําผิดสัญญา ตองถูกบังคับชําระหน้ีและชดใช

3 จําป โสตถิพันธ. ( 2540 ) . คําอธิบายหลักกฎหมายนิตกิรรมสัญญา. หนา 229-234.
4 Gabriel Marty et Pierre Raynaud. Droit Civil Les obligations tome I les obligation Les soures.

2nd ed. Paris : Sirey, 1988, p. 3-7. (อางถึงใน ดาราพร ถิระวัฒน, 2533 : 368-387)
5 มาตรา  194 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บัญญัติวา “ดวยอํานาจแหงมูลหนี้ เจาหนี้ยอม

มีสิทธิเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ได  อนึ่งการชําระหนี้ดวยงดเวนการอันใดอันหนึ่งก็ยอมมีได”
6 ดาราพร  ถิระวัฒน. (2538). หลักและขอบเขตความรับผิดทางสัญญา. หนา 369.
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คาเสียหาย เกิดจากการที่ลูกหน้ีไมปฏิบัติหนาที่ตามปกติในการชําระหน้ีตามความผูกพันในลักษณะ

แรก (คือ  หนาที่ในทางสัญญา)7  เชน ในกรณีสัญญาซื้อขาย หากผูขายไมสงมอบทรัพยสินตาม

สัญญาซื้อขาย  ผูซื้อมีสิทธิฟองบังคับใหผูขายสงมอบทรัพยสินน้ันไดในกรณีที่ยังอยูในวิสัย

ที่สามารถทําได  และใหชดใชคาเสียหายอันเกิดจากที่ผูขายกระทําผิดสัญญาหรือการไมชําระหน้ี

ดังน้ันความรับผิดในทางสัญญาที่ลูกหน้ีตองรับผิดชอบจึงไมใชการปฏิบัติการชําระหน้ีโดยตรง   

แตมีลักษณะเสมือนเทากับการบังคับใหมีการปฏิบัติการชําระหน้ีเทาน้ัน และจะสามารถบังคับชําระ

หน้ีไดหมดหรือไม  ขึ้นอยูกับกองทรัพยสินของลูกหน้ีในขณะบังคับชําระหน้ี คือ บังคับชําระหน้ีได

เทาที่บังคับไดเทาน้ัน

ความผูกพันในลักษณะหนาที่ในทางสัญญาเปนการปฏิบัติการชําระหน้ีตามสัญญาโดย

ความสมัครใจของลูกหน้ีเอง  แตหากลูกหน้ีไมชําระหน้ีตามหนาที่ การปฏิบัติการชําระหน้ีของ

ลูกหน้ีจะถูกแทนที่ดวยความรับผิดในทางสัญญาที่กองทรัพยสินของลูกหน้ีตองถูกนํามาบังคับชําระ

หน้ีตามกฎหมาย  โดยเจาหน้ีมีสิทธิเลือกบังคับชําระหน้ีโดยเฉพาะเจาะจงในกรณีที่สามารถบังคับ

ไดและเรียกใหลูกหน้ีชดใชคาเสียหาย  หรือเจาหน้ีจะใชสิทธิเลิกสัญญาและใหลูกหน้ีชดใชความ

เสียหายที่เกิดขึ้นก็ได  จึงอาจกลาวไดวา  ความรับผิดในทางสัญญามีวัตถุประสงคหรือความมุง

หมายสองประการ  ความมุงหมายในประการแรก  เพื่อทําใหเจาหน้ีไดรับเทากับการชําระหน้ีตาม

สัญญาที่ไดตกลงไว   เสมือนกับมีการชําระหน้ีโดยสมัครใจของลูกหน้ีอันเปนการบังคับชําระหน้ี

โดยเฉพาะเจาะจง (specific performance) ตาม  มาตรา 213 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

ไดแก  ในกรณีสัญญาซื้อขายที่มีการสงมอบทรัพยสินไมถูกตองตามสัญญา  วัตถุประสงคของความ

รับผิดในทางสัญญา  คือ การบังคับการชําระหน้ีใหมีการสงมอบทรัพยใหถูกตองตามสัญญา  

สําหรับวัตถุประสงคหรือความมุงหมายในประการที่สอง  คือ  การดําเนินการเพื่อชดใชคาเสียหายที่

เกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามสัญญาหรือหนาที่ในทางสัญญาตาม  มาตรา 222 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย  เชน ในกรณีของสัญญาซื้อขาย หากการสงมอบทรัพยไมถูกตองตาม

สัญญากอใหเกิดความเสียหายประการอ่ืนดวย  ผูซื้อสามารถเรียกใหผูขายชดใชคาเสียหายดังกลาว

ได8

7 Viney. (1982). Traite de Droit Civil les obligations; la resposibilite : condition. L.G.D.J.

p. 211-218 อางอิงใน ดาราพร  ถิระวัฒน. “หลักและขอบเขตความรับผิดทางสัญญา.”  หนา 370.
8 ดาราพร  ถิระวัฒน. เลมเดิม. หนา 369-372.
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3.1.3 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 197 แหงประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติความผิดฐานกีดกันหรือ

ขัดขวางการขายทอดตลาดไวในหมวดของความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม ซึ่งเปน

บทบัญญัติที่มุงประสงคจะคุมครองคุณธรรมทางดานกฎหมาย “ความเด็ดขาดแหงอํานาจรัฐในการ

ยุติธรรม” ซึ่ง ผูกระทําจะมีความผิดตามมาตรา 197  แหงประมวลกฎหมายอาญาไดน้ันจะตองเปน

การกระทําตอการขายทอดตลาดของเจาพนักงานเน่ืองจากคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลเทาน้ัน9

โดยไดบัญญัติไวดังน้ี “ ผูใดใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย ใหประโยชนหรือ

รับวาจะใหประโยชน เพื่อกีดกันหรือขัดขวางการขายทอดตลาดของเจาพนักงาน เน่ืองจากคํา

พิพากษาหรือคําสั่งของศาล  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ”  และการกระทําของบุคคลอันจะเปนความผิดตามมาตรา 197 แหงประมวล

กฎหมายอาญาน้ัน ตองครบองคประกอบของความผิดคือ

(1) องคประกอบภายนอก ตองมีการกระทําคือใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลัง

ประทุษราย ใหประโยชนหรือรับวาจะใหประโยชนโดยไมจํากัดวาจะเปนประโยชนในทาง

ทรัพยสินหรือทางอ่ืนใด และมิไดจํากัดวาผูถูกกระทําจะตองเปนผูใด10

(2) องคประกอบภายใน ผูกระทําจะตองมีเจตนา โดยรูวาจะมีการขายทอดตลาดของ

เจาพนักงานเน่ืองจากคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล และผูกระทําตองการใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญ

วาจะใชกําลังประทุษราย ใหประโยชนหรือรับวาจะใหประโยชน โดยผูกระทําตองมีมูลเหตุชักจูงใจ

หรือเจตนาพิเศษที่จะกีดกันหรือขัดขวางการขายทอดตลาดน้ัน11 คือไมประสงคจะใหมีการขาย

ทอดตลาดน้ัน12 โดยการกีดกันอาจเปนเพียงทําใหไมสะดวกโดยไมถึงกับเปนการขัดขวางมิใหทํา

การขายทอดตลาดไดเลย และนาจะมุงหมายถึงการกีดกันการสูราคาในการขายทอดตลาดเพื่อไมให

ขายทรัพยสินไดราคาสูงขึ้นก็ได13 เชน การขูผูสูราคาในการขายทอดตลาดเพื่อไมใหสูราคาแขง

เปนตน14

การพิจารณาวาการกระทําอันเปนความผิดตามมาตรา 197 แหงประมวลกฎหมาย

อาญาหรือไมน้ัน จะตองคํานึงถึงวาการขายทอดตลาดไดเกิดขึ้นหรือไม โดยถาการกีดกันหรือ

ขัดขวางโดยการใชกําลังประทุษรายเปนผลทําใหไมมีการขายทอดตลาด ผูกระทําจะมีความผิดฐาน

9 ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ. (2548). หลักกฎหมายอาญาภาคความผิด. หนา 92.
10 จิตติ  ติงศภัทิย. หลักกฎหมายอาญาภาคความผิด. หนา 426-427.
11 คณิต  ณ นคร. (2545). กฎหมายอาญาภาคความผิด. หนา. 696-697.
12 ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ. เลมเดิม. หนา. 92.
13 จิตติ  ติงศภัทิย. เลมเดิม. หนา 426-427.
14 ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ. เลมเดิม. หนา. 92.
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ตอสูขัดขวางเจาพนักงานตามมาตรา 138 แหงประมวลกฎหมายอาญา ดังน้ันในกรณีใชกําลัง

ประทุษราย หรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษรายตามาตรา 197 แหงประมวลกฎหมายอาญา จึงเปน

บทเฉพาะที่ยกเวนความผิดฐานพยายามตอสูขัดขวางเจาพนักงาน15 ตามมาตรา 138 แหงประมวล

กฎหมายอาญาประกอบมาตรา 80 แหงประมวลกฎหมายอาญา

3.2 ปญหาการเรียกรองใหผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดชําระราคาในสวนท่ีขาด

บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 516 ไดบัญญัติวา “ ถาผู

สูราคาสูงสุดละเลยเสียไมใชราคาไซร ทานใหผูทอดตลาดเอาทรัพยสินน้ันออกขายอีกซ้ําหน่ึง

ถาและไดเงินเปนจํานวนสุทธิไมคุมราคาและคาขายทอดตลาดชั้นเดิม ผูสูราคาเดิมคนน้ันตองรับผิด

ในสวนที่ขาด” และจากหลักกฎหมายดังกลาวจะเห็นไดวาไมไดกําหนดวาบุคคลใดจะเปน

ผูดําเนินการเรียกรองใหผูซื้อเดิมชําระเงินในสวนที่ขาดจากการขายทอดตลาด และมิไดระบุถึง

วิธีการใชสิทธิเรียกรองบังคับใหผูซื้อทรัพยชําระเงินในสวนที่ขาดจากการขายทอดตลาดแตอยางใด 

ซึ่งในการ ปฏิบัติงาน เจาพนักงานบังคับคดีไดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการ

บังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 ขอ 88 โดยระบุไววา “เมื่อการขายทอดตลาดบริบูรณ

โดยเจาพนักงานผูขายไดเคาะไมแลว ถาผูซื้อไมชําระเงินหรือไมวางเงินมัดจําตามขอสัญญา ใหเจา

พนักงานบังคับคดีเอาทรัพยน้ันออกขายทอดตลาดซ้ําอีก และแจงใหผูซื้อทราบกําหนดวัน เวลาขาย

ดวย ไดเงินเทาใดเมื่อหักคาใชจายและคาธรรมเนียมแลว ยังไมคุมราคาคาขายทอดตลาดคร้ังกอน

เจา พนักงานบังคับคดีจัดการเรียกรองใหผูซื้อเดิมชําระเงินสวนที่ขาดน้ัน ตลอดจนเสนอคดีตอศาล

หากจําเปน” และเมื่อผูซื้อทรัพยเพิกเฉยไมชําระราคาในสวนที่ขาดตามที่เจาพนักงานบังคับคดีได

แจงแลวน้ัน  เจาพนักงานบังคับคดีจึงไดนําคดีเสนอขึ้นสูศาลโดยรองขอตอศาลใหออกหมายบังคับ

คดีเพื่อทําการยึด อายัดทรัพย สินของผูซื้อเดิมเพื่อชําระหน้ีที่ผูซื้อเดิมตองรับผิดในสวนที่ขาด

แตศาลฎีกาไดตัดสินและวางหลักไววา เจาพนักงานบังคับคดีไมใชผูมีสวนไดเสีย จึงไมมีอํานาจ

ที่จะเขามาเปนคูความ และผูที่จะรองขอใหบังคับคดีน้ันตองเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษา ดังเชน

คําพิพากษาฎีกาที่ 2690 / 2237  ระหวางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัดโจทก นายธีระ วิริยะกิจจานนท  

จําเลย ซึ่งมีคําพิพากษาฎกีาโดยยอดังน้ี

คดีน้ีสืบเน่ืองมาจากศาลชั้นตนพิพากษาใหจําเลยชําระเงินจํานวน877,725.98 บาท 

พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 17.5 ตอป หากไมชําระหรือชําระไมครบถวน ใหยึดทรัพยที่จําเลย

จํานองโจทกไวและทรัพยสินอ่ืนบังคับชําระหน้ีจนครบ จําเลยทราบคําบังคับแลวไมปฏิบัติตาม

15 จิตติ  ติงศภัทิย. เลมเดิม. หนา 426-427.
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คําพิพากษา โจทกจึงรองขอบังคับคดี เจาพนักงานบังคับคดีไดขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 8713

พรอมสิ่งปลูกสรางของจําเลยตามคําสั่งศาล ปรากฏวานางสบายดี กิตติไพศาลกุล เปนผูสูราคาสูงสุด

ซื้อไดในราคา 1,020,000 บาท แตนางสบายดีไมวางเงินมัดจําคาซื้อตามสัญญา เจาพนักงานบังคับ

คดีจึงประกาศขายทอดตลาดทรัพยดังกลาวใหม การขายทอดตลาดทรัพยคร้ังหลังไดราคาตํ่ากวาการ

ขายคร้ังแรกเปนเงิน 334,520 บาท เจาพนักงานบังคับคดีไดแจงใหนางสบายดีนําเงินจํานวนดังกลาว

ไปชําระ แตนางสบายดีเพิกเฉย เจาพนักงานบังคับคดีทําหนังสือยื่นตอศาลวา นางสบายดีจะตอง

รับผิดชอบในจํานวนเงินสุทธิสวนที่ขาดดังกลาว ขอใหออกหมายบังคับคดียึดอายัดทรัพยสินของ

นางสบายดีขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระสวนที่ขาดจํานวน 334,520 บาท

ศาลชั้นตนมีคําสั่งวา ไมมีกฎหมายใหอํานาจเจาพนักงานบังคับคดีที่จะรองขอใหบังคับ

คดีในกรณีเชนน้ี ไมอาจดําเนินการใหได

โจทกอุทธรณ

ศาลอุทธรณวินิจฉัยวา โจทกไมเปนผูมีสวนไดเสียเพราะไมไดเกี่ยวของกับการ

ดําเนินการของเจาพนักงานบังคับคดี ไมมีสิทธิอุทธรณ พิพากษายกอุทธรณ

โจทกฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยวา "ปญหาตามฎีกาของโจทกมีวา เจาพนักงานบังคับคดีจะขอใหออก

หมายบังคับคดียึดอายัดทรัพยสินของนางสบายดีไดหรือไม ซึ่งเปนปญหาขอกฎหมายที่ศาลอุทธรณ

ยังมิไดวินิจฉัยแตศาลฎีกาเห็นควรวินิจฉัยไปเลยโดยไมยอนสํานวนกลับไปใหศาลอุทธรณวินิจฉัย

กอน พิเคราะหแลวเห็นวา สาเหตุที่เจาพนักงานบังคับคดีทําหนังสือยื่นตอศาลชั้นตน ขอใหออก

หมายบังคับคดียึดอายัดทรัพยสินของนางสบายดีก็เพราะนางสบายดีเปนผูสูราคาสูงสุดในการขาย

ทอดตลาดชั้นเดิม แลวละเลยไมวางเงินมัดจําคาซื้อตามสัญญาจนเจาพนักงานบังคับคดีตองขาย

ทอดตลาดอีกซ้ําหน่ึง และไดเงินเปนจํานวนสุทธิไมคุมราคาและคาขายทอดตลาดชั้นเดิม ซึ่งนาง

สบายดีผูสูราคาเดิมจะตองรับผิดในสวนที่ขาดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 516

แตการกระทําของนางสบายดีดังกลาวถือไดวาเปนการโตแยงสิทธิของโจทกตามกฎหมายแพง

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 55 หาใชเปนโตแยงสิทธิหรืออํานาจของ

เจาพนักงานบังคับคดีไม ประกอบกับการกระทําของเจาพนักงานบังคับคดีดังกลาวถือไดวาเปนการ

รองขอใหบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 271 ซึ่งผูรองขอจะตองเปน

เจาหน้ีตามคําพิพากษาและจะตองมีคําพิพากษาของศาลใหนางสบายดีตกเปนลูกหน้ีตามคําพิพากษา

เสียกอน และเจาพนักงานบังคับคดีเปนแตเพียงเจาพนักงานของศาลในการที่จะบังคับคดีเทาน้ัน

ไมมีอํานาจหนาที่ที่จะเขาเปนผูมีสวนไดเสียหรือเปนคูความไดดวยประการใดเจาพนักงานบังคับคดี

จึงไมมีอํานาจขอใหออกหมายบังคับคดียึดอายัดทรัพยสินของนางสบายดีโดยไมตองฟอง

นางสบายดีเปนคดีใหมไดฎีกาของโจทกฟงไมขึ้น"
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พิพากษายนื

จึงเห็นวาคําพิพากษาฎีกาดังกลาวไดวางหลักไวดังน้ี

1. เจาพนักงานบังคับคดีเปนเพียงเจาพนักงานศาลในการที่จะบังคับคดีเทาน้ันไมมี

อํานาจที่จะเขาเปนผูมีสวนไดเสียหรือเปนคูความได

2. การที่ผูสูราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดละเลยไมชําระราคาในสวนที่ขาด ตาม

มาตรา 516 แหงบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนการโตแยงสิทธิของโจทก หาใช

เปนการโตแยงสิทธิเจาพนักงานบังคับคดีไม

3. การที่เจาพนักงานบังคับคดีไดทําหนังสือยื่นขอตอศาลขอใหออกหมายบังคับคดี

ยึดอายัดทรัพยสินของผูที่ตองรับผิดชําระราคาในสวนที่ขาด ถือไดวาเปนการบังคับคดีตามมาตรา 

271แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ผูรองจึงตองเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษา และตองมี

คําพิพากษาใหผูที่ตองรับผิดไมชําระราคาในสวนที่ขาดเปนลูกหน้ีตามคําพิพากษาเสียกอน

แตเน่ืองจากบทบัญญัติมาตรา 517 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติวา 

“ ถาเงินรายไดในการขายทอดตลาดสวนหน่ึงสวนใดคางชําระอยู เพราะเหตุผูทอดตลาดละเลยไม

บังคับตามบทบัญญัติในมาตรา 515 หรือมาตรา 516 ไซรทานวาผูทอดตลาดตองรับผิด”

จึงกอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดีเปนอยางมาก เน่ืองจากเจาพนักงาน

บังคับคดีอยูในฐานะผูทอดตลาดดวย หากไมดําเนินการใชสิทธิเรียกรองตามมาตรา 516 แหง

บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็ตองรับผิดตามมาตรา 517 แหงบทบัญญัติประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยหรือไม หากโจทกไมดําเนินการฟองรองเรียกรองใหผูซื้อรับผิดชําระ  

ราคาในสวนที่ขาดบุคคลใดจะเปนผูมีสิทธิเรียกรองไดอีก และวิธีการเรียกรองน้ันจะตองดําเนินการ

ฟองผูซื้อใหตกเปนลูกหน้ีตามคําพิพากษาหรือไม อีกทั้งยังมีปญหาเร่ืองการจัดการกับเงินที่ไดจาก

การริบมัดจําวาจะตองนําไปจายใหกับผูใด ซึ่งจะไดศึกษาถึงปญหาตอไป โดยจะไดพิจารณาถึง

อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดี การใชสิทธิทางศาลหรือการฟองรองในคดีแพง และการ

บังคับคดีหรือผูที่มีสิทธิรองขอใหบังคับคดีตอไปดังน้ี

3.2.1 การใชสิทธิทางศาลหรือการฟองในคดีแพง

การใชสิทธิทางศาลอาจใหคําจํากัดความหรือความหมายไดวา เปนสิทธิหรืออํานาจตาม

กฎหมายที่บุคคลสามารถรองขอตอศาลเพื่อใหมีการบังคับตามสิทธิของตน ดังน้ัน จุดมุงหมายของ

การใชสิทธิทางศาลในคดีแพงคือใหศาลมีคําพิพากษา  ซึ่งในคําพิพากษาจะระบุถึงสิทธิปจเจกชน

(droit subjectif) ของคูความตามกฎหมายสารบัญญัติ  โดยสิทธิตามกฎหมายสารบัญญัติน้ันจะมี

อิทธิพลตอการใชสิทธิทางศาล  กลาวคือ  การที่จะสามารถไดรับการเยียวยาทางศาล (judicial

remedies) ไดจะตองเปนกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองไดรับการเยียวยาดังกลาว
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ทฤษฎีการใชสิทธิทางศาล

การใชสิทธิทางศาลมาจากแนวความคิดที่วา ศาลควรจะบรรเทาทุกขเฉพาะผูที่

จําเปนตองไดรับการเยียวยาเทาน้ัน  โดยในระบบกฎหมายโรมันและยุโรปตอนกลางรวมทั้ง

ประเทศสังคมนิยมบางประเทศไดรับแนวความคิดดังกลาวมาใช บางประเทศไดกําหนดไวชัดเจน

ในประมวลกฎหมาย  เชน ฝร่ังเศส  อิตาลี  บราซิล  เวเนซูเอลา บัลแกเรีย โปแลนด แนวความคิด

ดังกลาวใชบังคับกับทั้งการฟองคดีของโจทกและการตอสูคดีของจําเลย  ในขณะที่แนวความคิดน้ี

ไมเปนที่รูจักในทฤษฎีกฎหมายของระบบ Anglo-American ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

โรมันน้ันไมไดแยกความแตกตางระหวางสิทธิปจเจกชนตามกฎหมายสารบัญญัติ (droit) กับอํานาจ  

หรือสิทธิในการจะไดรับความคุมครองจากศาลในสิทธิปจเจกชนดังกลาว  (action en justices) ออก

จากกันโดยบุคคลผูเปนเจาของสิทธิปจเจกชนเทาน้ันที่จะเปนผูมีสิทธิที่จะดําเนินการทางตลาด  และ

ในทางกลับกันก็เชนเดียวกัน  จึงเปนความคิดเกี่ยวกับสิทธิปจเจกชนในแงของวิธีพิจารณาความอัน

เปนการมองในดานปฏิบัติเปนหลัก  การใชสิทธิทางศาลเปนการผสมรวมระหวางสิทธิปจเจกชนกับ

สิทธิการพิจารณาเขาดวยกัน  ความคิดเกี่ยวกับสิทธิปจเจกชนโดยๆ ตามความเขาใจในปจจุบันจึง

ไมปรากฏในกฎหมายโรมัน  ทั้งน้ีเน่ืองจากฎหมายโรมันมีที่มาจากคําตัดสินของผูพิพากษา (edit du

preteru) ไมใชมาจากผูบัญญัติกฎหมาย  ดังเชนกฎหมาย 12  โตะสวนใหญก็เปนการรวบรวม

หลักเกณฑคําตัดสินของศาล (actions judiciaries) หลักเกณฑตางๆ มาจากการดําเนินกระบวน

พิจารณาในศาล กฎหมายโรมันจึงเปนกฎหมายของศาล (droit judiciaire) ทํานองเดียวกับที่มาของ

ระบบกฎหมาย Common Law  ของอังกฤษ ซึ่งในสมัยเดิมกฎหมายสารบัญญัติของอังกฤษมีที่มา

จากคําพิพากษาของศาลสิทธิของปจเจกชนจึงจะมีไดเฉพาะกรณีมีสิทธิในการใชสิทธิทางศาลหรือ

ตามคํากลาวที่วา “Ubi remedium, ibi jus” (พอจะแปลความไดวา  “ไมมีการเยียวยา  ก็ไมมีสิทธิ”

(no remedy, no right) ไมไดอาศัยหลักเกณฑ ทั่วไปที่เปนนามธรรมแตอยางใด  กระบวนการ

ดังกลาวที่ศาลไดตัดสินคดีซ้ํากันหลายคร้ังจึงกลายเปน “แนวคําพิพากษา” (précédent) น่ันเองใน

สมัยตอมาเมื่อหลักเกณฑตางๆ เร่ิมมีที่มากจากกฎหมายลายลักษณอักษรไมใชมีที่มาจากศาล  สิทธิ

ของปจเจกชนก็เร่ิมผูกติดอยูกับหลักเกณฑดังกลาว และสิทธิดังกลาวกอใหเกิดอํานาจหรือสิทธิใน

การใชสิทธิทางศาล16 ผูที่จะไดรับการคุมครองทางศาลคือผูที่มีสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย

สารบัญญัติ  ซึ่ง Savigny17 ก็เห็นดวยกับแนวความคิดที่วา สิทธิในการใชสิทธิทางศาลเปนสวน

16 ในปจจุบันดูเหมือนจะมีเพียงสวีเดนเทานั้นที่นักกฎหมายยังถือวาการเยียวยาทางศาลเปนที่มาของ

สิทธิตามกฎหมายสารบัญญัติ
17 Von SAVIGNY, System des heutigenn rémischen Rechts V (Berlin 1841) 2-3 (อางถึงใน Arwed

BLOMEYER p. 6)

DPU



55

หน่ึงของสิทธิตามกฎหมายสารบัญญัติ  สิทธิตามกฎหมายสารบัญญัติที่ถูกฝาฝนจะกลายมาเปน

สิทธิในการใชสิทธิทางศาลตอบุคคลอ่ืน แนวความคิดน้ียังแพรหลายในอิตาลีจนถึงชวงตนศตวรรษ

ที่ 20  แต Chiovenda18 มีความเห็นแตกตางไปจากแนวความคิดดังกลาว โดยเห็นวาการใชสิทธิทาง

ศาลแตกตางจากสิทธิตามกฎหมายสารบัญญัติโดยการใชสิทธิทางศาลเปนเสมือนสิทธิที่แกไข

เปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางกฎหมายของผูทรงสิทธิหรือเปนเสมือนเคร่ืองมือสนับสนุนทาง

กฎหมายโดยความชวยเหลือของกระบวนการทางศาลตอมาจากแนวความคิดของ Windscheid  ซึ่ง

ไดเขียนตําราในป ค.ศ. 1856 ชื่อ “Die atio des rmschen Rechts vom standpunk des hevtigen

Rechts”  และไดรับการพัฒนาแนวความคิดโดย Wach  นักกฎหมายวิธีพิจารณาความชาวเยอรมัน  

นักฎหมายก็ไดแยกหลักเกณฑของสิทธิในเน้ือหา (droit de fond) หรือสิทธิตามกฎหมายสารบัญญัติ  

กับหลักเกณฑของสิทธิทางวิธีพิจารณาออกจากกันตามแนวความคิดน้ีซึ่งเปนที่ยอมรับกันอยาง

แพรหลายในปจจุบันซึ่งเห็นวา  สิทธิในการใชสิทธิทางศาลมีที่มาจากกฎหมายมหาชนที่รัฐไดมอบ

ใหกับประชาชน  นอกจากน้ี  นักกฎหมายเยอรมันและนักกฎหมายสวิสที่ใชภาษาเยอรมันยังเลิกใช

คําวา “action”  ซึ่งเปนภาษาลาติน  ในขณะที่นักกฎหมายอ่ืน ๆ ในกลุมประเทศกฎหมายโรมัน เชน 

ฝร่ังเศส  ยังคงใชคําดังกลาวโดยภาษาฝร่ังเศสเรียกวา “action en justice”

เงื่อนไขของการที่จะมีสิทธิในการใชสิทธิทางศาล

กอนที่จะมีการตราประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝร่ังเศสน้ัน ไมมี

กฎหมายใดที่ไดกําหนดถึงเร่ืองเงื่อนไขของการใชสิทธิทางศาลเอาไว  มีเพียงทฤษฎีตางๆ ที่ได

กลาวถึงเอาไวเทาน้ัน  นักกฎหมายปจจุบันสวนใหญไดยอมรับกันวา กรณีมีความจําเปนที่จะตอง

แบงแยกเร่ืองการที่คําฟองที่ศาลจะรับไวพิจารณาไดกับเร่ืองที่คดีน้ันมีมูลหรือไมออกจากกัน โดย

ศาลจะตองพิจารณาเปนอันดับแรกเสียกอนวาคําฟองน้ันรับไวพิจารณาไดหรือไมกอนที่จะพิจารณา

ในเน้ือหาของคดี  หากการฟองคดีน้ันเปนการบังคับตามสิทธิของกฎหมายสารบัญญัติโดยชอบ  

โดยการยกขึ้นกลาวอางแตหากเปนกรณีตรงกันขามแลว  ศาลก็จะมีคําสั่งไมรับฟองอันทําใหคดีตอง

สิ้นสุดไปจากแนวความคิดดังกลาว  กรณีจึงมีผลตามธรรมดาวา  การที่สิทธิตามกฎหมายสาร

บัญญัติจะเกิดขึ้นหรือมีอยูจริงหรือไมน้ัน  ไมใชเปนเงื่อนไขที่คําฟองน้ันจะรับไวพิจารณาไวได

หรือไมดังเชนที่ทฤษฎีในสมันกอนไดเสนอไว  แตเปนเพียงเงื่อนไขวาคําฟองน้ันจะไดรับการ

ตัดสินใหชนะคดีหรือไมตางหาก

เงื่อนไขวาคําฟองหรือการใชสิทธิทางศาลสามารถรับไวพิจารณาไดหรือไมน้ันมีอยู

หลากหลาย ซึ่งหากเรายอมรับกันวาเงื่อนไขตางๆ มีลักษณะที่แตกตางกันออกไปแลว  ก็อาจจะ

แบงแยกพิจารณาไดวา  เงื่อนไขบางอยางมีลักษณะภาวะวิสัย  (objetives) กลาวคือเปนเงื่อนไข

18 Chiovenda, L’azione nel sistema dei diritti (1903) (อางถึงใน Arwed BLOMEYER p.6)
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ที่เกี่ยวกับวัตถุของคดี (I’ object du litige) และเงื่อนไขบางอยางมีลักษณะอัตตถวิสัย  (subjectives)

กลาวคือ เปนเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับบุคคลที่เปนคูความในคดี

ในสวนของเงื่อนไขที่เปนอัตตวิสัยที่นักวิชาการไดยอมรับกันอันไดแก  เร่ืองการมีสวน

ไดเสียหรือผลประโยชนเกี่ยวของ (I’intérêt) กับเร่ืองคุณสมบัติ  (la qualité) น้ัน นักวิชาการดวย

กันเองก็ยังมีความเห็นสําหรับเงื่อนไขทั้งสองเร่ืองดังกลาวแตกตางกันออกไป  บางทานเห็นวา

เงื่อนไขเร่ืองคุณสมบัติไดครอบคลุมถึงเร่ืองการมีสวนไดเสียดวย19  ในขณะที่บางทานกลับเห็นวา

เร่ืองคุณสมบัติเปนเพียงสวนหน่ึงของเร่ืองการมีสวนไดเสีย20  แตสวนใหญแลวเห็นตรงกันวา

เงื่อนไขทั้ง 2  เร่ืองดังกลาวมีลักษณะที่ใกลเคียงกันมากและจะบังคับใชแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับ

การใชสิทธิฟองคดีในแตละเร่ือง

เร่ืองการมีสวนไดเสียและคุณสมบัติในการฟองคดีน้ันนับวาเปนเงื่อนไขในการ

พิจารณารับคําฟองของศาลที่เปนที่ยอมรับกันมาต้ังแตสมัยเดิม  โดยมีทฤษฎีมากมายที่เกี่ยวกับเร่ือง

ดังกลาว  ซึ่งแนวความคิดเกี่ยวกับเร่ืองการมีสวนไดเสียของผูใชสิทธิทางศาลหรือการที่ฟองคดี

จําเปนตองไดรับการเยียวยาโดยศาลน้ีแพรหลายในกลุมประเทศที่ใชระบบกฎหมายโรมัน  กลุม

ประเทศยุโรปตอนกลาง  และบางประเทศในยุโรปตะวันออก โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพงของบางประเทศไดระบุเงื่อนไขดังกลาวไวอยางชัดเจน21  แตแนวความคิดในเร่ืองน้ีไม

เปนที่รูจักในกลุมประเทศแองโก-อเมริกัน

ตามบทบัญญัติของ ป.วิ.แพงฝร่ังเศสยังไดรับอิทธิพลแนวความคิดที่เสนอโดย Cornu

และ Foyer ซึ่งตอมา Motulsky นักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่มีชื่อเสียงของฝร่ังเศสก็ยอมรับ

นํามาใช  โดยมาตรา 31 แหง ป.วิ.แพงฝร่ังเศสไดกําหนดใหเร่ืองการมีสวนไดเสียเปนเงื่อนไข

พื้นฐานที่สําคัญในการใชสิทธิทางศาลโดยทั่วไปซึ่งเรียกวา “actions banales” (คําฟองโดยทั่วไป)

และกําหนดใหการใชสิทธิทางศาลในบางกรณีจะตองมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเร่ืองคุณสมบัติดวย  ซึ่ง

เรียกวา “actions attitrées” (คําฟองตามสิทธิที่กําหนด)

19 Vizioz, études de procedure, p. 235 (อางถึงใน Yvon DESDEVISES, 126-1, no 4)
20 Morel, Traité élémentaire de procedure civile, no 27 (อางถึงใน Yvon DESDEVISES, 126-4, no 4)
21 เชนฝรั่งเศส (มาตรา 13 ) อิตาลี (มาตรา 100)  บราซิล(มาตรา 2) เวเนซุเอลา(มาตรา 14) บัลแกเรีย

(มาตรา 97) โปแลนด(มาตรา 190)
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ในสวนของประเทศไทยกฎหมายวิธีพิจาณาความแพงเปนสวนหน่ึงของกฎหมาย

วิธีสบัญญัติ ที่วาดวยวิธีดําเนินการเพื่อความรับรอง (Acknowledgment) คุมครอง (Protection) และ

บังคับตาม  (Enforcement) ซึ่งสิทธิของบุคคลในอรรถคดีทางแพงโดยการฟองรองหรือตอสูคดีใน

ศาล หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ เมื่อมีผูใดมาโตแยงหรือคัดคานตอสิทธิของเราซึ่งมีอยูโดยชอบก็ดี หรือ

เมื่อสิทธิของถูกผูใดทําลายเสียหายก็ดี หรือเมื่อเรามีสิทธิจะไดรับประโยชนจากผูอ่ืนก็ดี การที่เราจะ

ขอใหไดความรับรอง คุมครองและบังคับตามสิทธิน้ัน ๆ จะตองดําเนินการตามกฎหมายอันวาดวย

วิธีพิจารณาความแพง เพื่อที่จะไดรับความคุมครองสิทธิในทางศาล โดยศาลเปนผูนํากฎหมายสาร

บัญญัติมาปรับใชบังคับแกคดีที่นําขึ้นสูศาล22

กฎหมายแพงเปนกฎหมายสารบัญญัติไดกําหนดสิทธิและหนาที่ของบุคคลไว หากสิทธิ

หรือหนาที่เหลาน้ันเกิดมีขอโตแยงกันขึ้นระหวางบุคคลที่มีสิทธิหรือหนาที่ดังกลาว ยอมจะมีการนํา

คดีขึ้นสูการพิจารณาคดีของศาล เพื่อใหศาลมีคําพิพากษาไปในทางรับรอง  คุมครอง หรือบังคับ

ตามสิทธิของบุคคลดังกลาวโดยดําเนินกระบวนพิจาณาแบบคดีมีขอพิพาท ทําใหบุคคลที่นําคดีมาสู

ศาลอยูในฐานะเปนโจทกซึ่งอยูในฐานะผูเร่ิมตนคดี  สวนผูที่ถูกฟองอยูในฐานะจําเลย  ตางก็เปน

คูความในคดีมีหนาที่ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนดและเปนผูที่ตอง

ผูกพันในผลของคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีดวย 23 และการที่บุคคลใดจะเขาเปนคูความน้ัน 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไดบัญญัติไวในมาตรา 55 “ เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้นเกี่ยวกับ

สิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพง หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลน้ันชอบ

ที่จะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงที่มีเขตอํานาจได ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและ

ประมวลกฎหมายน้ี” โดยถือวาบทบัญญัติดังกลาวเปนแมบทแหงอํานาจฟองคดีแพง24 อํานาจฟอง

จึงเปนสิทธิอยางหน่ึง แตการที่บุคคลใดจะเสนอคดีตอศาลบุคคลน้ันตองเปนผูที่ถูกโตแยงสิทธิหรือ

หนาที่ตามกฎหมายแพง และจากบทบัญญัติของมาตรา 55 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความ

แพง อาจแบงการเสนอคดีตอศาลตามลักษณะของคดีได 2 ประเภท คือ

1) คดีมีขอพิพาท

การนําเสนอคําฟองเปนคดีมีขอพิพาท เปนกรณีที่โจทกจําเลยถูกโตแยงสิทธิ หรือ

หนาที่ตามกฎหมายแพง ผูที่จะเสนอคดีตอศาลจะตองพิจารณาวามีขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิหรือ

หนาที่เกิดขึ้นแลวหรือไม และผูใดเปนผูที่โตแยง เพื่อที่จะฟองคดีใหศาลมีคําพิพากษา หรือคําสั่ง 

22 ไพโรจน  วายุภาพ. (2551). คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1  บทท่ัวไป. หนา 2.
23 แหลงเดิม.
24 นายศิริชัย  วัฒนโยธิน. อํานาจฟองดดีแพง. หนา 73.
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อันเปนการรับรอง คุมครองหรือบังคับตามสิทธิที่ผูน้ันมีอยู โดยทําเปนคําฟองตอศาลเพื่อใหศาล

ปลดเปลื้องทุกขให

หลักเกณฑการเสนอคดีตอศาล

1. ตองเปนบุคคลตามกฎหมาย

ผูที่จะเปนโจทกและจําเลยในศาลไดตองเปนผูทีมีสภาพบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ซึ่งไดแกบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  โดยตองมีสภาพบุคคลอยูในขณะยื่นฟองไมวาเปน

โจทกหรือจําเลย และนอกจากน้ีตําแหนงหนาที่ราชการก็เปนโจทกหรือจําเลยไดเชนกัน 25โดย

บุคคลธรรมดาน้ันสภาพบุคคลเร่ิมต้ังแตคลอดและอยูรอดเปนทารกจนเมื่อตายจึงสิ้นสภาพบุคคล26

สวนนิติบุคคลตองมีกฎหมายรับรองมีสภาพเปนนิติบุคคลจึงจะถือเปนบุคคลตามกฎหมาย27ตัวอยาง

ของนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดแกบริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หาง

หุนสวนสามัญนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม เปนตน สวนนิติบุคคลอ่ืนๆ นอกจากน้ีจะมีกฎหมายหรือ

พระราชบัญญัติพิเศษจัดต้ังใหเปนนิติบุคคล ดังน้ันเมื่อมีสภาพบุคคลยอมกอใหเกิดอํานาจในการ

ฟองคดีเปนโจทกหรือถูกฟองเปนจําเลยตอศาลได28และนิติบุคคลที่อาจฟองหรือถูกฟองหรือถูก

ฟองตอศาลไดน้ันไมจํากัดเฉพาะนิติบุคคลตามกฎหมายไทย แมเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย

ตางประเทศก็อาจฟองคดีหรือถูกฟองคดีตอศาลได เชนเดียวกับบุคคลธรรมดาที่เปนชาวตางชาติอาจ

ฟองคดีหรือถูกฟองคดีในศาลไทยได

นอกจากน้ีบุคคลที่เปนคูความในคดีอาจเปนบุคคลที่กฎหมายกําหนด สวนจะ

เปนใครน้ันตองพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของ เชน มาตรา 22 และมาตรา 140 แหงพระราชบัญญัติ

ลมละลาย พ.ศ. 2483 ไดบัญญัติวาการฟองหรือตอสูคดีแพงอันเกี่ยวกับทรัพยสินของบุคคล

ลมละลายหรือบุคคลที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดตองกระทําโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย

เทาน้ัน ตําแหนงเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนตําแหนงที่เก ิดโดยอํานาจของกฎหมายไมใชบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคลใดโดยตรง เจาพนักงานพิทักษทรัพยสามารถฟองหรือตอสูคดีแพงอัน

เกี่ยวกับทรัพยสินแทนลูกหน้ีในคดีลมละลาย โดยไมตองระบุวาเจาพนักงานพิทักษทรัพยชื่ออะไร 

เพราะเปนการฟองตําแหนง  ซึ่งในทางกฎหมายเจาพนักงานพิทักษทรัพยไมวาจะยายไปที่ใด บุคคล

ที่มารับหนาที่แทนในตําแหนงน้ันยอมมีอํานาจดําเนินการแทนได

25 ไพโรจน  วายุภาพ. เลมเดิม.  หนา 222.
26 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 15.
27 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 65.
28 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3621/2536
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ในบางกรณีบุคคลธรรมดาหรือบุคคลที่มีอํานาจฟอง อาจถูกจํากัดสิทธิในการ

ฟองคดีโดยขอหามตามกฎหมายจึงทําใหไมสามารถเปนคูความในคดีได เชน ในคดีอุทลุม ตา

มาตรา 1562 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งบัญญัติวา “ ผูใดจะฟองบุพการีของตนเปน

คดีแพงหรือคดีอาญามิได......”29หรือกรณีบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือบุคคล

ลมละลายที่ไมอาจฟองหรือตอสูคดีใดๆ อันเกี่ยวกับทรัพยสินของตนเองได ตามาตรา 22 แหง

พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 เน่ืองจากอํานาจในการจัดการทรัพยสินของบุคคลดังกลาว

ตกอยูแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยแตเพียงผูเดียว30หรือกรณีของบุคคลที่ไดรับเอกสิทธิหรือการ

คุมครองทางการทูตตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางการทูต ค.ศ. 1961 ซึ่ง

ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาน้ีดวย และไดตรากฎหมายขึ้นตามที่มาตรา 3 แหง

พระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิและความคุมกันทางการทูต พ.ศ. 2527 ที่มีหลักเกณฑกําหนดไวให

บุคคลตามที่กําหนดไวในกฎหมายไดรับเอกสิทธิ ไมอาจถูกฟองรองในศาลไทยทั้งคดีแพงและ

คดีอาญา31

1) มีขอโตแยงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายแพง 

การโตแยงสิทธิหรือหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

มาตรา 55 บัญญัติวา “เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใดตามกฎหมาย

แพง หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลน้ันชอบที่จะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงที่มี

เขตอํานาจได ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายน้ี”

ความหมายของการโตแยงสิทธิหรือหนาที่พระนิติการณประสม32 ไดให

ความหมายวา “การโตแยงสิทธิและหนาที่ หมายถึงการที่บุคคลทุกคนไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคลก็ดี มีขอโตเถียงกันในเร่ืองสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายแพงของบุคคลน้ัน หรือสิทธิ

และหนาที่น้ันจะตองใชบังคับทางศาล เพื่อความรับรองปองกันและบังคับตามซึ่งสิทธิน้ัน ประกอบ

ทั้งบุคคลน้ันเปนผูสมบูรณดวยความสามารถตามกฎหมายแลว บุคคลน้ันยอมมีสิทธิที่จะฟองหรือ

รองตอสูคดีในศาลได

29 คําพิพากษาศาลฎีกาที่  227/2532.
30 มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483
31 พิพัฒน  จักรางกูล. (2537). คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง. หนา 5-9. และ

มาโนช จรมาศ. (2523). คําสอนช้ันปริญญาตรี พุทธศักราช 2522 วาดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

ภาค 1-2. หนา 7-9.
32 พระนิติการณประสม. (2546). คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความแพง. หนา 63-65
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หลวงจํารูญเนติศาสตร33 ไดใหความหมายวา “การที่ใครจะยื่นฟอง ผูน้ันตอง

มีผลประโยชนเกี่ยวของกับการยื่นฟองน้ันโดยตรง เปนเร่ืองซึ่งสมควรขอความคุมครองสิทธิจาก

ศาลหรือไมก็เปนเร่ืองที่ผูน้ันจะตองใชสิทธิทางศาล

ทานอาจารยจักรพงษ  เล็กสกุลไชย34 ใหความหมายวา “ การโตแยงสิทธิเปน

คดีมีขอพิพาท (contentious case) หมายถึงกรณีที่บุคคลฝายหน่ึงอางสิทธิเหนือบุคคลอีกฝายหน่ึง 

ซึ่งบุคคลฝายหลังปฏิเสธสิทธิของบุคคลฝายแรก หรือมิฉะน้ันก็กลาวอางสิทธิใหมของตนเอง การ

อางสิทธิหรือหนาที่ตองเปนสิทธิตามกฎหมายแพง35 ซึ่งอาจเปนตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยหรือกฎหมายอ่ืนก็ได ที่จะถือวาเปนการโตแยงสิทธิไดน้ันจะตองเปนการโตแยงสิทธิชนิด

ใดชนิดหน่ึงโดยเฉพาะ แตเปนการขัดแยงกันในประโยชนตามกฎหมายที่คูความยืนยันวามีกฎหมาย

สารบัญญัติสนับสนุนและประโยชนน้ันเอง ถือเปนวัตถุแหงการฟองรอง ไมจําตองมีการโตแยง

ตัวทรัพยที่เปนวัตถุจับตองไดเสียกอนจึงจะเปนการโตแยงสิทธิ

การที่จะถือวามีขอโตแยงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ของบุคคลตามกฎหมาย

แพงน้ัน ตองประกอบดวยการมีสิทธิหรือหนาที่อยางใดอยางหน่ึงอยูกอนแลวตามกฎหมายแพง เชน

โจทกมีสิทธิหรือหนาที่และมีขอโตแยงเกิดขึ้น กลาวคือ

(1) มีสิทธิหรือหนาที่อยางใดอยางหน่ึงอยูตามกฎหมายแพง 

สิทธิ ไดแก ประโยชนที่กฎหมายรับรองและคุมครองให ซึ่งหมายความวา เปนประโยชนที่กฎหมาย

“รับรอง” วามีอยูและเปนประโยชนที่กฎหมาย “คุมครอง” คือคุมครองมิใหมีการละเมิดสิทธิ 

รวมทั้งบังคับใหเปนไปตามสิทธิในกรณีที่มีการละเมิดดวย36 สิทธิตามกฎหมายแพงอาจเปนสิทธิ

เกี่ยวกับบุคคล สิทธิเกี่ยวกับครอบครัว หรือสิทธิเกี่ยวกับทรัพยสินซึ่งมีอยูตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยหรือกฎหมายอ่ืนก็ได   บุคคลจะมีสิทธิหรือเปนผูทรงสิทธิก็ตอเมื่อไดเกิดสิทธิขึ้น

แลว  และโจทกตองไดสิทธิน้ันมาโดยชอบดวยกฎหมาย เพราะหากไดมาโดยไมชอบยอมไมมีสิทธิ

ที่จะนํามาอางวาถูกจําเลยโตแยงสิทธิ สวนหนาที่น้ัน เมื่อบุคคลหน่ึงมีประโยชน ที่กฎหมายรับรอง

และคุมครองใหแลว บุคคลอีกคนหน่ึงหรืออีกหลายคนก็มี “หนาที่” ที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม

ประโยชนน้ันๆ เชน ผูขายมีสิทธิไดรับชําระราคาจากผูซื้อ

33 หลวงจํารูญเนตศิาสตร. (2496). คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธพีิจาณาความแพง. หนา 8.
34 จักรพงษ  เล็กสกุลชัย. (2548). คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธพีจิาณาความแพง. หนา 3.
35 ธานินทร  กรัยวิเชียร. (2518). คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธพีจิาณาความแพง.
36 หยุด  แสงอุทัย. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป. หนา 226.

DPU



61

(2) โจทกเปนผูมีสิทธิหรือหนาที่ 

เมื่อมีกฎหมายแพงรับรองสิทธิหรือหนาที่แลว มิใชวาหากมีขอโตแยงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือ

หนาที่แลว บุคคลที่สวนเกี่ยวของจะเปนโจทกฟองคดีไดเสมอ จะตองปรากฏวาบุคคลน้ันเปนผูมี

สิทธิหรือหนาที่น้ันดวยจึงจะฟองคดีได ซึ่งจะตองพิจารณาจากบทบัญญัติแหงกฎหมายวาผูใดเปน

เจาของสิทธิหรือมีหนาที่น้ัน โดยอาจเปนเจาของสิทธิในฐานะเจาหน้ี เปนคูสัญญา เปนผูที่ถูกทํา

ละเมิด เปนผูถือกรรมสิทธิ์ เปนผูถือสิทธิครอบครอง

(3) มีขอโตแยงเกิดขึ้น

 แมโจทกจะเปนผูมีสิทธิหรือหนาที่ก็ตาม แตก็ยังไมมีอํานาจฟอง  จะตองปรากฏวามีขอโตแยง

เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ดวย จึงจะนําขอพิพาทมาสูศาลได

คําวามีขอโตแยงในที่น้ีไมไดหมายความวาตองมีการโตเถียงกันในเร่ือง

สิทธิหรือหนาที่ หมายความเพียงวามีการกระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือหนาที่กันเทาน้ัน แตการ

กระทบกระเทือนอันเปนเหตุใหฟองรองกันไดน้ี ตองเปนการกระทบกระเทือนตามกฎหมายแพง 

คือเปนการ กระทบกระเทือนชนิดที่กฎหมายแพงใหเกิดสิทธิของรียกรองหรือสิทธิที่จะฟองรองขึ้น 

เชน ดําใหแดงกูเงินไป 1,000 บาท ถึงกําหนดชําระแดงไมชําระ แมแดงจะยอมรับวาตนเปนหน้ีจริง

และเต็มใจชําระ หากแตตนไมมีเงินจึงชําระไมได  ซึ่งตามธรรมดาอาจไมเรียกวาแดงโตแยงสิทธิ

ของดําเลย กระน้ันดําก็ฟองแดงเรียกเงินกูน้ีได เพราะเมื่อแดงกูเงินเขา แดงก็มีหนาหนาที่ตองชําระ

ตามกฎหมาย การที่แดงไมชําระเปนการโตแยงสิทธิของดําตามกฎหมายแพง อันเปนความหมาย

แหงขอบัญญัติน้ีแลว37

ในสวนสิทธิน้ัน ตองมีเน้ือหาแหงสิทธิไมวาเปนการกระทําหรืองดเวน

การกระทํา  เปนประโยชนแกเจาของสิทธิที่กฎหมายรับรองหรือคุมครองให ซึ่งอาจมีอยางเดียว

หรือหลายอยางทําใหอีกฝายหน่ึงมีหนาที่ตองกระทําหรืองดเวนกระทําเพื่อใหสมประโยชนแก

เจาของสิทธิ หากกระทําหรืองดเวนกระทําการอันใดอันเปนการกระทบกระเทือนชนิดกฎหมายแพง

ใหเกิดสิทธิแกเจาของสิทธิที่จะเรียกรองหรือฟองรอง ยอมถือวามีขอโตแยงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิ

หรือหนาที่ ซึ่งตองพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่ใหการรับรองสิทธิน้ันวา เจาของสิทธิชอบ

ที่จะไดประโยชนอะไรบาง และไดรับความคุมครองที่จะใชสิทธิทางศาลโดยนําคดีมาสูศาลเพื่อ

ขอใหบังคับสมดัง สิทธิที่เจาของมีอยู ถามีการกระทําที่เปนการกระทบกระเทือนตอบุคคลใด แต

ปรากฏวาไมมีบทกฎหมายสารบัญญัติใหใชสิทธิทางศาลได จะถือวามีขอโตแยงเกิดขึ้นเกี่ยวกับ

37 หลวงจํารูญเนตศิาสตร. (2496). คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจาณาความแพง. หนา 51.
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สิทธิหรือหนาที่ที่จะฟองคดีหาไดไม ดังน้ันแมคําฟองของโจทกจะอางถึงความจําเปนตองใชสิทธิ

ทางศาลเพียงใด ถามิใชเปนการโตแยงสิทธิตามมาตรา 55 โจทกก็ไมมีอํานาจฟอง38

สรุปไดวา การโตแยงสิทธิและหนาที่ คือการที่บุคคลเกิดขอโตเถียงกัน

ในเร่ืองสิทธิหรือหนาที่ หรือสิทธิตามที่กฎหมายสารบัญญัติไดใหความรับรองหรือความรับรองให

เกิดสิทธิเรียกรอง หรือสิทธิที่จะฟองรองขึ้น การเกิดสิทธิที่จะฟองรองตองมีการกระทบตอสิทธิ

ของตน

ก. คดีไมมีขอพิพาท

มาตรา 188 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง39 ไดกลาวถึงคดีไมมี

ขอพิพาทไววาจะนําคดีขึ้นสูศาลและดําเนินคดีแบบไมมีขอพิพาทไดอยางไรเทาน้ัน สวนกรณีใด

จะยื่นคํารองขอตอศาลไดหรือไม มีหลักเกณฑอยูในมาตรา  55 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง กลาวคือ บุคคลน้ันจะตองมีสิทธิยื่นคํารองขอตอศาลตามมาตรา 55 แลว จึงจะยื่นคํารอง

เปนคดีไมมีขอพิพาทได ฉะน้ันการวินิจฉัยวาผูรองมีสิทธิยื่นคํารองขอตอศาลหรือไม จึงตองวินิจฉัย

ตามมาตรา 55 มิใชวินิจฉัยตามมาตรา  188 แหงประมวลกฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

และในเบื้องตนบุคคลที่จะยื่นคํารองของตอศาลเปนคดีไมมีขอพิพาทไดจะตองมีสภาพบุคคลไมวา

จะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังเชนเดียวกับการยื่นฟองเปนคดีมีขอพิพาท 

38 ไพโรจน  วายุภาพ. เลมเดิม. หนา 234.
39 มาตรา 188 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง “ในคดีไมมีขอพิพาท ใหใชขอบังคับตอไปนี้

(1) ใหเริ่มคดีโดยย่ืนคํารองขอตอศาล

(2 ) ศาลอาจเรียกพยานมาสืบไดเองตามที่เห็นจําเปน และวินิจฉัยช้ีขาดตามที่เห็นสมควรและ

ยุติธรรม

(3) ทางแกแหงคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลนั้นใหใชแตโดยวิธีการย่ืนอุทธรณหรือฎีกาเทานั้น  

และใหอุทธรณฎีกาไดแตเฉพาะในสองกรณีตอไปนี้

(ก) ถาศาลหรือไดยกคํารองขอของคูความที่เปนฝายเริ่มคดทีั้งหมดหรอืแตบางสวน หรือ

(ข) ในเหตุที่มิไดปฏบิัติตามบทบัญญตัิแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการพิจารณาหรือคํา

พิพากษาหรือกคําส่ัง

(4 ) ถาบุคคลอ่ืนใดนอกจากคูความที่ไดย่ืนฟองคดีอันไมมีขอพิพาทไดเขามาเก่ียวของในคดีโดยตรง

หรือทางออม ใหถือวาบุคคลเชนวามานี้เปนคูความ และใหดําเนินคดีไปตามบทบัญญัติแหงประมวล กฎหมายนีว้า

ดวยคดีอันมีขอพิพาท แตในคดีที่ย่ืนคํารองขอตอศาล เพ่ือใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง ใหคําอนุญาตที่ผูแทน

โดยชอบธรรมไดปฏิเสธเสียหรือใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังถอนคืนคําอนุญาตอันไดใหไวแก ผูไรความ 

สามารถนั้น ใหถือวาเปนคดีไมมีขอพิพาท แมถึงวาผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูไรความสามารถนั้นจะไดมาศาล

และแสดงขอคัดคานในการใหคําอนุญาต หรือถอนคืนคําอนุญาตเชนวานั้น”
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การใชสิทธิทางศาลดังที่บัญญัติไวในมาตรา 55 แหงประมวลกฎหมายกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง น้ันมิใชเปนเร่ืองที่ใครตองการใชสิทธิไดตามอําเภอใจ แตมาตรา 55 ไดกลาววา 

เมื่อบุคคลใดจะ “ตอง” ใชสิทธิทางศาลบุคคลน้ันชอบที่จะเสนอคดีฯลฯ ซึ่งหมายความวาเปนกรณี

จําเปนที่จะตองมาขอสิทธิจากศาล และความจําเปนที่จะตองมาใชสิทธิทางศาลมิใชความจําเปนตาม

ธรรมดา   แตตองเปนกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลได โดยบทบัญญัติของ

กฎหมายดังกลาวอาจใชขอความวาใหผูใดมีสิทธิรองขอตอศาลได อยางไรก็ตามแมจะมีกฎหมายให 

ยื่นคํารองตอศาลได หากขอเท็จจริงปรากฏวาไมจําเปนตองยื่นคํารองตอศาลแลวยื่นไมได และถา

ผูรองยื่นคํารองตอศาลโดยไมอาจใชสิทธิทางศาลได ผูรองยอมไมมีอํานาจยื่นคํารองขออยูแลวศาล

ตองมีคําสั่งยกคํารอง แมมีผูยื่นคําคัดคานเขามาในคดีก็ตาม ก็ไมสามารถดําเนินคดีตอไปอยางคดีมี

ขอพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพง มาตรา 188 (4) ได  บทบัญญัติในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยที่ใหยื่นคํารองขอตอศาลได ซึ่งมีคําสั่งไดในลักษณะตางๆ ตามที่กฎหมาย

กําหนด เชน การขอใหศาลสั่งเปนคนไรความสามารถตามมาตรา 28 คนเสมือนไรความสามารถ

ตามมาตรา 32 การขอใหศาลสั่งใหบุคคลเปนคนสาบสูญตามมาตรา 61 การขอใหศาลสั่งเพิกถอน

มติที่ประชุมใหญตามาตรา 1195 เปนตน40

จึงเห็นไดวาบทบัญญัติมาตราแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมี

ความสําคัญอยางยิ่งในการฟองคดีและนําคดีเสนอตอศาล ซึ่งการฟองคดีใหรับผิดในทางสัญญาและ

ความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็อยูในหลักเกณฑดังกลาวเชนกัน มาตรา 55

แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงจึงเปน บทบัญญัติที่วางหลักอันวาดวยกรณีที่สามารถ

ฟองคดีตอศาลไดในทางปฏิบัติเรียกวา”บทบัญญัติวาดวยเร่ืองการโตแยงสิทธิ หรือบทบัญญัติวา

ดวยอํานาจฟอง

3.2.2 การบังคับคดตีามคําพิพากษาหรือคําสั่ง

การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง เปนวิธีดําเนินการเพื่อบังคับใหเปนไปตาม

คําพิพากษาหรือคําสั่ง ซึ่งภายหลังจากที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งแลว  ถาผูแพคดีหรือลูกหน้ีตาม

คําพิพากษาปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง เชนชําระหน้ี หรือแกไขจัดทําตามคําพิพากษาหรือ

คําสั่งก็ไมมีปญหาอะไร  แตถาผูแพคดีหรือลูกหน้ีตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือ

คําสั่งไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ก็ตองมีวิธีการอยางหน่ึงคือการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

ซึ่งเปนวิธีดําเนินการเพื่อใหมีการปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลในกรณีที่ผูแพคดีหรือ

40 ไพโรจน  วายุภาพ. เลมเดิม หนา 248.
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ลูกหน้ี ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามคําพิพากษาแตโดยดี ทั้งน้ีเพื่อใหคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล

เปนผลใหผูชนะคดีหรือเจาหน้ีตามคําพิพากษาไดรับสิทธิอันเกิดจากคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ัน41

3.2.2.1 ผูที่มีอํานาจขอใหบังคับคดี

มาตรา 271 “ถาคูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายแพคดี (ลูกหน้ีตามคําพิพากษา)

มิไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางสวน คูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝาย

ชนะคดี (เจาหน้ีตามคําพิพากษา) ชอบที่จะรองขอใหบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ันได

ภายในสิบปนับแตวันมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง โดยอาศัยและตามคําบังคับที่ออกตามคําพิพากษาหรือ

คําสั่งน้ัน”  โดยบทบัญญัติมาตรา 271 บัญญัติถึงผูมีอํานาจขอใหบังคับคดีได คือ  คูความหรือบุคคล

ซึ่งเปนฝายชนะคดี ซึ่งเรียกวาเจาหน้ีตามคําพิพากษา สวนผูที่จะถูกบังคับคดี คือ คูความหรือบุคคล

ซึ่งเปนฝายแพคดี ซึ่งเรียกวาลูกหน้ีตามคําพิพากษา โดยมาตรา 271 ไมไดบัญญัติวาผูชนะคดีจะตอง

เปนโจทก แสดงวาผูชนะคดีจะเปนฝายใดก็ได   ซึ่งผูชนะคดีหรือเจาหน้ีตามคําพิพากษาอาจเปน 

1) โจทก เมื่อศาลพิพากษาใหโจทกชนะ โจทกมีสิทธิบังคับคดีแกจําเลยตามคํา

พิพากษาได

2) จําเลย  เมื่อศาลพิพากษายกฟองโจทก ใหโจทกใชคาฤชาธรรมเนียมแทน

จําเลย จําเลยมีสิทธิบังคับใหโจทกใชคาฤชาธรรมเนียมได

3) ผูรองสอดเปนคูความฝายที่สามตามาตรา 57 (1) เชนโจทกฟองเรียกทรัพย

จากจําเลย จําเลยตอสูวากรรมสิทธเปนของตน มีผูรองสอดอางวาทรัพยน้ันเปนของผูรองสอดและ

ศาลพิพากษาวาทรัพยเปนของผูรองสอด ผูรองสอดก็เปนเจาหน้ีตามคําพิพากษา

4) ผูรองขัดทรัพย  เมื่อศาลพิพากษาใหผูรองขัดทรัพยชนะคดีใหปลอยทรัพยที่

ยึด และใหโจทกใชคาฤชาธรรมเนียมแทนผูรองขัดทรัพย ผูรองขัดทรัพยก็เปนเจาหน้ีตามคํา

พิพากษา

5) ผูชนะคดีในกรณีที่ศาลไตสวนคํารอง เชนกรณีรองขอเฉลี่ยทรัพย เมื่อโจทก

คัดคาน ศาลนัดไตสวนแลวมีคําสั่งใหผูรองขอเฉลี่ยเขาเฉลี่ยทรัพยได ถาตามคําสั่งศาลน้ันใหโจทก

ใชคาฤชาธรรมเนียมแทนผูรองขอเฉลี่ย ผูรองขอเฉลี่ยก็เปนเจาหน้ีตามคําพิพากษา

6) ผูมีสิทธิตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ซึ่งในบางกรณีอาจจะเปนผูแพคดีแต

เน่ืองจากคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ันแมใหผูน้ันแพคดีก็จริง แตก็ใหสิทธิผูน้ันบางอยาง เชนโจทกฟอง

41 พิพัฒน  จักรางกูล. (2543). คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง วิธีการช่ัวคราวกอน

พิพากษาและการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง. หนา  62.
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ใหจําเลยขายที่ดิน ศาลพิพากษาใหจําเลยขายใหโจทก เมื่อโจทกไดที่ดินแลวไมชําระราคา จําเลย

ยอมรองขอใหยึดทรัพยโจทกออกขายทอดตลาดได42

7) บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับคดี เชนผูรองสอดเขามาเปนโจทกรวมตาม

มาตรา 57 (2) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เมื่อโจทกเปนฝายชนะคดี โจทกรวมก็มี

สิทธิบังคับคดีได เพราะผูรองสอดมีฐานะเปนคูความในคดีน้ัน ซึ่งอาจบังคับคดีหรือถูกบังคับคดีได

แลวแตคดีน้ันโจทกเดิมชนะคดีหรือแพคดี

แตถาบุคคลใดมิไดเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษาก็ไมสามารถขอใหบังคับคดีได 

เชน คดีที่ศาลพิพากษายกฟอง ใหคาฤชาธรรมเนียมเปนพับ หรือคูความทุกฝายทําสัญญา

ประนีประนอมยอมความกันโดยคูความไมติดใจเรียกรองสิ่งใดตอกัน จะเห็นไดวาผลของคํา

พิพากษาไมมีอะไรใหบังคับตอกัน คดีน้ันก็จะไมมีการบังคับคดี หรือกรณีที่บุคคลภายนอกเปนผูรับ

ประโยชนจากการที่คูความทําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยโจทกจะไมยุงเกี่ยวกับทรัพย

น้ันอีก โจทกและบุคคลภายนอกก็ไมใชเจาหน้ีตามคําพิพากษา หากจําเลยไมปฏิบัติตามคําพิพากษา 

บุคคลภายนอกก็จะตองฟองจําเลยเปนคดีใหม แตถาโจทกมีสวนไดเสียโดยตรงกับทรัพยน้ันรวมกับ

บุคคลภายนอก โจทกก็สามารถขอใหบังคับจําเลยปฏิบัติตามคําพิพากษาน้ันได 

3.2.2.2 วิธีการบังคับคดี

วิธีการที่เจาหน้ีตามคําพิพากษาจะขอใหศาลออกหมายบังคับคดีน้ัน ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 275 บัญญัติใหเจาหน้ีตามคําพิพากษาจะตองดําเนินการโดย

ยื่นคําขอฝายเดียวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 21 (3) ซึ่งคําขอฝายเดียวน้ีเปน

คําขอฝายเดียวโดยเครงครัด เมื่อศาลไดรับคํารองขอดังกลาวแลวศาลสามารถมีคําสั่งไดทันทีโดย

ไมตองสงสําเนาใหลูกหน้ีตามคําพิพากษาคัดคานกอน และคําขอใหออกหมายบังคับคดีจะตองระบุ

ขอความใหชัดแจงถึงคําพิพากษาหรือคําสั่งซึ่งขอใหมีการบังคับคดีจํานวนที่ยังมิไดชําระตาม

คําพิพากษาหรือคําสั่งน้ัน และวิธีการที่เจาหน้ีตามคําพิพากษาตองการใหศาลออกหมายน้ัน ศาลจะ

ออกหมายบังคับคดีใหแกเจาหน้ีตามคําพิพากษาไดตอเมื่อลูกหน้ีตามคําพิพากษาไดรับทราบ

คําบังคับและระยะเวลาตามคําบังคับไดลวงพนไปแลวและคําขอที่โจทกขอน้ัน มีขอความถูกตอง

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพงมาตรา 275 เมื่อศาลพิจารณาวาคําขอออกหมายบังคับคดี

ของเจาหน้ีครบถวนแลว ศาลจะออกหมายบังคับคดีใหทันทีและแจงใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบ 

เวนแตเจาหน้ีตามคําพิพากษาจะไดนําหมายบังคับคดีไปสงใหกับเจาพนักงานบังคับคดีเอง

42 พิพัฒน  จักรางกูล. เลมเดิม. หนา 63-64.
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1) กรณีที่ศาลตองออกหมายบังคับคดี 

เมื่อลูกหน้ีตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามคําบังคับของศาล กฎหมายได

บัญญัติการบังคับคดีไว 2  กรณีไดแก กรณีที่ศาลพิพากษาใหชําระหน้ีเงิน และกรณีที่ศาลพิพากษา

ใหขับไล หรือตองร้ือถอนสิ่งปลูกสราง

ก. การยึดทรัพยสิน 

การยึดทรัพยสิน คือการเอาทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษามาไวใน

ความดูแลรักษาของเจาพนักงานบังคับคดี เพื่อดําเนินการตามกฎหมายใหบรรลุผลตามคํา พิพากษา

หรือคําสั่งของศาล43 โดยหนาที่ในการนํายึดทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาน้ัน เปนหนาที่ของ

เจาหน้ีตามคําพิพากษา เพราะเจาพนักงานบังคับคดีจะยึดทรัพยสินเฉพาะที่เจาหน้ีตามคํา พิพากษา

แถลงวาเปนทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาเทาน้ัน ตามประมวลกฎหายวิธีพิจารณาความแพง 

มาตรา  283 วรรคแรก ดังน้ันเจาหน้ีตามคําพิพากษาจึงมีหนาที่สืบหาทรัพยสินของลูกหน้ีตามคํา

พิพากษาวาลูกหน้ีมีทรัพยสินอะไรบาง อยูที่ไหน ผูใดครอบครอง และหากทรัพยเปนของลูกหน้ี 

ตามคําพิพากษาเจาพนักงานบังคับคดีก็ยึดทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาได สวนวิธีการยึด

ทรัพยสินน้ันแบงออกเปน 2 กรณี  คือการยึดเอกสารหรือสังหาริมทรัพยมีรูปราง ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 303 เจาพนักงานบังคับคดีจะตองแสดงหมายบังคับคดีตอ

ลูกหน้ีตามคําพิพากษา ถาไมปรากฏตัวลูกหน้ีตามคําพิพากษา เจาพนักงานบังคับคดีตองแสดงหมาย

ตอบุคคลที่อยูในสถานที่น้ันและเมื่อยึดแลวตองแสดงใหเห็นวามีการยึดทรัพยแลวโดยประจักษ 

เชนประทับตราหรือปดประกาศที่ทรัพยสินน้ัน หลังจากน้ันเจาพนักงานบังคับคดีก็จะแจงการยึด

ทรัพยสินใหลูกหน้ีทราบและปดประกาศแจงการยึดทรัพยตามระเบียบตอไป   ในกรณีการยึด

อสังหาริมทรัพย เจาพนักงานบังคับคดีจะตองนําเอาหนังสือสําคัญสําหรับทรัพยสินน้ัน เชนโฉนด

ที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด มาและฝากไว ณ สถานที่หรือกับ

บุคคลใดที่เห็นสมควร  แตในทางปฏิบัติจะเก็บไวที่กรมบังคับคดีเพื่อความสะดวกแกผูซื้อ ทรัพย

จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี จะสามารถขอรับเอกสารสําคัญสําหรับทรัพยสินน้ันเพื่อ

ไปดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์  ณ สํานักงานที่ ดิน เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดทําการยึด

อสังหาริมทรัพยตามหลักฐานเอกสารที่โจทกไดแถลงแลว เจาพนักงานบังคับคดีตองแจงการยึดให 

ลูกหน้ีตามคําพิพากษาทราบ รวมถึงบุคคลที่มีชื่อปรากฏอยูในสารบาญการจดทะเบียนวาที่ดินและ

สิ่งปลูกสรางไดยึดไวแลว รวมทั้งตองแจงการยึดไปยังนายทะเบียนที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย

ที่ยึดและเจาพนักงานที่ดินเพื่อใหบันทึกการยึดไวในทะเบียน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

43 คําพิพากษาฎีกาที่ 187/2490 “คําส่ังของศาลทีใ่หทรัพยทั้งหมดมาอยูในความดูแลของเจาพนักงาน

บังคบัคดียอมเปนเรือ่งยึดทรัพย”
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ความแพงมาตรา 304 เมื่อเจาหน้ีตามคําพิพากษาไดยึดทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาเพื่อขาย

ทอดตลาดแลว กฎหมายบัญญัติใหทรัพยที่ยึดและเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดอยูในอํานาจของ

เจาพนักงานบังคับคดี ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 279  ดังน้ัน

ลูกหน้ีจึงไมสามารถโอนและเปลี่ยนแปลงสิทธิในทรัพยสินที่ถูกยึด และหากลูกหน้ีตามคําพิพากษา

โอนหรือเปลี่ยนแปลงทรัพยที่ถูกยึด การโอนหรือเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมสามารถใชยันเจาหน้ีตาม

คําพิพากษาหรือเจาพนักงานบังคับคดีได ตามตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพงมาตรา 305 (1)

ข. การอายัดสิทธิเรียกรอง 

การอายัดสิทธิเรียกรอง คือ การที่ศาลหรือเจาพนักงานบังคับคดีสั่งให

บุคคลภายนอกมิใหโอนทรัพยสินหรือชําระหน้ีใหกับลูกหน้ีตามคําพิพากษา แตใหชําระแก

เจาพนักงานบังคับคดี44 โดยสิทธิเรียกรองที่อายัดได เชน สิทธิเรียกรองในเงินที่ลูกหน้ีตาม

คําพิพากษามีสิทธิไดรับ สิทธิเรียกรองใหบุคคลภายนอกสงมอบทรัพยสิน หรือสิทธิเรียกรองอยาง

อ่ืน45แตมีสิทธิเรียกรองบางอยางมีขอจํากัดในการอายัดสิทธิเรียกรอง เชน เบี้ยเลี้ยงชีพและเงิน

รายไดหากรวมกันแลวไมเกินหน่ึงหมื่นบาท เงินเดือน คาจาง บําเหน็จ บํานาญ และเบี้ยหวัดของ

ขาราชการหรือลูกจางของรัฐบาล เงินเดือน คาจาง บํานาญ คาชดใช เงินสงเคราะห รวมกันแลว

ไมเกินหน่ึงหมื่นบาท  และเงินคาฌาปณกิจสงเคราะหที่ลูกหน้ีตามคําพิพากษาไดรับ ซึ่งเจาพนักงาน

บังคับคดีจะเปนคนกําหนดจํานวนเงินที่อายัดเอง หากลูกหน้ีตามคําพิพากษาไมพอใจการกําหนด

จํานวนเงินของเจาพนักงานบังคับคดี ลูกหน้ีตามคําพิพากษาก็อาจรองขอคัดคานตอศาลได ตาม

บทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 282 (2) (3 ) และมาตรา  286

ค. การขายทอดตลาด

เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดยึดทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาแลว 

เจาพนักงานบังคับคดีตองนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดและนําเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดเพื่อ

นําเงินชําระหน้ีใหกับเจาหน้ีตามคําพิพากษา สวนหลักเกณฑและรายละเอียดไดกลาวไวแลวใน

บทที่ 2

44 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 187 / 2490 “ถาหามมิใหบคุคลภายนอกทําการโอนหรือชําระหนี้ก็เปนการ

อายัด”.
45 ประพนธ  ศาตะมาน. (2527). คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค 4 วิธีการ

ช่ัวคราวกอนพิพากษาและการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง. หนา 249, พิพัฒน จักรางกูล. (2546).

คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวิธีการช่ัวคราวกอนพิพากษาและการบังคับคดีตามคําพิพากษา

หรือคําส่ัง. หนา 178.
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2) กรณีที่เจาหน้ีไมอาจบังคับคดีได

เมื่อผูชนะคดีหรือเจาหน้ีตามคําพิพากษาชอบที่จะบังคับคดีไดภายใน 10 ป ตามมาตรา 271 แหง

บทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ตามธรรมดาเมื่อศาลไดมีคําบังคับภายใน 

กําหนดเวลาที่กําหนดไวในคําบังคับ เจาหน้ีตามคําพิพากษาก็มีสิทธิขอศาลออกหมายบังคับคดีให

เจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการยึด อายัดทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาน้ัน แตมีบางกรณีที่

ทําใหเจาหน้ีตามคําพิพากษามิอาจบังคับคดีไดทั้ง ๆ ที่ตนเปนฝายชนะคดี ไดแก

(1) เมื่อลูกหน้ีตามคําพิพากษาไดรับอนุญาตจากศาลใหทุเลาการบังคับ

(2) เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดี

(3) เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดี

3.2.2.3 อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดี

1) ความหมายของคําวาเจาพนักงานบังคับคดี

เดิม คําวา เจาพนักงานบังคับคดี ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง มาตรา 1 (4) ไดนิยามความหมายของเจาพนักงานบังคับคดีไววา “เจาพนักงาน

บังคับคดี” หมายความวา เจาพนักงานศาล หรือเจาพนักงานอ่ืนผูมีอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายที่ใชอยูในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไวในภาค 4 แหงประมวลกฎหมายน้ี เพื่อ

คุมครองสิทธิของคูความในระหวางการพิจารณา หรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ตอมา

ภายหลังเจาพนักงานบังคับคดีไดสังกัดอยูกับกระทรวงยุติธรรม จึงไดมีการแกไขประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพง พ.ศ. 2548 และไดแกไขคํานิยามศัพทคําวา เจาพนักงานบังคับคดี หมายความ

วา เจาพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดี หรือพนักงานอ่ืนผูมีอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่

ใชอยูในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไวในภาค 4 แหงประมวลกฎหมายน้ี เพื่อคุมครองสิทธิ

ของคูความในระหวางการพิจารณา หรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง และใหหมายความ

รวมถึงบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานบังคับคดีใหปฏิบัติการแทน เมื่อพิจารณาจากมาตรา

ดังกลาวแลวจะเห็นไดวา ในปจจุบันเจาพนักงานบังคับคดีมาจากบุคคลสามประเภท คือ

1. เจาพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดี 2. พนักงานอ่ืนผูมีอํานาจตาม บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชอยู

ใน อันที่จะปฏิบัติตามวิธีการตามบทบัญญัติในภาค 4 แหงประมวลกฎหมายน้ี ซึ่งหมายความถึง

บุคคลใดที่ศาลเห็นสมควร ศาลก็จะแตงต้ังบุคคลน้ันใหเปนเจาพนักงานบังคับคดีใหไปดําเนินการ

บังคับคดีใหไปดําเนินการบังคับคดีเอากับลูกหน้ีตามคําพิพากษา ใหเปนไปตามหมายบังคับคดีของ

ศาล 3. ผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานบังคับคดีใหปฏิบัติการ ตอมาไดมีขอโตแยงวาเจา

พนักงานบังคับคดีไมใชเจาพนักงานศาลอีกตอไป เปนผลใหการดําเนินการบังคับคดีขัดของหลาย

ประการ จึงไดมีการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 278 ใน พ.ศ. 2551 ใหถือ

วาเจาพนักงานบังคับคดีมีฐานะเสมือนเปนเจาพนักงานศาลดวย
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2) สถานะและอํานาจหนาทีข่องเจาพนักงานบังคับคดี

มาตรา 278 วรรคหน่ึง “ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงภาคน้ี วาดวยอํานาจ

หนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดี นับแตวันที่ไดสงหมายบังคับคดีใหแกลูกหน้ีตามคําพิพากษา หรือ

ถาหมายน้ันมิไดสงนับแตวันออกหมายน้ันเปนตนไป ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจในฐานเปน

ผูแทนเจาหน้ีตามคําพิพากษาในอันที่จะรับชําระหน้ีหรือทรัพยสินที่ลูกหน้ีนํามาวางและออกใบรับ

ใหกับมีอํานาจที่จะยึดหรืออายัดและยึดถือทรัพยสินลูกหน้ีตามคําพิพากษาไว และมีอํานาจที่จะเอา

ทรัพยสินเชนวาน้ีออกขายทอดตลาด ทั้งมีอํานาจที่จะจําหนายทรัพยสินหรือเงินรายไดจากการน้ัน

และดําเนินวิธีการการบังคับทั่วๆ ไปตามที่ศาลไดกําหนดไวในหมายบังคับคดี รวมทั้งให

เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการบังคับคดีโดยใหถือเสมือนเปน

เจาพนักงานศาล” จึงเห็นไดวาบทบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติสถานะของเจาพนักงานบังคับคดีไว

2 ประการ  คือ 1. มีสถานะเสมือนเปนเจาพนักงานของศาล และ 2 เปนผูแทนของเจาหน้ีตาม

คําพิพากษาอันที่จะไดรับชําระหน้ีหรือทรัพยสินที่ลูกหน้ีตามคําพิพากษานํามาวาง46

อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดีเร่ิมต้ังแตเมื่อใดน้ันแบงออกเปน 2

กรณี ไดแก 

(1) กรณีที่มีการสงหมายบังคับคดี ใหนับแตวันที่สงหมายบังคับคดีใหกับ

ลูกหน้ีตามคําพิพากษา

(2) กรณีไมมีการสงหมายบังคับคดี ก็ใหนับแตวันออกหมายบังคับคดีเปน

ตนไป เชนออก หมายบังคับคดีแลวแตยังไมไดสงใหลูกหน้ีตามคําพิพากษา ลูกหน้ีตามคําพิพากษา

นําเงินมาชําระ เจาพนักงานบังคับคดีก็รับเงินได47

อํานาจหนาที่ทั่วไปของเจาพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง

ก. อํานาจ เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจดังตอไปน้ี

- มีอํานาจในฐานะเปนผูแทนเจาหน้ีตามคําพิพากษาในอันที่จะรับ

ชําระหน้ีหรือทรัพยสินที่ลูกหน้ีตามคําพิพากษานํามาวาง

46 จรัญ  ภักดีธนากุล. (2552). สรุปคําบรรยายกฎหมายวิธพีิจารณาความแพง ภาค 4  วิธีการช่ัวคราว

กอนพพิากษาและการบังคับคดตีามคําพิพากษาหรอืคําส่ัง. หนา 179-180
47 พิพัฒน  จักรางกูล. เลมเดิม. หนา 134.
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- มีอํานาจยึด อายัด  และยึดถือทรัพยสินของเจาหน้ีตามคํา

พิพากษา

- มีอํานาจที่จะเอาทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดออกขายทอดตลาด

- มีอํานาจที่จะจําหนายทรัพยสินหรือรายไดตางๆ ของลูกหน้ีตาม

คําพิพากษา

-  มีอํานาจที่จะดําเนินการบังคับทั่ว ๆ ไปตามที่ศาลกําหนดไวใน

หมายบังคับคดี

ข. หนาที่เจาพนักงานบังคับคดีมีหนาที่ดังตอไปน้ี

- ออกใบรับใหลูกหน้ีตามคําพิพากษา เมื่อลูกหน้ีตามคําพิพากษา

ชําระหน้ีหรือสงมอบใหแกเจาพนักงานบังคับคดี

- รักษาไวโดยปลอดภัยซึ่งเงินหรือทรัพยสิน หรือเอกสารที่ยึดมา

หรือที่ไดชําระ หรือสงมอบใหแกเจาพนักงานบังคับคดี

- ทําบันทึกวิธีการบังคับคดีที่ไดทําไว และรักษาใหปลอดภัย

- รายงานตอศาลใหทราบถึงการบังคับคดีที่ไดทําไปเปนระยะๆ

3.3 ปญหาการจัดการเงินท่ีไดจากการริบมัดจํา

ในการขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดี ผูเขาสูราคาตองวางเงินตอเจาพนักงานบังคับคดี

จํานวน 50,000 บาท หรือตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขทายประกาศขายทอดตลาดทรัพย และเมื่อ

ผูประมูลเขาสูราคาไดเสนอราคาสูงสุดและเจาพนักงานบังคับคดีไดเคาะไมขายให ผูเสนอราคา

สูงสุดจึงเปนผูซื้อไดจึงตองทําสัญญาซื้อขายกับเจาพนักงานบังคับคดีโดยถือวาเงินที่ผูซื้อไดวาง

กอนเขาสูราคา ถือวาเปนเงินมัดจําและเปนสวนหน่ึงของการชําระราคา  และผูซื้อตองชําระราคา

สวนที่เหลือภายในกําหนดระยะเวลาที่เจาพนักงานบังคับคดีไดกําหนดไว หากผูซื้อไมชําระราคา

ภายใน กําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว เจาพนักงานบังคับคดีก็จะทําการริบเงินมัดจําและนําทรัพย

ออกขาย ทอดตลาดใหมอีกคร้ัง  และเงินมัดจําที่ริบน้ีทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานของ

เจาพนักงานบังคับคดีและเจาพนักงานพิทักษทรัพยวาเห็นควรจะจายใหกับเจาหน้ีรายใด ซึ่งถาหาก

คดีใดมีเจาหน้ีเพียงรายเดียวก็คงไมเกิดปญหาขึ้นแตอยางไร แตถาหากคดีใดมีเจาหน้ีหลายราย และ

ทรัพยที่นําออกขายทอดตลาดน้ันเปนทรัพยหลักประกันของเจาหน้ีผูรับจํานอง เมื่อขายทอดตลาด

ทรัพยหลักประกันไดแลวยังไมพอชําระหน้ีใหกับเจาหน้ีผูรับจํานอง ในกรณีเชนน้ีเจาหน้ีผูรับ

จํานองจะขอใหนําเงินที่ไดจากการริบมัดจําในการขายทอดตลาดชําระหน้ีใหกับตนไดกอนเจาหน้ี

อ่ืนหรือไม หรือเงินที่ไดจากการริบมัดจําดังกลาวจะตองนําไปจายใหกับเจาหน้ีทุกรายที่มีสิทธิ

ไดรับชําระหน้ี
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3.3.1 ความหมายของมัดจํา

มาตรา 377 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติวา  “เมื่อเขาทําสัญญา  ถาได

ใหสิ่งใดไวเปนมัดจํา  ทานใหถือวาการที่ใหมัดจําน้ัน  ยอมเปนพยานหลักฐานวา สัญญาน้ันไดทํา

กันขึ้นแลว  อน่ึง มัดจําน้ียอมเปนประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญาน้ันดวย”

เมื่อพิเคราะหแลว อาจใหคํานิยามไดวา มัดจํา คือสัญญาซึ่งคูสัญญาฝายหน่ึงไดสงมอบ

เงินหรือทรัพยสินใหแกคูสัญญาอีกผายหน่ึง  เพื่อเปนพยานหลักฐานวา สัญญาไดทําขึ้นแลวและ

เปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

3.3.2 เหตุท่ีมีการทําสัญญามัดจํา

แมวาจะมีบทบัญญัติในบรรพ 2 วาดวยผลแหงหน้ีใหเจาหน้ีมีสิทธิเรียกคาสินไหม

ทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแตการที่ลูกหน้ีละเลยไมชําระหน้ี  หรือไมสามารถชําระหน้ีไดดวย

เหตุอันลูกหน้ีจะตองรับผิดชอบไวแลวก็ตาม แตคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตามที่ 

กฎหมายบัญญัติไว  อาจจะไมเปนที่พึงพอใจแกคูสัญญา  ดังน้ัน กฎหมายจึงเปดโอกาสใหคูสัญญา

ตกลงกันกําหนดใหมีการวางมัดจํา  เพื่อเปนประกันการปฏิบัติตามสัญญาได

3.3.3 ประโยชนของการทําสัญญามัดจํา

มัดจํามีประโยชนดังน้ีคือ

1) เปนพยานหลักฐานวา  สัญญาไดทํากันขึ้นแลว  แตไมใชพยานหลักฐานหรือ

ขอสันนิษฐานเด็ดขาด  เพราะอาจนําสืบหักลางไดวา ความจริงยังไมมีสัญญาตอกัน

2) เปนประกันการปฏิบัติตามสัญญา  กลาวคือ ตราบใดที่ลูกหน้ียังมิไดปฏิบัติการชําระ

หน้ีใหเสร็จสิ้นตามสัญญา  จะเรียกมัดจําคืนจากเจาหน้ีไมได  และจะขอใหเจาหน้ีจัดเอาเงินที่วางมัด

จําไว เปนการชําระหน้ีงวดใดงวดหน่ึง โดยยังมิไดชําระหน้ีใหเสร็จสิ้นหาไดไม 48

3.3.4 ลักษณะของมัดจํา

จากบทนิยามของมาตรา 377 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยพอจะสรุปลักษณะ

ของมัดจํา  ไดดังน้ี

1) เปนสัญญาซึ่งเกิดจากความตกลงระหวางคูสัญญา  แตสัญญามัดจําน้ีเปนสัญญา

อุปกรณ  กลาวคือ ตองมีสัญญาประธานกอนแลวจึงใหมัดจํากันตามสัญญาประธานน้ันสัญญาน้ี  

คูสัญญาฝายหน่ึงไดสงมอบเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใหไวแกอีกฝายหน่ึง  ดังถอยคําที่วา “...ถาใหไดสิ่ง

ใดไว...”  ซึ่งแสดงใหเห็นวาการสงมอบเปนลักษณะสําคัญสวนหน่ึงของมัดจํา

48 ไชยยศ  เหมะรัชตะ. (2527 ). กฎหมายวาดวยสัญญา. หนา 432.
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หากคูกรณีตกลงกันวาจะนําเงินหรือทรัพยสินมาวางประกันการชําระหน้ีตามสัญญา  

แตยัง   มิไดสงมอบกัน  สัญญาน้ีก็หาสมบูรณเปนมัดจําตามกฎหมาย และจําเรียกใหสงมอบก็ไมได

คําพิพากษาฎีกาที่ 1215/2519 เมื่อการประมูลโอนขายสิทธิการเชาที่โจทกประมูลได

เปนไปโดยถูกตองชอบดวยกฎหมายและโจทกทราบถึงเงื่อนไขการเชา โจทกก็ไมมีสิทธิบอกลางได

เมื่อจําเลยพรอมที่จะทําสัญญาโอนสิทธิตามสัญญาใหโจทกได  แตโจทกหาไดไปติดตอทําสัญญา

และวางเงินคาประมูลที่ยังคางอีกตามที่ตกลงไวไม  โจทกจึงเปนฝายผิดสัญญา

3.3.5 หลักเกณฑของมัดจํา

1) สิ่งใดที่ใชเปนมัดจํา

สิ่งที่คูสัญญาสงมอบใหไวแกกันเปนมัดจําน้ัน  จะตองเปนสังหาริมทรัพยซึ่งสามารถ

สงมอบใหไวแกกันได  และสิ่งน้ันตองเปนเงินหรือสิ่งมีคาอ่ืน  ซึ่งมีคาในตัวเอง  เชน แกวแหวน

เงินทอง, แมเปนทรัพยสินแตไมมีคาในตัวเอง  ยอมจะสงมอบใหไวเปนมัดจําไมได  เชน โฉนด

ที่ดิน  โฉนดตราจอง น.ส. 3 ส.ค. 1 หนังสือกูยืมเงิน  หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารเปนตน  

เพราะสิ่งเหลาน้ีมีคาเพียงในฐานะที่เปนเอกสารสิทธิไมอาจริบไดเมื่อมีการผิดสัญญา  หรือแมจะริบ

ไปก็ไมเกิดประโยชนอยางใด แตเช็คต๋ัวเงินอ่ืน ๆ  เปนสิ่งที่มีคาในตัวเอง เพราะสามารถเรียกเก็บ

เงินหรือโดนเปลี่ยนมือได  จึงสงมอบใหไวแกกันเปนมัดจําได  แตเมื่อจะริบมัดจําตองฟองเรียกเงิน

ตามสัญญา  คือตามต๋ัวเงิน  หรือเช็ค ภายในกําหนดอายุความ (คําพิพากษาฎีกาที่ 46/2515)

2) การวางมัดจําไมมีแบบเฉพาะ

ขอตกลงเกี่ยวกับมัดจํา  เปนนิติกรรมที่กฎหมายไดกําหนดแบบไวโดยเฉพาะจึงยอม

แลวแตสัญญาประธาน  กลาวคือ  ถาสัญญาประธานเปนนิติกรรมที่กฎหมายบังคับใหตองทําตาม

แบบหรือตองมีหลักฐานเปนหนังสือ  การวางมัดจํายอมไมอาจเปนพยานหลักฐานวาสัญญาได

ทํากันขึ้นแลว  แตถาสัญญาประธานเปนนิติกรรมที่ไมมีแบบ หรือกฎหมายมิไดบังคับใหตองมี

หลักฐานเปนหนังสือ การวางมัดจํายอมสมบูรณดวยการสงมอบ  และสามารถนําสืบพิสูจน

ขอเท็จจริงกันไดดวยพยานบุคคลวา ไดมีการวางมัดจํากันจริงหรือไม  เวนแตการวางมัดจําน้ัน

จะเปนเพียงขอหน่ึงของสัญญาซึ่งทําเปนหนังสือ

3) มัดจําเปนสัญญาอุปกรณ

โดยทั่วไป สัญญากําหนดขอตกลงเกี่ยวกับมัดจํา จัดอยูในสัญญาอุปกรณ แม

ขอกําหนดเกี่ยวกับมัดจําจะรวมอยูในสัญญาฉบับเดียวกับสัญญาประธานก็ตาม  ก็สามารถจะแยก

สวนออกเปนสัญญาอุปกรณได  เพราะไมเกี่ยวกับความสมบูรณของสัญญาประธานแตอยางใด  

ฉะน้ัน เมื่อมีการปฏิบัติตามสัญญาประธานเสร็จสิ้นแลว  ก็ตองสงคืนมัดจําแกผูวางมัดจําไวไป
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(1) ขอยกเวน อยางไรก็ตาม ขอกําหนดเกี่ยวกับมัดจํา อาจไมใชอุปกรณเสมอไป

ถาสัญญาประธานยังไมมีตอกัน  เชน วางมัดจําเพื่อจะทําสัญญา แตเจรจาตกลงกันไมไดหมด

ทุกขอ จึงไมไดทําสัญญาตอกัน เมื่อไมมีฝายใดผิดสัญญา ยอมริบมัดจําไมได (คําพิพากษาฎีกาที่ 

1541/2509)

(2) การที่มีมัดจํา ไมมีกระทบถึงสิทธิหนาที่ตามสัญญาประธาน ในการทําสัญญา

โดยทั่วไป กฎหมายมิไดบังคับวาตองมีการวางมัดจํา เวนแตเอกเทศสัญญาลักษณะซื้อขาย มาตรา 

496 เทาน้ัน  ดังน้ันสัญญาใดที่กฎหมายมิไดบังคับใหตองมีมัดจํา  คูสัญญายอมจะตกลงใหมีหรือไม

ก็ไดและการมีการวางมัดจําไมทําใหกระทบกระทั่งถึงความสมบูรณของสัญญาประธาน หรือการ

ฟองรองบังคับคดีแตอยางใดไม  คูกรณีตามสัญญาประธานมีสิทธิและหนาที่อยางไรตอกัน ก็คง

เปนไปตามน้ัน เชน สิทธิของคูกรณีในการเรียกเอาคาสินไหมทดแทนตามผลแหงหน้ี ตามมาตรา 

213, 214, 215 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย น้ัน ยังคงมีอยูแมวาจะไดมีขอตกลงกันไวในเร่ือง

มัดจําแลวก็ตาม

แตถาคูกรณีไดตกลงสละสิทธิตามกฎหมาย  กลาวคือ ไดมีการจํากัดใหใชทาง

บังคับเอาตามสัญญากําหนดมัดจําเทาน้ันแลว  สิทธิเรียกรองที่มีอยูตามกฎหมายในการที่จะบังคับ

ตามสัญญาประธานก็สิ้นไป  คงบังคับเรียกรองกันไดแตตามผลของสัญญาอุปกรณกําหนดมัดจํา

เทาน้ัน  (คําพิพากษาฎีกาที่ 699/2566)

3.3.6 การจัดการกับมัดจํา

มาตรา 378 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติวา “มัดจําน้ัน ถามิไดตกลงกัน

ไวเปนอยางอ่ืน ทานใหเปนไปด่ังจะกลาวตอไปน้ี คือ

1) ใหสงคืน หรือจัดเอาเปนการใชเงินบางสวนในเมื่อชําระหน้ี

2) ใหริบ ถาฝายที่รับมัดจําละเลยไมชําระหน้ี  หรือการชําระหน้ีตกเปนพนวิสัยเพราะ

พฤติการณอันใดอันหน่ึงซึ่งฝายน้ีตองรับผิดชอบ  หรือถามีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝายน้ัน

3) ใหสงคืน ถาฝายที่รับมัดจําละเลยไมชําระหน้ี  หรือการชําระหน้ีตกเปนพนวิสัยเพราะ

พฤติการณอันใดอันหน่ึงซึ่งฝายน้ีตองรับผิดชอบ

ในเร่ืองมัดจําน้ัน  ถาคูกรณีตกลงกันไววาจะใหจัดการอยางใดก็เปนไปตามขอตกลง

น้ัน  เชน แมการชําระหน้ีตกเปนพนวิสัย เพราะความผิดของผูวางมัดจํา ก็จะริบไดเพียงกึ่งหน่ึง

ก็อาจตกลงได  เพราะมิใชขอตกลงอันขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตา

มานตรา 114 และ 378

แตถาคูสัญญามิไดตกลงกันประการใด  ผลก็ตองเปนไปตามมาตรา 678 ซึ่งเปนบท

สันนิษฐานเจตนา  กลาวคือ
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(1) จัดใชชําระหน้ีเงินบางสวน  เมื่อมีมัดจําเปนเงิน (มาตรา 378 (1) )

การหักมัดจําชําระหน้ีบางสวน  เปนกรณีที่ลูกหน้ีที่วางมัดจําไดปฏิบัติตาม

สัญญาครบถวนแลว  ลูกหน้ีจึงมีสิทธิเลือกวาจะเรียกใหเจาหน้ีคืนมัดจําหรือจะหักชําระหน้ีบางสวน  

อยางไรก็ดีลูกหน้ีจะมีสิทธิใหหักชําระหน้ีบางสวนได ก็แตเฉพาะมัดจําน้ันเปนเงินเทาน้ัน  และหน้ี

ที่จะชําระก็เปนเงินดวยเชนเดียวกัน  นอกจากน้ีการใหหักมัดจําชําระหน้ีน้ันยังตองเปนการชําระหน้ี

เสร็จสิ้นตามสัญญาอีกดวย  ถายังมีหน้ีคางชําระมัดจําก็จะตองถูกยึดไวเปนประกันการชําระหน้ี

ตอไปอีก

คําพิพากษาฎีกาที่ 1356/2499 มัดจําตองยึดไวเปนประกันการปฏิบัติตามสัญญา

เมื่อคูสัญญาปฏิบัติตามสัญญาครบถวนแลว  ก็ใหสงคืนหรือจัดเอาเปนการใชเงินบางสวน ในเมื่อ

ชําระหน้ีตามมาตรา 378(1) ซึ่งหมายถึงชําระหน้ีครบถวน  เพียงแตชําระหน้ีบางสวนจะหัก

มัดจําเปนการชําระหน้ีไมได

(2) สงคืน (มาตรา 378(1), (2) )

มาตรา 378 (1), (3) กําหนดใหผูรับมัดจําจะตองคืนมัดจําในกรณีตอไปน้ี

ก. ลูกหน้ีชําระหน้ีแลว  และลูกหน้ีเลือกใหสงมัดจําคืน

ข. ฝายที่รับมัดจําละเลยไมชําระหน้ี (มาตรา 213) ฝายที่รับมัดจําไวตองสงมัดจํา

คืน (มาตรา 378 (3)) เชน  โจทกไดทําสัญญาวาจางจําเลยใหปลูกสรางตึกแถวบนที่ดินของกรมการ

ศาสนาซึ่งใหจําเลยเชาอยู  โจทกไดวางเงินมัดจําแกจําเลย 20,000 บาท แตจําเลยไมสามารถจะสราง

ได  เพราะตอมากรมศาสนาไดบอกเลิกสัญญาเชาเสียแลว  ดังน้ี  ศาลถือวาจําเลยผูรับมัดจําละเลยไม

ชําระหน้ีจึงตองคืนเงินมัดจําใหแกโจทก 

ค. การชําระหน้ีตกเปนพนวิสัย โดยมิใชความผิดของผูวางมัดจํา  เชนอาจเกิด

เพราะเหตุสุดวิสัย หรือเพราะความผิดของผูรับมัดจําเอง เชน โจทกเปนคนตางดาวไดทําสัญญาซื้อ

ที่ดินจากจําเลย  และไดวางมัดจําไว  ปรากฏวาพระราชบัญญัติที่ดินในสวนที่เกี่ยวกับคนตางดาว 

พ.ศ. 2486 บัญญัติวา  คนตางดาวแหงประเทศที่ไมมีสนธิสัญญากับประเทศไทย ใหคนไทยมี

กรรมสิทธิ์ในที่ดินของประเทศน้ันแลว ยอมไมมีความสามารถในการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินใน

ประเทศไทย  ดังน้ัน  การชําระหน้ีตกเปนพนวิสัย  แตไมใชความผิดของโจทกจําเลยจึงตองคืน

มัดจํา  (คําพิพากษาฎีกาที่ 188/2492)

(3) ริบมัดจํา  (มาตรา 378(2))

ผูรับมัดจําจะมีสิทธิริบมัดจําตอเมื่อความผิดเปนของผูวางมัดจํา ซึ่งมาตรา 378

(2) บัญญัติความผิดในกรณีของผูวางมัดจําไวดังน้ี  คือ

ก. ฝายที่วางมัดจําละเลยไมชําระหน้ีตามสัญญาน้ัน เชน จําเลยทําสัญญาซื้อไม

จากโจทกไดวางเงินมัดจําใหโจทกไว 30,000 บาท  โดยโจทกจะสงไมใหจําเลยเปนงวดๆ สงแลว
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จําเลยตกลงจะจายเงินสดใหโจทกทุกงวด  ปรากฏวาโจทกสงไมใหจําเลยทุกงวด  แตจําเลยไมจาย

คาไมคางอยู 45,000 บาท  โจทกทวงถามจําเลยไมยอมชําระดังน้ี  ศาลใหโจทกริบมัดจํา 30,000 บาท 

ได  ทั้งบังคับใหจําเลยชําระเงินแกโจทกสําหรับที่เหลือ (คําพิพากษาฎีกาที่ 1356/2499)

ผูซื้อทรัพยในการบังคับคดี  วางเงินมัดจําไวแลวไมชําระราคาซื้อ  ศาลสั่งริบ

มัดจํา เงินที่ริบไมตกเปนของแผนดิน  แตเจาหน้ีก็ยังรับไมไดจนกวาจะถึงเวลาจายเงินตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 319 (คําพิพากษาฎีกาที่ 691/2522)

2. การชําระหน้ีตกเปนพนวิสัยเพราะความผิดของผูวางมัดจํา  ซึ่งหมายถึงผูวาง

มัดจําน้ันเองที่ทําใหการชําระหน้ีตกเปนพนวิสัย  หรือการชําระหน้ีพนวิสัยในระหวางที่ผูวางมัดจํา

ผิดนัดเชน  ก.จาง ข. ตัดรองเทาใหและวางมัดจําไว 100 บาท  ตอมา ก. เปนคนทําลายรองเทาคูน้ัน

เสีย  หรือเมื่อถึงกําหนดวันนัดมารับรองเทา ก. ไมมา และตอมารองเทาคูน้ันถูกคนรายขโมยไป   

ดังน้ัน ข. มีสิทธิริบมัดจําไวตามมาตราน้ี

3. มีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของผูวางมัดจํา เชนโจทกเชาบานจําเลยมี

กําหนด 3 ป ในสัญญาเชาวา  โจทกชําระเงินมัดจําแกจําเลยกอนทําสัญญา 9,000 บาท  และจําเลย

ตองคืนมัดจําเมื่อสัญญาสุดสิ้นลง  คร้ันเชามาได 3 เดือน  โจทกขอเลิกสัญญาโดยกลาววาโจทกเปน

สมาคมไดขอยายมาอยูที่บานจําเลยตอเจาพนักงานแตไมไดดังน้ี  จําเลยริบเงินมัดจําได (คําพิพากษา

ฎีกาที่ 116/2512)

การเลิกสัญญานอกจากเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญาแลว  ตองเปนไปตาม

บทบัญญัติของกฎหมายดวย  ขอสัญญาที่ระบุวาหากโจทกไมซื้อที่ดินตามสัญญา  ยอมใหจําเลยริบ

มัดจํา เปนการใหถือปฏิบัติตามมาตรา 378 เทาน้ัน  จะแปลความหมายวาถาโจทกแสดงเจตนาไมซื้อ

ที่ดินเทากับเปนการผิดสัญญา  จําเลยมีสิทธิริบเงินมัดจําแลวยังไมได  และขอสัญญาดังกลาวก็มิได

ใหสิทธิโจทก  ที่จะบอกเลิกสัญญาแตอยางใด

คําพิพากษาฎีกาที่ 691/2522 ผูซื้อทรัพยในการบังคับคดีวางเงินมัดจําไวแลวไม

ชําระราคาซื้อ  ศาลสั่งริบมัดจําน้ัน  เงินที่ริบไมตกเปนของแผนดิน  แตเจาหน้ีก็ยังรับไมไดจนกวา

จะถึงเวลาจายเงินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 31849

3.3.7 ผลของมัดจํา

1) ผลโดยทั่วไปของมัดจํา

(1) เปนพยานหลักฐานวาสัญญาไดทําขึ้นแลว

มัดจําสามารถนํามาใชเปนพยานหลักฐานไดวา  สัญญาน้ันไดทําขึ้นแลว แต

ไมใชพยานหลักฐานหรือขอสันนิษฐานเด็ดขาด เพราะอาจนําสืบหักลางไดวา ความจริงยังไมมี

49 ไชยยศ  เหมะรัชตะ. เลมเดิม. หนา 441-449.
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สัญญา ตอกันหากขอเท็จจริงฟงไดวามีการวางมัดจํา  ฝายใดถึงวา  ยังไมมีสัญญาตอกัน  ฝายน้ันก็มี

หนาที่ตองนําสืบหักลางขอสันนิษฐานตามมาตรา 6377 (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

มาตรา 94)

(2) เปนประกันการปฏิบัติตามสัญญา

มัดจํา  ยอมเปนประกันการปฏิบัติตามสัญญา ฉะน้ัน หากไมมีการปฏิบัติการ

ตามสัญญาเพราะความผิดของผูวางมัดจํา  ผูรับมัดจําก็ริบมัดจําได ตามาตรา 378

2) ผลตอคูสัญญา

ผลของมัดจําตอคูสัญญา  มีดังน้ีคือ

(1) การริบมัดจํา  ไมตัดสิทธิเจาหน้ีจะเรียกคาเสียหายอ่ืน

นอกจากผูรับมัดจําจะมีสิทธิริบมัดจํา  ตามาตรา 278(2) แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย  แลวหากเจาหน้ียังเสียหายมากกวาน้ันก็สามารถเรียกคาเสียหายเพิ่มเติมไดตาม

สิทธิที่กฎหมายบัญญัติไว (มาตรา 222, 223)

(คําพิพากษาฎีกาที่ 590/2515, 2853/2517) และถาไมสามารถพิสูจนคาเสียหาย

ไดมากกวาน้ัน  ก็อาจเอามัดจําเปนการทดแทนความเสียหายเพียงพอแลว (คําพิพากษาฎีกาที่ 

931/2480)

แตถาเจาหน้ีไดรับความเสียหายนอยกวามัดจํายอมไมมีสิทธิเรียกคาสินไหม

ทดแทนเพิ่มเติม  เพราะไมมีความเสียหายอันเปนเหตุใหเรียกรองได

ปญหาที่ควรพิจารณา  คือ  ถามัดจําที่เจาหน้ีรับน้ันสูงเกินความเสียหายที่แทจริง

เจาหน้ีจะริบมัดจําเสียทั้งหมดไดหรือไม  กลาวอีกนัยหน่ึงคือ ลูกหน้ีจะมีสิทธิขอลดมัดจําที่ถูกริบ

ลงไดบางหรือไม  มีความเห็นแยกออกเปน 2 ฝาย

ฝายแรกเห็นวามาตรา 378 ไมเปดชองวางใหศาลลดมัดจําที่จะริบอยางเบี้ยปรับ

ในมาตรา383 ได ศาลจึงไมอาจลดมัดจําได50

นอกจากน้ี  ตามความในมาตรา 378(2) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

ถาแปลโดยเครงครัดก็จะเห็นวาเจาหน้ีมีสิทธิริบมัดจําไดทั้งหมด  ไมวามัดจําน้ันจะมากนอยเพียงใด  

โดยไมจําตองคํานึงถึงความเสียหายของเจาหน้ี51

50 เสนีย  ปราโมช. (2520). ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยนิติกรรมและหนี้เลม 1.

(ภาค 1-2). หนา 532-533.
51 ศักดิ์  สนองชาติ. (2523). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา.

หนา 414.
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ฝายที่สองเห็นวา  ผูรับมัดจําไมมีสิทธิริบมัดจําทั้งหมดจนเกินความเสียหาย

ที่ไดรับเพราะเมื่อถึงเวลาที่ตองริบมัดจํา  ยอมพนจากเจาหนาที่ประกันการปฏิบัติตามสัญญา  และ

กลายเปนเบี้ยปรับที่พึงริบ  เมื่อไมชําระหน้ีตามมาตรา 379, 380, 381แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยไปแลว  เหตุน้ีฝายผูวางมัดจํายอมพิสูจนความเสียหายเพื่อตามจํานวนที่ตองริบลงได  ตาม

มาตรา 383, 375แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 52

(2) เมื่อเจาหน้ีบังคับใหลูกหน้ีชําระหน้ีแลว  เจาหน้ีไมมีสิทธิริบมัดจํา

ถาการชําระหน้ีไมกลายเปนพนวิสัยที่จะทําได  เมื่อลูกหน้ีละเลยไมชําระหน้ี

เจาหน้ียอมมีสิทธิฟองตอศาล  ขอใหสั่งบังคับชําระหน้ีไดตามมาตรา 213 การที่ทําสัญญาโดยมีการ

วางมัดจําไวตอกันหาไดตัดสิทธิเจาหน้ีที่จะฟองบังคับใหมีการชําระหน้ีตามสัญญาไม (คําพิพากษา

ฎีกาที่ 483/2506) เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันไวโดยชัดแจงวา  เมื่อมีการผิดสัญญาใหมีการริบมัดจํา

หรือสงคืนมัดจําโดยไมมีสิทธิบังคับใหชําระหน้ี

แตถาเจาหน้ีไดบังคับใหลูกหน้ีกระทําการชําระหน้ีแลว  เจาหน้ีก็ยอมไมมีสิทธิ

จะริบมัดจํา  ตามาตรา 378(3) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  เพราะเมื่อลูกหน้ีชําระหน้ี

แลว  กรณีก็ตองดวยมาตรา 378(1)  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ฉะน้ัน เจาหน้ีจะบังคับ

ใหลูกหน้ีชําระหน้ีและริบมัดจําดวยไมไดจะตองเลือกเอาอยางใดอยางหน่ึง53

3.4 ศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดของผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดซึ่งตองชําระราคาในสวนท่ี

ขาดตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ

ความรับผิดของผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดน้ัน กฎหมายไทยไดบัญญัติไวใน

มาตรา 516 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยกําหนดใหผูซื้อทรัพยที่ไมชําระราคาตองรับ

ผิดในสวนที่ขาด หากการขายทอดตลาดในคร้ังหลังไดราคานอยกวาการขายคร้ังกอน ซึ่งจะไดศึกษา

เปรียบเทียบกับตางประเทศวาไดกําหนดความรับผิดของผูซื้อทรัพยไวหรือไม และผูซื้อทรัพยจาก

การขายทอดตลาดตองรับผิดในราคาสวนที่ขาดหรือสวนตางหรือไมและแตกตางกับกฎหมายของ

ประเทศไทยอยางไร วิทยานิพนธเลมน้ีมุงที่จะศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสารณรัฐฝร่ังเศสและ

ประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน

52 จิตติ  ติงศภัทิย. (2523). ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมูลแหงหนี.้ หนา 74-75.
53 ไชยยศ  เหมะรัชตะ. เลมเดิม. หนา 450-451.
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3.4.1 ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสาธารณารัฐฝร่ังเศส

การบังคับคดีแพงของประเทศสาธารณารัฐฝร่ังเศส

เมื่อศาลมีคําพิพากษาแลว ผูชนะคดีมีฐานะเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษา โดยการบังคับคดี

น้ันในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส  จะใชการบังคับคดีโดยเจาพนักงานบังคับคดีเอกชน (I’ huissier

de justice ) เปนผูประกอบวิชาชีพอิสระและมีสถานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ (ministérrial) เหมือนกับ

วิชาชีพกฎหมายบางอยาง เชน โนตารีปบลิกและทนายความประจําศาลอุทธรณและศาลยุติธรรม

สูงสุดกลาวคือ มีสถานะตามกฎหมายในการประกอบวิชาชีพซึ่งจํากัดจํานวนอัตราตําแหนงไวโดย

กฎหมาย เจาหนาที่มีสถานะเปนเจาหนาที่ของรัฐที่เปนอิสระ ไมตองอยูใตอํานาจบังคับบัญชาตาม

ระบบราชการและมิไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนจากงบประมาณแผนดิน แตไดรับมอบอํานาจ

สาธารณะบางสวนจากรัฐโดยบทบัญญัติของกฎหมายและมีสถานะเปนผูประกอบวิชาชีพซึ่งตกอยู

ภายใตการควบคุมกํากับขององคกรสภาวิชาชีพ ทําหนาที่ใหบริการสาธารณะแกประชาชนได

โดยตรง และกฎหมายกําหนดใหอํานาจผูกขาดในการดําเนินการแทนรัฐในกิจการบางอยางตามที่

กฎหมายกําหนดไว ในขณะเดียวกันเมื่อมีอํานาจผูกขาดในเร่ืองใดแลว หากประชาชนมาขอติดตอ

ขอใชบริการ เจาหนาที่ตองรับดําเนินการใหโดยจะปฏิเสธไมรับดําเนินการไมได และอยูภายใต

ระบบการควบคุมกํากับจากรัฐ ซึ่งอาจเปนกระทรวงยุติธรรม อัยการ ศาล และสภาวิชาชีพซึ่งทํา

หนาที่ในการใชอํานาจมหาชนควบคูกันไปทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด54 โดยแบงออกเปน 2

ประเภทคือ เจาพนักงานผูขายทอดตลาด (commissaire priseur ) ทําหนาที่ขายทอดตลาดและโนแตร  

( notaire) มีหนาที่ทําเอกสารและสัญญาทั้งหลาย และใหคําปรึกษาในการทําเอกสารและสัญญา

อน่ึงการบังคับคดีในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส จะไมมีการบังคับที่ตัวคน55 แตจะบังคับ

เฉพาะทรัพยสิน ( in rem ) เทาน้ัน ซึ่งการบังคับคดีจะแบงออกเปนการยึดทรัพย การอายัดสิทธิ

เรียกรอง การขายทอดตลาดทรัพย การกระทําหรืองดเวนการกระทํา การขับไลบุคคลออกจาก

อสังหาริมทรัพยและการสงมอบทรัพยสิน 

3.4.1.1 การยึดทรัพยสิน

ทรัพยที่เจาหน้ีตามคําพิพากษารองขอใหเจาพนักงานบังคับคดีเอกชนยึดไดน้ัน 

เปนไดทั้งสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย หรืออาจกลาวไดวาทรัพยสินของลูกหน้ีตามคํา

54 โครงการศึกษาวิจัย เรื่องการใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการบังคบคดี โดยสถาบันวิจัยและให

คําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอตอสํานักงานกระทรวงยติธรรม < www.oja..go.th.>
55 European Judicial Network in civil and commercial matters, “Enforcement of Judgement –

France,” Retrieved May 2, 2005, from

http.//www.ec. europa. eu / civiljustice/ enforce_ judgement /enforce_ judgement_fra_en.htm.
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พิพากษาอาจถูกยึดมาเพื่อชําระหน้ีใหกับเจาหน้ีตามคําพิพากษาได โดยเจาหน้ีตามคําพิพากษาจะนํา

คําพิพากษามาสงใหกับเจาพนักงานบังคับคดีเอกชน เจาพนักงานบังคับคดีเอกชนจะตรวจสอบวาอยู

ในเขตอํานาจของตนหรือไม  สถานภาพของลูกหน้ีตามคําพิพากษาเปนอยางไร และหาวิธีการ

บังคับคดีที่ดีที่สุดกับลูกหน้ีตามคําพิพากษา นอกจากน้ีเจาพนักงานบังคับคดียังตองพิจารณาดวยวา

คําพิพากษาถึงที่สุดหรือยัง เพราะหากยังไมถึงที่สุดหรือเมื่อมีการคุมครองชั่วคราวแลว การบังคับ

คดีจะถูกระงับไวชั่วคราวยังไมสามารถนําทรัพยสินที่ยึดมาน้ันออกขายทอดตลาดได ซึ่งลูกหน้ีตาม

คําพิพากษา สามารถรองคัดคานการยึดทรัพยสินไดหลายกรณี เชนลูกหน้ีตามคําพิพากษารอง

คัดคานวาการยึด ทรัพยสินเปนโมฆะเน่ืองจากทําการยึดทรัพยสินไมถูกตองตามกฎหมาย56เปนตน 

บุคคลภายนอกก็อาจรองขัดทรัพยวาทรัพยสินที่ยึดน้ันเปนกรรมสิทธิ์ของตน หรือตนมีสิทธิอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวของกับกรรมสิทธิ์เหนือสังหาริมทรัพยน้ัน เชนสิทธิในการใชสอยหรือเก็บกินผลประโยชน 

หรือสิทธิในทางจํานํา57ในระหวางที่ทรัพยของลูกหน้ีตามคําพิพากษาถูกยึดแลวน้ัน ลูกหน้ีตามคํา

พิพากษายังเปนเจาของและดูแลทรัพยสินได แตไมสามารถจําหนายจายโอนได58

แตมีทรัพยสินบางประการที่ เจ าหน้ีตามคําพิพากษาไมมี อํานาจยึด เชน

สังหาริมทรัพยที่จําเปนในการดํารงชีพ ทรัพยสินซึ่งจําเปนตอการเจ็บปวย หรือทุพพลภาพ เปนตน59

3.4.1.2 การขายทอดตลาดทรัพยสิน

การขายทอดตลาดทรัพยสินแบงไดเปน 2 ประเภทคือ

1) การขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย

(1) เจาพนักงานบังคับคดีเอกชนจะขายทอดตลาดสังหาริมทรัพยเมื่อไดแจง

การยึดทรัพยสินใหลูกหน้ีตามคําพิพากษาทราบแลวไมนอยกวาหน่ึงเดือน60 เพื่อใหลูกหน้ีตาม

คําพิพากษามีเวลาที่จะดําเนินการขายทรัพยสินที่ถูกยึดไดเองในราคาที่ลูกหน้ีตามคําพิพากษาเห็นวา

56 Décrêt n 92-775 du 31 juillet 1992 article 131 (รัฐกฤษฎีกา วันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ.1992 มาตรา 

131)
57 Décrêt n 92-775 du 31 juillet 1992 article 128 (รัฐกฤษฎีกา วันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ.1992 มาตรา 

128)
58 European Judicial Network in civil and commercial matters, “Enforcement of Judgement –

France,” Retrieved May 2, 2005, from

http.//www.ec. europa. eu / civiljustice/ enforce_ judgement /enforce_ judgement_fra_en.htm>, 2

May 2005.
59 Ibid.
60 Décrêt n 92-755 du 31 juillet 1992 article 108 (รัฐกฤษฎีกา วันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ.1992 มาตรา 

108).
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เหมาะสมที่สุด (la vente amiable) ซึ่งลูกหน้ีตามคําพิพากษาจะตองดําเนินการยื่นคํารองขอ

ตอเจาพนักงาน บังคับคดีเอกชน ซึ่งเจาพนักงานบังคับคดีจะสอบถามไปยังเจาหน้ีตามคําพิพากษา

เพื่อพิจารณากอน หากเจาหน้ีตามคําพิพากษาไมเห็นชอบดวย เจาพนักงานบังคับคดีเอกชนจะนํา

ทรัพยสินออกขายทอดตลาดตอไป61

ในการประกาศขายทอดตลาดสังหาริมทรัพยจะตองระบุสถานที่ วัน 

เวลาขาย และปดประกาศขายทอดตลาดไว ณ ที่ทําการอําเภอที่ลูกหน้ีตามคําพิพากษามีภูมิลําเนาอยู

และสถานที่ที่ จะขายทอดตลาดกอนวันขายไมนอยกวา 8 วัน หรือจะประกาศขายทอดตลาดทาง

หนังสือพิมพก็ได หรือจะแจงใหลูกหน้ีตามคําพิพากษาทราบทางจดหมายหรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม

กอนวันขายทอดตลาดไมนอยกวา 8 วัน62 โดยสถานที่ที่จะขายทรัพยสินปกติจะใหเจาหน้ีตามคํา

พิพากษาเปนผู เลือกสถานที่ที่จะทําการขาย ซึ่งอาจเปนสถานที่จําหนายทรัพย สถานที่ที่ทรัพยต้ังอยู 

หรือตลาดสาธารณะ63การขายทอดตลาดสังหาริมทรัพยดําเนินการโดยเจาพนักงานเอกชนตาม

กฎหมาย ซึ่งแตงต้ังโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (led officers ministeriels) เปนผูมีอํานาจ

แตงต้ังเพียงผูเดียวในการขายทอดตลาด กรณีที่ทรัพยต้ังอยูในเมือง แตถาทรัพยที่จะขายทอดตลาด

อยูเมืองอ่ืน ผูมีอํานาจขายทอดตลาดไดแก เจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนาที่กระทรวงยุติธรรมอ่ืนที่มี

เขตอํานาจ เชน โนตารีพับลิก (notaire) เจาพนักงานบังคับคดีเอกชน จาศาลจังหวัด จาศาลแขวง 

หรือจาศาลพาณิชย (greffier du tribunal de grande instance, du tribunal d,instance ou du tribunal

de commerce)36

ผูที่ใหราคาสูงสุดจะเปนผูไดทรัพยสินน้ันไป64การขายทรัพยสินสิ้นสุด

ลงเมื่อสามารถขายไดในราคาที่เพียงพอชําระหน้ีที่เปนมูลเหตุในการยึดทรัพย รวมทั้งดอกเบี้ยและ

คาธรรมเนียม65 การขายทอดตลาดสังหาริมทรัพยไมมีกฎหมายอนุญาตใหนําทรัพยที่ประมูลขายได

แลวออกขายอีกเปนคร้ังที่สอง (กรณีผูซื้อทรัพยชําระราคาครบถวน) แมจะเสนอใหราคาที่สูงกวา 

61 Décrêt n 92-755 du 31 juillet 1992 article 107 (รัฐกฤษฎีกา วันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1992  มาตรา 

107) และ Loi n 91-650 du juillet 1991 article 52 (รัฐบัญญัติวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1991 มาตรา52 )
62 Décrêt n 92-755 du 31 juillet 1992 article 111 and article 112 (รัฐกฤษฎีกา วันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ.

1992  มาตรา 111และมาตรา 112)
63 Décrêt n 92-755 du 31 juillet 1992 article 110 (รัฐกฤษฎีกา วันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1992  มาตรา 

110)
64 Décrêt n 92-755 du 31 juillet 1992 article 114 alinea 2 (รัฐกฤษฎีกา วันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1992

มาตรา 114 วรรคสอง)
65 Décrêt n 92-755 du 31 juillet 1992 article 115 alinea 2 (รัฐกฤษฎีกา วันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1992

มาตรา 115)
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(la surenchère) (ซึ่งจะแตกตางจากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย) ผูที่ซื้อทรัพยไดจะได

กรรมสิทธิ์ในทรัพยน้ันทันที หากผูซื้อทรัพยไมชําระราคา จึงจะสามารถนําทรัพยออกขายเปนคร้ัง

ท่ีสอง ถาขายทรัพยไดราคาต่ํากวาการขายคร้ังแรก ผูซื้อทรัพยคร้ังแรกตองชําระราคาสวนตาง66

ผูที่ซื้อทรัพยจะไดรับความคุมครองในเร่ืองการรอนสิทธิ์67 และหาก

ทรัพยดังกลาวเปนทรัพยที่ถูกขโมยมาหรือเปนทรัพยที่สูญหาย ผูซื้อทรัพยไมจําเปนตองคืนทรัพย

ใหแกเจาของทรัพย  เวนแตเจาของทรัพยจะชดใชราคาที่ซื้อมา68 แตผูซื้อทรัพยไมไดรับความ

คุมครองในเร่ืองความชํารุดบกพรองของสินคา69

การขายทอดตลาดสังหาริมทรัพยไมไดใหสิทธิบุคคลที่เกี่ยวของรอง

คัดคานการขายทอดตลาดทรัพยตอศาล

1) การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย

การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยเร่ิมจากเจาหน้ีตามคําพิพากษามี

หมายแจงใหลูกหน้ีตามคําพิพากษาชําระหน้ีภายในกําหนดเวลาที่กําหนดในหมายบังคับคดีของศาล

หากลูกหน้ีตามคําพิพากษาไมชําระหน้ีภายในกําหนด  เจาหน้ีตามคําพิพากษาจะจดทะเบียนหมาย

แจงใหลูกหน้ีตามคําพิพากษาชําระหน้ี ณ สํานักงานทะเบียนอสังหาริมทรัพย (Ie Conservateur des

hypothéques) ซึ่งมีผลเปนการยึดทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษานับแตวันที่มีการจดทะเบียน70

หลังจากน้ันจะตองแจงใหลูกหน้ีตามคําพิพากษาทราบการยึดอสังหาริมทรัพยน้ัน  เมื่อพน 14 วัน

แลวเจาหน้ีตามคําพิพากษาสามารถยื่นคํารองขอตอศาลใหมีการขายทอดตลาดทรัพยของลูกหน้ีได  

(cahier des charges)71 เจาหน้ีตามคําพิพากษาจะมีหมายแจงใหลูกหน้ีตามคําพิพากษาและเจาหน้ีที่

จดทะเบียนรายอ่ืนทราบถึงวันเวลาที่ศาลจะมีการพิจารณาคํารองขอใหมีการขายทอดตลาดทรัพย72

หลังจากน้ันจะมีการประกาศแจงการขายทอดตลาดทรัพย เพื่อใหผูสนใจไดทราบทั่วกัน โดย

รูปแบบของประกาศจะเปนไปตามรัฐกฤษฎีกาที่กําหนดขึ้นโดยสภาแหงรัฐ73 โดยวันที่ทําการขาย

ทอดตลาดทรัพย  กฎหมายบัญญัติใหเจาหน้ีตามคําพิพากษาเปนผูกําหนด

66 Décrêt n 92-755 du 31 juillet 1992 article 114 alinea 2 (รัฐกฤษฎีกา วันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1992

มาตรา 114 วรรคสอง)
67 ประมวลกฎหมายแพง  มาตรา  2279.
68 ประมวลกฎหมายแพง  มาตรา  2280.
69 ประมวลกฎหมายแพง  มาตรา 1649.
70 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ฉบับเกา มาตรา 673.
71 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ฉบับเกา มาตรา 688.
72 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ฉบับเกา มาตรา 689 และมาตรา 690.
73 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ฉบับเกา มาตรา 697.
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การขายทอดตลาดจะตองกระทําอยางเปดเผย ณ ศาลจังหวัด ภายใต

การควบคุมของศาล  บุคคลที่ใหราคาสูงสุดเปนผูที่ไดทรัพยไปจากการขายทอดตลาด โดยบุคคลที่

จะเขาสูราคาไดน้ันจะตองมีทนายความ (Ministère d,avocat)  เปนตัวแทนในการเขาสูราคาทรัพย

มิฉะน้ันการขาย ทอดตลาดเปนโมฆะซึ่งเปนขอแตกตางที่สําคัญกับการขายสังหาริมทรัพย

เน่ืองจากตองการใหทนายความเปนผูตรวจสอบและรับรองฐานะการเงินของ ลูกความของตน ใน

กรณีที่ลูกความของตนซึ่งเปนผูใหราคาสูงสุดไมสามารถชําระราคาไดทนายความตองเปน

ผูรับผิดชอบ  วิธีการในการขายทอดตลาดน้ันจะมีการจุดเทียน 3 เลม ตามลําดับ โดยแตละเลมใช

เวลาประมาณหน่ึงนาที74  ทันทีที่มีการขายทอดตลาดเกิดขึ้น จะมีการจุดเทียนเลมแรกขึ้น (ลักษณะ

ของเทียนจะคลายกับใสตะเกียงไมใชเหมือนเทียนไขของไทยเรา) และถามีการจุดเทียนไป

ตามลําดับทั้งสามเลมแลวเทียนดับลงโดยยังไมมีผูใดเสนอสูราคา ใหถือวาผูที่รองขอตอศาลใหมี

การขาดทอดตลาดเปนผูที่ไดทรัพยไปจากการขายทอดตลาด (adjudicataire)75 เมื่อมีผูซื้อทรัพยได

จากการขายทอดตลาดแลว ศาลจะมีคําพิพากษาเร่ืองการซื้อทรัพยใหผูซื้อเปน ผูไดกรรมสิทธิ์

นับต้ังแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาและไมสามารถอุทธรณได76

คําพิพากษาที่ เปนหลักฐานแสดงการโอนกรรสิทธิ์ในอสังหา

ริมทรัพยจะใชยันตอบุคคลภายนอกไดตอเมื่อไดมีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สํานักงาน

ทะเบียนอสังหาริมทรัพย  โดยตองดําเนินการภายใน 2 เดือนนับแตวันที่มีคําพิพากษา มิฉะน้ัน

จะตองดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยน้ันใหม  โดยผูที่ซื้อทรัพยไดคร้ังแรกจะตองรับผิดชอบสวน

ตางในกรณีที่ขายทรัพยไดราคานอยกวาคร้ังแรก

บุคคลตามกฎหมายที่ไมสามารถเสนอเขาสูราคาได ไดแก77

(1) ผูเยาว  ผูไรความสามารถ ไมสามารถเสนอเขาสูราคาได แต

ผูปกครองหรือผูอนุบาลตามกฎหมายเขาสูราคาแทนในนามของผูเยาวและผูไรความสามารถได

(2) บุคคลที่มีหน้ีสินลนพนตัว เน่ืองจากเปนผูที่ไมสามารถจะชําระ

หน้ีจากการซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดได

74 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ฉบับเกา มาตรา 705.
75 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ฉบับเกา มาตรา 706.
76 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ฉบับเกา มาตรา 717.

77  คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือขยายโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและติดตาม

การบังคับใชกฎหมาย คณะที่ 4 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องการบังคับชําระหนีจ้ากทรัพยสินของลูกหนี้.

หนา  35.
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(3) บุคคลที่มีผลประโยชนขัดกันกับการปฏิบัติหนาที่ในวิชาชีพของ

ตน ไดแกผูปกครองไมสามารถที่จะเขาเปนผูเสนอทรัพยที่เปนของผูเยาวได หรือมอบอํานาจใหขาย

ทรัพยใดไมสามารถที่จะเขาเปนผูเสนอราคาทรัพยที่ตนไดรับมอบอํานาจขายได

การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยที่ประมูลขายไปแลวสามารถ

กระทําไดอีกเปนคร้ังที่สอง  เมื่อมีผูเสนอวาจะซื้อทรัพยน้ันในราคาที่สูงกวา โดยผูที่เสนอใหมีการ

ขายทอดตลาดจะตองเสนอวาจะซื้อทรัพยน้ันในราคาที่สูงกวาราคาเดิม 1 ใน 10 สวนโดยไมรวมถึง

เงินคาธรรมเนียมที่จะตองเสีย  และจะตองทําการขายทอดตลาดทรัพยคร้ังที่สอง ภายในกําหนดเวลา  

10  วันนับแตวันที่มีการขายทอดตลาดทรัพยคร้ังแรก78 แตไมสามารถทําการขายทอดตลาดคร้ังที่

สามไดโดยอางวาจะใหราคาสูงกวาการขายคร้ังที่สอง79 กฎหมายฝร่ังเศสมิไดบัญญัติสิทธิใหแกผูที่

เกี่ยวของรองคัดคานการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยตอศาลได

จึงเห็นไดวาการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยของประเทศ

สาธารณรัฐฝร่ังเศส เจาหน้ีสามารถรองขอตอศาลเพื่อขอใหมีการขายทอดตลาด และในการเขาสู

ราคาผูเสนอราคาตองมีทนายความเปนตัวแทนในการเขาสูราคามิฉะน้ันจะถือวาการขายทอดตลาด

น้ันเปนโมฆะ ในการดําเนินการขายจะมีการจุดเทียน3เลม แตละเลมใชเวลา 1 นาที ถาไมมีผูใด

เสนอราคาถือวาผูรองขอใหมีการขายเปนผูไดทรัพยไปจากการขายทอดตลาด ศาลจะมีคําพิพากษา

แสดงวาผูซื้อทรัพยเปนผูไดกรรมสิทธในทรัพยน้ันและตองจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์  ณ 

สํานักงานทะเบียนอสังหาริมทรัพยภายใน 2 เดือน นับแตวันมีคําพิพากษา มิฉะน้ันจะตอง

ดําเนินการขายทรัพยน้ันใหมและตองเปนผูรับผิดในสวนที่ขาดหรือสวนตางกรณีการขายคร้ังใหม

ไดราคาตํ่ากวาคร้ังแรก และการขายอสังหาริมทรัพยที่ประมูลไดแลวสามารถนํามาขายไดอีกเปน

คร้ังที่ 2 เมื่อมีผูเสนอราคาวาจะใหราคาสูงกวาเดิม 1 ใน 10  สวน โดยตองทําการขายภายใน10 วัน

นับแตวันขายทอดตลาดคร้ังแรก แตจะทําการขายเปนคร้ังที่ 3 โดยอางวาจะเสนอราคาสูงสุดไมได 

สวนการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยน้ันเจาหน้ีไมสารถรองขอตอศาลขอใหขาย

ทอดตลาดได เพราะผูที่มีหนาที่ขอตอศาลใหอนุญาตขายทอดตลาดไดแกเจาพนักงานบังคับคดีแต

เจาหน้ีอาจยื่นคําแถลงตอเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อใหขออนุญาตศาลเพื่อทําการขายทอดตลาดได

และบุคคลที่จะเขาสูราคาในการขายทอดตลาดน้ันไมจําเปนตองเปนทนายความ จะเปนใครก็ไดที่มี

สภาพบุคคลและมีความสามารถตามกฎหมาย และถาหากผูสูราคาเดิมไมชําระราคาเมื่อเจาพนักงาน

บังคับคดีนําทรัพยออกขายทอดตลาดคร้ังใหมแลวไดราคาตํ่ากวาเดิมผูซื้อเดิมตองรับผิดราคาใน

สวนที่ขาดหรือสวนตางเหมือนกับประเทศฝร่ังเศส แตการขายทอดตลาดของไทยเมื่อประมูลขายได

78 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ฉบับเกา มาตรา 708.
79 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ฉบับเกา มาตรา 710.
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แลว ถึงแมจะมีผูเสนอราคาสูงกวาเดิม1 ใน 10  สวน ก็ไมสามารถที่จะนําทรัพยออกมาขายใหมได

ดังเชนประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส และเมื่อผูประมูลซื้อทรัพยไดแลวและไดชําระราคาครบถวนศาล

ไมตองพิพากษาใหผูซื้อไดกรรมสิทธิ์อีกแตอยางใด ผูซื้อเพียงแตรับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์และ

หลักฐานจากเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อไปทําการโอนกรรมสิทธ ณ สํานักงานที่ดิน

3.4.2 ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน

การบังคับคดีแพงของประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน

เจาหน้ีตามคําพิพากษาจะบังคับคดีในประเทศสหพันธรัฐเยอรมันน้ันจะทําไดตอเมื่อคดี

ถึงที่สุดแลว80ถามีการอุทธรณคําพิพากษาของศาลชั้นตนจะตองรอการบังคับคดีไวกอน81 เมื่อศาลมี

คําพิพากษาแลว เจาหน้ีตามคําพิพากษาจะตองขอตอศาลใหออกหมายบังคับคดีซึ่งศาลมาตอง

ไตสวนลูกหน้ีตามคําพิพากษากอน82โดยหมายบังคับคดีจะตองระบุรายละเอียดวาลูกหน้ีตามคํา

พิพากษาจะตองปฏิบัติอยางไร83

ศาลที่มีอํานาจออกหมายบังคับคดีแบงออกเปน 3 ประเภทของทรัพย กลาวคือ การยึด

ทรัพยตามที่เจาหน้ีตามคําพิพากษาฟองรอง ศาลที่มีอํานาจออกหมายบังคับคดีคือศาลแขวงที่ลูกหน้ี

มีภูมิลําเนาอยู กรณีที่สอง ศาลที่มีคําสั่งหามมิใหลูกหน้ีตามคําพิพากษากระทําการหรือมีคําสั่งให

ลูกหน้ีตามคําพิพากษางดกระทําการคือศาลชั้นตน กรณีสุดทาย การยึดทรัพยทั่วๆ ไปของลูกหน้ี 

ตามคําพิพากษา คือศาลที่ทรัพยสินน้ันต้ังอยูในเขตพื้นที่น้ัน84

                    เจาหน้ีตามคําพิพากษามีระยะเวลาในการบังคับคดีตามคําพิพากษาเปนระยะเวลา 30 ป 

หากเจาหน้ีตามคําพิพากษาไมบังคับคดีภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว เจาหน้ีตามคําพิพากษา

จะไมมีสิทธิบังคับคดีอีกตอไป85

ธนาคารไมจําเปนตองใหขอมูลแกเจาหน้ีตามคําพิพากษาเกี่ยวกับเงินในบัญชี หรือ

ทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาวาอยูที่ได เปนหนาที่ของเจาหน้ีตามคําพิพากษาที่ตองหา

ทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาเอง86

80 German Code of Civil Procedure Article 704.
81 German Code of Civil Procedure Article 705.
82 German Code of Civil Procedure Article 723 (1).
83 German Code of Civil Procedure Article 725.
84 European Judicial Network in civil and commercial matters, “Enforcement of Judgement –

Germany,” Retrieved May 23, 2006, from

http.//www.ec. europa. eu / civiljustice/ enforce_ judgement_ger_en.htm.
85 Ibid.
86 Ibid.
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การบังคับคดีกฎหมายบัญญัติใหดําเนินการโดยเจาพนักงานบังคับคดีซึ่งมีอํานาจในการ

รับชําระหน้ีจากลูกหน้ีตามคําพิพากษา ยึดทรัพยสิน อายัดทรัพยสินและขายทอดตลาดทรัพยสิน

ของลูกหน้ีตามคําพิพากษา87 เชน ศาลพิพากษาใหลูกหน้ีตามคําพิพากษาชําระหน้ีเงิน เจาหน้ีตามคํา

พิพากษาอาจยึดทรัพยสินมาเพื่อขายทอดตลาด หรือจะอายัดสิทธิเรียกรองของลูกหน้ีตามคํา

พิพากษา ซึ่งลูกหน้ีตามคําพิพากษาอาจขอใหเจาหน้ีตามคําพิพากษาถอนการยึดทรัพยสินได โดย

การหาหลักประกันที่เพียงพอตอจํานวนหน้ี88โดยอนุญาตใหลูกหน้ีตามคําพิพากษาผอนชําระหน้ี

เปนงวดๆ ได แตระยะเวลาตองไมเกิน 6 เดือน89

นอกจากน้ันยังมีกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหขับไลลูกหน้ีตามคําพิพากษาใหขับไลลูกหน้ี

ตามคําพิพากษาออกจากทรัพยที่เชา90ซึ่งการบังคับคดีมีรายระเอียดดังน้ี

3.4.2.1 การยึดทรัพยสิน

ทรัพยสินที่เจาหน้ีตามคําพิพากษาจะยึดไดน้ันจะตองเปนของลูกหน้ีตามคํา

พิพากษา โดยการยึดน้ันจะแบงออกเปนการยึดสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย

การยึดสังหาริมทรัพยน้ัน กฎหมายหามเจาหน้ีตามคําพิพากษายึดทรัพยสินที่มี

ราคาสูงกวาจํานวนหน้ีตามคําพิพากษามาก รวมถึงทรัพยที่จะยึดมีคาใชจายในการยึดมากเกินควรก็

หามมิใหเจาหน้ีตามคําพิพากษายึดเชนกัน91โดยเจาหน้ีที่มีทรัพยของลูกหน้ีตามคําพิพากษาเปน

หลักประกันจะมีสิทธิไดรับชําระหน้ีกอนเจาหน้ีสามัญ92ทรัพยของลูกหน้ีตามคําพิพากษาเมื่อถูก

เจาพนักงานบังคับคดียึดไวตองติดสัญลักษณไวที่ทรัพยน้ันวาทรัพยดังกลาวไดถูกยึดไวแลว โดย

เจาพนักงานบังคับคดีจะตองเปนผูเก็บรักษาทรัพยน้ัน ซึ่งกฎหมายหามมิใหลูกหน้ีตามคําพิพากษา

เปนผูเก็บรักษาทรัพย และบัญญัติหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดีใหเก็บไวในสถานที่ที่ไมเปน

อันตราย และแจงใหลูกหน้ีตามคําพิพากษาทราบตอไป93

นอกจากสังหาริมทรัพยทั่วไปแลว ผลไมก็สามารถถูกยึดได แตเจาพนักงาน

บังคับคดียังไมสามารถเด็ดผลไมน้ันออกจากตนไดจนกวาผลไมจะสุก94 แตก็มีทรัพยบางชนิดที่

เจาหน้ีตามคําพิพากษาไมสามารถยึดได เชน ทรัพยที่ใชในบาน คือเสื้อผา อุปกรณที่ใชในครัว 

87 German Code of Civil Procedure Article 754.
88 German Code of Civil Procedure Article 720 a.
89 German Code of Civil Procedure Article 806 b.
90 German Code of Civil Procedure Article 7210.
91 German Code of Civil Procedure Article 803.
92 German Code of Civil Procedure Article 804 (2).
93 German Code of Civil Procedure Article 808.
94 German Code of Civil Procedure Article 810.
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เฟอรนิเจอร อาหาร เคร่ืองทําความรอน และเชื้อเพลิงในระยะเวลา 4 สัปดาหสําหรับทุกคนใน

ครอบครัวลูกหน้ีตามคําพิพากษาที่อาศัยอยูในบานน้ัน หมู แพะ แกะ วัว อยางละไมเกิน 2 ตัว 

รวมทั้งอาหารของสัตว เหลาน้ันไมเกิน 4 สัปดาห และยังอยูภายใตที่กฎหมายบัญญัติไวเปนการ

เฉพาะ โดยแยกเปนกรณีๆ เชนชาวนา เกษตรกร หญิงมาย เปนตน95

ทรัพยสินที่คาดหมายไดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตก็สามารถยึดไดแตการบังคับคดี

จะยึดไดตอเมื่อไดเกิดเหตุการณน้ันขึ้นจริง ๆ เชนยึดทรัพยสินที่ลูกหน้ีตามคําพิพากษาจะไดเมื่อ

เจามรดกเสียชีวิต เปนตน ซึ่งการยึดจะถูกยกเลิกภายใน 1 ป หากไมเขาเงื่อนไขตามน้ัน96

ในกรณีทรัพยสินที่ไดมีการยึดน้ันไดโอนขายตอไป ผูรับโอนน้ันไมไดรับความ

คุมครองในความชํารุดบกพรองทรัพยที่ยึดน้ัน97

หากทรัพยสินน้ันเปนสินสมรส จะตองพิจารณาวาสินสมรสน้ันลูกหน้ีตาม

คําพิพากษาเปนผูกอหน้ีเพียงฝายเดียวหรือไม หากลูกหน้ีตามคําพิพากษากอหน้ีเพียงฝายเดียว 

เจาหน้ีตามคําพิพากษาสามารถยึดสินสมรสน้ันไดเพียงคร่ึงเดียว แตหากหน้ีน้ันคูสมรสไดกอหน้ี

รวมกัน เจาหน้ีตามคําพิพากษาสามารถยึดทรัพยสินน้ันไดทั้งหมด98 เมื่อคูสมรสฝายที่มิไดกอหน้ี

เสียชีวิตลง ทายาทของคูสมรสฝายน้ันมีสิทธิขอแบงเงินที่ไดจากการบังคับคดีน้ันได99

กรณีมีบุคคลที่สามกลาวอางวาตนเองมีสิทธิในทรัพยน้ันดีกวาก็สามารถรอง

ตอศาลขอใหหามการบังคับคดีเหนือทรัพยน้ัน กรณีเชนน้ีกฎหมายกําหนดใหเจาหน้ีตามคําพิพากษา

และลูกหน้ีตามคําพิพากษาเปนคูความฝายเดียวกัน100 ซึ่งขณะที่เจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยสิน

น้ัน บุคคลที่สาม (ผูรองขัดทรัพย) ไมสามารถเขาขัดขวางการยึดทรัพยได101

กรณีที่ลูกหน้ีตามคําพิพากษาเสียชีวิตแลว เจาหน้ีตามคําพิพากษาไมมีสิทธิยึด

ทรัพยสินสวนตัวที่เปนของทายาท คงมีเพียงสิทธิยึดทรัพยที่ทายาทไดรับจากลูกหน้ีตามคําพิพากษา

เทาน้ัน (ทรัพยมรดก)102

การยึดทรัพยน้ันจะตองมีการประเมินราคาขณะยึดทรัพยโดยใชราคาทั่วไป แต

ถาทรัพยที่ถูกยึดเปนทรัพยที่มีคุณคาหรือมีราคามาก จะตองไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ หาก

95 German Code of Civil Procedure Article 811.
96 German Code of Civil Procedure Article 811 d.
97 German Code of Civil Procedure Article 806.
98 German Code of Civil Procedure Article 740.
99 German Code of Civil Procedure Article 747.
100 German Code of Civil Procedure Article 771.
101 German Code of Civil Procedure Article 805.
102 German Code of Civil Procedure Article 778.
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ในขณะยึดไมสามารถประเมินราคาได ก็สามารถประเมินและจดรายละเอียดลงในรายงานการยึด

ภายหลังได103

กรณีทีมีการยึดเงิน เงินที่เจาพนักงานบังคับคดียึดมาไดใหสงมอบตอเจาหน้ีตาม

คําพิพากษา104

การยึดสังหาริมทรัพย รวมถึงสิทธิในอสังหาริมทรัพยดวย การบังคับคดีเหนือ

อสังหาริมทรัพยเปนการยึดโดยทางทะเบียน ซึ่งตองแจงไปยังสํานักงานที่ดินวาทรัพยดังกลาวไดถูก

ยึดแลว หากอสังหาริมทรัพยน้ันมีหลายสวน การบังคับคดีอาจจะบังคับแคเพียงบางสวนก็ได105

คาใชจายในการบังคับคดี รวมถึงการคัดถายเอกสาร คาธรรมเนียมศาลทั้งหมด 

ลูกหน้ีตามคําพิพากษาเปนผูออกเองทั้งหมด เวนแตกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาวาลูกหน้ีตาม

คําพิพากษาไมตองชําระ106

3.4.2.2 การขายทอดตลาดทรัพยสิน

ทรัพยที่ถูกยึดโดยเจาพนักงานบังคับคดีจะนํามาขายทอดตลาดไมวาทรัพยน้ันจะ

เปนสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย107 ทรัพยจะถูกประเมินราคาอีกคร้ังโดยผูเชี่ยวชาญกอนที่

จะมีการขายทอดตลาดทรัพยน้ัน108การขายทอดตลาดจะไมสามารถเกิดขึ้นไดจนกวาจะพนหน่ึง

สัปดาหนับแตวันที่ทรัพยถูกยึด เวนแตเจาหน้ีตามคําพิพากษา ลูกหน้ีตามคําพิพากษาตองการใหขาย

ทรัพยน้ันกอน หรือเพื่อปองกันมิใหราคาทรัพยสินน้ันตกลง หรือมีคาใชจายสูงที่เกิดขึ้นจากการ

เก็บทรัพยสินน้ันเปนระยะเวลานาน การขายทอดตลาดจะขายในที่ชุมชนซึ่งต้ังอยูบนเขตพื้นที่

ที่ทรัพยน้ันถูกยึด เวนแตเจาหน้ีตามคําพิพากษา ลูกหน้ีตามคําพิพากษาตองการใหขายทรัพยน้ัน

ที่อ่ืน  เจาพนักงานบังคับคดีตองระบุเวลา สถานที่ และตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่จะ

ขายทอดตลาด109

กอนที่เจาพนักงานบังคับคดีจะขายใหแกผูที่ใหราคาสูงสุดน้ัน เจาพนักงาน

บังคับคดีจะตองขานราคาเปนจํานวน 3 คร้ัง โดยเจาพนักงานบังคับคดีจะสงมอบทรัพยสินใหแกผูที่

ชนะการประมูลไดตอเมื่อผูชนะประมูลไดชําระราคาครบถวนเปนเงินสด เวนแตผูชนะประมูลเปน

103 German Code of Civil Procedure Article 813.
104 German Code of Civil Procedure Article 815 (1).
105 German Code of Civil Procedure Article 864, 865, 867.
106 German Code of Civil Procedure Article 787.
107 German Code of Civil Procedure Article 870 a (1).
108 German Code of Civil Procedure Article 814.
109 German Code of Civil Procedure Article 816.

DPU



88

เจาหน้ีตามคําพิพากษา เจาหน้ีตามคําพิพากษาไมตองชําระราคา โดยขอหักชําระหน้ีเอาจากจํานวน

ที่ลูกหน้ีตามคําพิพากษาเปนหน้ีตน ในกรณีที่ผูเสนอราคาสูงสุดไมชําระราคาตามระยะเวลาที่ระบุ

ไวในเงื่อนไขของการขายทอดตลาด ใหนําทรัพยน้ันออกขายทอดตลาดใหม หามมิใหผูที่เสนอราคา

สูงสุดเสนอราคาอีก หากไดราคานอยกวาการขายในคร้ังกอน ผูที่เสนอราคาสูงสุดซึ่งเปนผูที่ชนะ

ประมูลแลวไมชําระราคาคร้ังแรกตองชดใชสวนที่ขาด และผูเสนอราคาสูงสุดเดิมไมมีสิทธิเรียกรอง

ในสวนตางที่เกินมาน้ัน110

เจาพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดทรัพยทั่วไปในราคาไมตํ่ากวาคร่ึงหน่ึง

ของราคาตลาด โดยราคาตลาดและราคาตํ่าสุดที่จะขาย เจาพนักงานบังคับคดีจะตองแจงใหผูที่สนใจ

เขาสูราคาทราบกอนที่จะนําทรัพยออกขาย ถาทรัพยขายไมไดเพราะไมมีผูสนใจเขาสูราคา

เจาพนักงานบังคับคดีจะตองนําทรัพยออกขายทอดตลาดใหม สวนทรัพยสินประเภททองและเงิน

น้ัน เจา พนักงานบังคับคดีจะตองขายทอดตลาดในราคาของมูลคาของน้ัน แตถาไมมีผูสนใจเขาสู

ราคา เจาพนักงานบังคับคดีสามารถปรับลดราคาลงได แตตองไมตํ่ากวาคร่ึงหน่ึงของราคาตลาด111

การขายทอดตลาดจะยุติเมื่อเปนที่พอใจของเจาหน้ีตามคําพิพากษาและเพียงพอ

ตอการที่ลูกหน้ีตามคําพิพากษาจะชําระหน้ี112 โดยหากทรัพยที่ยึดเปนทรัพยที่มีหลักประกัน ให

เจาพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดในราคาปจจุบันของทองตลาด แตถาไมสามารถหาราคาไดก็ให

ขายในราคาปกติทั่วไป แตทรัพยที่มีการจดทะเบียนไวน้ันจะตองไดรับอนุญาตจากศาลใหขาย

ทอดตลาด และไดรับอนุญาตจากศาลใหสามารถโอนใสชื่อผูซื้อในทะเบียนแทนชื่อลูกหน้ีตามคํา

พิพากษากอนจึงจะดําเนินการได113

ศาลจะมีคําสั่งใหขายทอดตลาด ณ สถานที่แหงอ่ืนก็ได รวมถึงอาจใหบุคคลอ่ืน 

นอกจากเจาพนักงานบังคับคดีเปนผูทําการขายทอดตลาดก็ได114

เมื่อขายทรัพยไดแลวเจาพนักงานบังคับคดีตองเก็บรวบรวมเงินสงใหแกเจาหน้ี

ตามคําพิพากษา เจาหน้ีตามคําพิพากษารายอ่ืนๆ อาจขอรับเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยน้ัน

ได แตถาเงินมีไมเพียงพอที่จะแบง เจาพนักงานบังคับคดีจะตองรายงานศาล และตองนําเงินทั้งหมด

มา รวบรวมไวกอน เพื่อที่จะไดทําบัญชีแบงเงินในภายหลัง

110 German Code of Civil Procedure Article 817.
111 German Code of Civil Procedure Article 817 a 20.
112 German Code of Civil Procedure Article 818.
113 German Code of Civil Procedure Article 821, 822.
114 German Code of Civil Procedure Article 825.
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จะเห็นไดวาการขายทอดตลาดของประเทศสหพันธรัฐเยอรมันจะมีความ

คลายคลึงกับการขายทอดตลาดของประเทศไทยเปนอยางมาก โดยหากผูซื้อเดิมไมชําระราคาและ

เมื่อนําทรัพยออกขายทอดตลาดคร้ังหลังไดราคาตํ่ากวาการขายคร้ังแรกที่ผูซื้อไดเสนอราคาไวผูซื้อ

เดิมก็ตองรับผิดราคาสวนตาง หรือราคาในสวนที่ขาด แตตางกันตรงที่ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน

เมื่อผูซื้อเดิมไมชําระราคา เมื่อมีการนําทรัพยออกขายทอดตลาดใหมอีกคร้ัง หามมิใหผูซื้อเดิม

ซึ่งไมชําระราคาเขาสูราคาในการขายทอดตลาดคร้ังหลังอีกDPU



บทที ่4

วิเคราะหปญหาความรับผิดของผูซ้ือทรัพยจากการขายทอดตลาด 

กรณีไมชําระราคาในสวนที่ขาด

จากบทที่ 3 ไดศึกษาถึงความรับผิดของผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดใหรับผิดใน

สวนที่ขาดแลววาผูซื้อทรัพยตองรับผิดอยางไรและเกี่ยวของกับกฎหมายอะไรบาง แตในสวนของ

บทที่ 4 น้ีจะไดวิเคราะหถึงปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นวาเพราะอะไรผูซื้อทรัพยถึง

ไมชําระราคา และหากผูซื้อทรัพยเดิมจากการขายทอดตลาดซึ่งตองรับผิดในสวนที่ขาดไมชําระ

ราคา เจาพนักงานบังคับคดีหรือบุคคลใดที่จะเปนผูมีสิทธิเรียกรองและจะเรียกรองโดยวิธีใด และ

เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีนําทรัพยออกขายทอดตลาดใหม ผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาด

ที่ไมชําระราคาในสวนที่ขาดจะสามารถเขาสูราคาไดอีกหรือไม และเงินที่ไดจากการริบมัดจํา

จะตองนําไปจายใหกับผูใด ซึ่งจะไดศึกษาวิเคราะหตอไปดังน้ี

4.1 วิเคราะหปญหาสาเหตุท่ีผูซื้อไมชําระราคาคาซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาด

เมื่อผูสนใจเขาซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ไดเขาประมูลสูราคา

ในการขายทอดตลาดทรัพยและไดเสนอราคาสูงสุดเจาพนักงานบังคับคดีจึงทําการเคาะไมขาย

ใหกับผู สูราคาที่ใหราคาสูงสุด การขายทอดตลาดจึงบริบูรณแลว ผูเสนอราคาสูงสุดจึงเปนผูซื้อ

ทรัพยไดจากการขายทอดตลาด ผูซื้อจึงมีหนาที่ชําระเงินสวนที่เหลือตอเจาพนักงานบังคับคดี

ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ซึ่งหากผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดไดชําระราคาครบถวน

เจาพนักงานบังคับคดีก็จะดําเนินการสงมอบทรัพยใหกับผูซื้อ (ในกรณีที่ขายเปนสังหาริมทรัพย)

หรือดําเนินการออกหนังสือโอนกรรมสิทธิ์เพื่อใหผูซื้อนําไปทําการโอนกรรมสิทธิ์ตอไป (ในกรณี

ทรัพยที่ขายเปนอสังหาริมทรัพย) แตหากผูซื้อไมชําระราคาคาซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาด

เจาพนักงานบังคับคดีก็ตองนําทรัพยออกขายทอดตลาดใหม หากการขายทอดตลาดในคร้ังหลังได

ราคานอยกวาคร้ังกอนผูซื้อเดิมก็ตองรับผิดใชราคาในสวนที่ขาด ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 516 และเมื่อเจาพนักงานบังคับคดีแจงใหผูซื้อเดิมชําระราคาในสวนที่ขาด ผูซื้อเดิม

ก็ไมชําระราคาแตอยางใด ซึ่งจะไดวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาวาเหตุใดผูซื้อเดิมจึงไมชําระราคา

คาซื้อทรัพยตอไป
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4.1.1 ปญหาทางดานเศรษฐกิจ

กรมบังคับคดีไดเล็งเห็นวาสาเหตุที่ทําใหผูซื้อทรัพยไมชําระราคาก็เพราะประชาชนมี

กําลังซื้อไมมากพอประกอบกับประเทศไทยก็ประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจ จึงทําใหมีผูเขาสนใจ

เขาซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดไมมากเทาที่ควร กรมบังคับคดีจึงไดดําเนินการแกไขโดยทําการ

ประสานงานไปยังธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ ในการจัดหาสินเชื่อหรือแหลงเงินทุนใหแก

ผูซื้อทรัพยสินจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ซึ่งมีธนาคารและสถาบันการเงินที่เขารวมลง

นามในขอตกลงการใหบริการสินเชื่อแกผูประมูลซื้อทรัพยสินจากการขายทอดตลาดทรัพยของ

กรมบังคับคดีมีจํานวน 13 แหง ไดแก ธนาคารอาคารสงเคราะห, ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน),

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน), บริษัท เงินทุน

เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน), บริษัท อเมริกันอินเตอรเนชั่นแนล แอส ชัวรันส จํากัด (มหาชน),

และธนาคารออมสิน  โดยในวันที่เขาสูราคาผูซื้อจะตองวางหลักประกันเปนเงินสดหรือแคชเชียร

เช็ค สั่งจายกองคลังกรมบังคับคดี (หรือสํานักงานบังคับคดีจังหวัดที่ซื้อทรัพยได) เปนผูรับเงิน และ

เมื่อซื้อทรัพยไดแลวผูซื้อทรัพยก็ตองทําสัญญากับกรมบังคับคดีและชําระ เงินสวนที่เหลือภายใน

กําหนดระยะเวลาที่เจาพนักงานบังคับคดีกําหนดไว ซึ่งผูซื้อทรัพยโดยสวนมากจะไมมีเงินทุน

สํารองหรือเงินสดที่จะสามารถชําระคาซื้อทรัพยในวันขายทอดตลาดได แตจะตองติดตอขอสินเชื่อ

จากธนาคารหรือสถาบันทางการเงินที่ผูซื้อทรัพยสนใจ ผูซื้อทรัพยจึงไดขอขยายระยะเวลาในการ

ชําระคาซื้อทรัพยสวนที่เหลือสุดระยะเวลาที่เจาพนักงานบังคับคดีกําหนดไวซึ่งเจาพนักงานบังคับ

คดีจะอนุญาตใหขยายระยะเวลาการชําระคาซื้อทรัพยสวนที่เหลือไดออกไป เปนระยะเวลาไมเกิน

สามเดือนนับต้ังแตวันที่ครบกําหนดชําระ โดยผูซื้อตองนําหลักฐานมาแสดงตอเจาพนักงานบังคับ

คดีวาอยูระหวางการรวบรวมเงินหรืออยูระหวางการติดตอขอสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันทาง

การเงิน

แตเน่ืองจากในปจจุบันน้ีเกือบหลายๆ ประเทศในทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวย

ตองประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก  เน่ืองจากหุนราคาตก นํ้ามันมีราคาแพงและถึงแมปจจุบัน

ราคาจะลดลงบาง แตก็อยูในภาวะผันผวน ผูที่ประกอบธุรกิจหรือผูประกอบกิจการตางๆ รวมทั้ง

สถาบันการเงิน ตางก็ประสบกับภาวะขาดทุนขาดสภาพคลองทางการเงิน ซึ่งในปจจุบันน้ีประเทศ

ไทยก็ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก และอาจมีความรุนแรงกวา”ยุควิกฤตตมยํากุง” ของ

ประเทศไทยในป พ.ศ. 2540 ธนาคารหรือสถาบันการเงินตางก็ไดรับประสบการณจากพิษเศรษฐกิจ

ดังกลาวมาแลว  ดังน้ันเกณฑในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินตางๆ 

น้ันอาจมีขั้นตอน หลักเกณฑ มาตรฐานการตรวจสอบหรือการพิจารณาคอนขางสูงในการอนุมัติ

สินเชื่อใหกับลูกคา โดยอาจพิจารณาจากองคประกอบหลายๆ ดานของลูกคา เชนพิจารณาจากอาชีพ 
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รายได  สถานะทางการเงิน สถานะทางสังคม และความนาเชื่อถือของลูกคาผูกู หรือผูค้ําประกัน

ผูและที่สําคัญก็คือพิจารณาจากหลักทรัพยที่นํามาจํานอง จํานํา หรือค้ําประกันวามีราคาเพียงพอ

หรือไม เพื่อปองกันการขาดทุนทางการคาหรือปองกันหน้ีเสียในอนาคตหรือหน้ีที่ไมกอใหเกิด

รายได  และหากผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีขาดคุณสมบัติหรือทรัพย

หลักประกันไมมีราคาพอที่จะอนุมัติสินเชื่อภายในวงเงินที่ผูซื้อทรัพยการ ผูซื้อทรัพยจึงไมไดรับ

การอนุมัติ สินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน และเมื่อผูซื้อทรัพยไมสามารถที่จะชําระ

คาซื้อทรัพยภายในกําหนดระยะเวลาแลว เจาพนักงานบังคับคดีจึงตองริบเงินมัดจําและนําทรัพย

ออกขายทอดตลาดใหม และเมื่อเจาพนักงานบังคับคดีนําทรัพยออกขายทอดตลาดใหมแลวไดราคา

นอยกวาการที่ผูซื้อทรัพยเดิมไดเสนอราคาไว ผูซื้อทรัพยเดิมจึงตองรับผิดชําระราคาสวนที่ขาดหรือ

สวนตางตามมาตรา 516 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงเห็นไดวาการที่ผูซื้อทรัพยจาก

การขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีไมชําระราคาสวนที่เหลือหรือไมชําระราคาคาซื้อทรัพยในสวน

ที่ขาดหรือสวนตางก็มีสาเหตุและปญหามาจากดานเศรษฐกิจเชนกัน

4.1.2 ปญหาอันเกิดจากสภาพทรัพย

สาเหตุของปญหาน้ีอาจเกิดขึ้นต้ังแตขั้นตอนการยึดทรัพย เน่ืองจากในปจจุบันน้ีแนวทาง

ในการ ปฏิบัติการยึดทรัพยของเจาพนักงานบังคับคดีกรมบังคับคดีไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

แลวซึ่ง เดิมน้ันเจาพนักงานบังคับคดีจะตองออกไปดําเนินการยึดทรัพย ณ สถานที่ทรัพยต้ังอยูไมวา

จะเปนสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย ซึ่งวิธีการน้ีจะมีความผิดพลาดในการยึดนอยมาก 

เน่ืองจากเจาพนักงานบังคับคดีจะเปนผูตรวจสอบรายละเอียดของทรัพยที่จะยึดวาถูกตองตรงตามที่

โจทกแถลงหรือไม ประกอบกับโจทกก็จะตองไปตรวจสอบ มาแลวชั้นหน่ึงกอนจึงมาแถลงให

เจาพนักงาคับคดีทราบ แตในปจจุบันน้ีการยึดทรัพยของเจาพนักงานบังคับคดีไดเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม ซึ่งอาจมี สาเหตุมาจากปริมาณคดีที่เพิ่มมากขึ้นและเพื่อความสะดวกรวดเร็ว จึงไดมี

แนวนโยบายยึดทรัพย ณ ที่ทําการ โดยไมตองออกไปดําเนินการยึดทรัพย ณ สถานที่ทรัพยต้ังอยูอีก 

เวนแตเปนการยึดสังหาริมทรัพยซึ่งยังคงไวเชนเดิม โดยในการยึดทรัพย ณ ที่ทําการน้ันโจทกหรือ

ผูแทนโจทกจะตองนําสงหลักฐานพรอมเอกสารตางๆ ที่แสดงวาทรัพยที่จะยึดน้ันเปนของลูกหน้ี

ตามคําพิพากษา เพื่อประกอบการยึดทรัพยดังน้ี

- ตนฉบับโฉนดที่ดิน

- ตนฉบับสัญญาจํานอง (หากมี)

- ภาพถายของทรัพยที่จะยึด

- แผนที่การไปของที่ต้ังทรัพย
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ทั้งน้ีเพื่อที่เจาพนักงานบังคับคดีจะไดทําการตรวจสอบและทําการยึดทรัพยตามเอกสารที่ผูแทน

โจทกไดนําสง แตอยางไรก็ตามวิธีการยึดดังกลาวน้ีเจาพนักงานบังคับคดีจะไมมีโอกาสได 

ตรวจสอบสภาพทรัพยที่แทจริง เจาพนักงานบังคับคดีสามารถตรวจสอบไดเพียงหลักฐานเบื้องตน

เทาน้ัน สวนภาพถายของทรัพยที่จะยึดแผนที่การไปของที่ต้ังทรัพยน้ันโจทกหรือผูแทนโจทกเปน

ผูนําสง เจาพนักงานบังคับคดีไมอาจตรวจสอบได จึงอาจสงผลกระทบตอการขายทอดตลาดได 

เน่ืองจากเจาพนักงานบังคับคดีตองนําภาพถายสภาพทรัพยหรือแผนที่การไปที่ต้ังทรัพยที่โจทก

นําสงน้ันเปนสวนประกอบในประกาศขายทอดตลาด โดยในเบื้องตนผูซื้อทรัพยก็จะทําการ 

ตรวจสอบรายละเอียดหรือขอมูลเบื้องตนของทรัพยที่สนใจจะซื้อจากประกาศขายทอดตลาดของ

เจาพนักงานบังคับคดีวาทรัพยดังกลาวเปนที่ดินวางเปลา, ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หรือหองชุดที่อยู

อาศัยวามีจํานวนเน้ือที่เทาใด และต้ังอยู ณ สถานที่ใด  ถึงแมประกาศขายทอดตลาดของเจาพนักงาน

บังคับคดีจะระบุไววาผูซื้อทรัพยมีหนาที่ตรวจสอบทรัพยที่จะซื้อเอง และถือวาผูซื้อทรัพยไดทราบ

ถึงสภาพทรัพยน้ันแลว การรอนสิทธิ คาภาษีอากรตาง ๆ เร่ืองเขตเน้ือที่ การบอกประเภทและสภาพ

ทรัพย เจาพนักงานบังคับคดีจะไมรับรองและไมรับผิดชอบก็ตาม ซึ่งอาจทําไดยาก เน่ืองจาก

ประกาศของเจาพนักงานบังคดีมิไดระบุที่ดินขางเคียงวาติดกับผูใด แมตามประกาศขายทอดตลาด

จะมีแผนที่ต้ังของทรัพยสินอยู แตมีบางกรณีที่รูปแผนที่ผิดไปจากความเปนจริง หรือมีรายละเอียด

ไมครบถวนผูซื้อทรัพยจะตองไปขอตรวจสอบยังสํานักงานที่ดินซึ่งจะตองเสียคาใชจายในการ

เดินทางและคาธรรมเนียมในการตรวจคน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนที่ดินวางเปลาที่ไมมีสิ่งปลูก

สรางอยูในที่โลงแจงยิ่งยากในการคนหา หากกรณีเปนที่อยูอาศัยซึ่งมีคนอาศัยอยูหรือปดใสกุญแจ

ไวก็ไมสามารถเขาไปดูได ทําใหไมเห็นสภาพทรัพยที่แทจริงวามีความชํารุดบกพรองมากนอย

เพียงใด จะตองเสียคาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมเพียงใด เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาการ

สูราคา ทั้งน้ีเพราะผูซื้อทรัพยหรือผูสูราคาจะตองรับผิดในการรอนสิทธิความชํารุดบกพรองดวย

ตนเอง  และเมื่อผูซื้อไดประมูลซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดไดแลว ผูซื้อจึงตองทําสัญญาซื้อขาย

ทรัพยสินกับกรมบังคับคดี และจะตองชําระราคาสวนทีเ่หลือภายในกําหนดระยะเวลาที่เจาพนักงาน

บังคับคดีกําหนดไว   ซึ่งในระหวางระยะเวลาดังกลาวผูซื้อจึงไดเขาไปทําการตรวจสอบสภาพ

ทรัพยที่ซื้อจึงพบวาไมตรงตามที่เจาพนักงานบังคับคดีประกาศไว หรือสภาพของทรัพยน้ันมีความ

ชํารุดบกพรองมากกวาที่คาดการณ ไมคุมกับการปรับปรุงซอมแซม ประกอบกับผู ซื้อทรัพยอาจ

ประมูลไดในราคาที่สูงเกินควรจึงคิดวาไมคุมกับราคาทรัพย ผูซื้อทรัพยจึงยินยอมใหเจาพนักงาน

บังคับคดีริบมัดจําที่วางไวแลวนําทรัพยออกขายทอดตลาดใหมมากกวาจะทําการชําระราคาสวนที่

เหลือ  และเมื่อเจาพนักงานบังคับคดีนําทรัพยออกขายทอดตลาดใหมแลวไดราคานอยกวาการที่

ผูซื้อทรัพยเดิมไดเสนอราคาไว ผูซื้อทรัพยเดิมจึงตองรับผิดชําระราคาสวนที่ขาดหรือสวนตาง

ตอเจาพนักงานบังคับคดีตามมาตรา 516 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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4.1.3 ปญหาอันเกิดจากการใชสิทธิไมสุจริตของผูซื้อทรัพยและลูกหน้ี

การขายทอดตลาดทรัพยโดยกรมบังคับคดีในปจจุบันน้ีไดรับความสนใจจากประชาชน

เปนจํานวนมาก เพราะไดมีการโฆษณาประชาสัมพันธเพิ่มมากขึ้นไมวาจะเปนทางโทรทัศน 

เว็บไซตของกรมบังคับคดี ประกาศขายทอดตลาด รวมทั้งวารสารตางๆ โดยเห็นวาการซื้อทรัพย

จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีน้ันมีราคาถูกกวาราคาทองตลาดโดยทั่วไป เพียงแตผูซื้อ

จะตองดําเนินการตรวจสอบสภาพทรัพยเอง  และการซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดโดยกรม

บังคับคดีก็อาจเปนชองทางในการทํามาหากินหรือการประกอบธุรกิจใหกับบุคคลบางกลุม ซึ่งกลุม

บุคคลเหลาน้ีจะเปนผูที่ซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดกรมบังคับคดีเปนจํานวนมากถึงแมบางคร้ัง

จะซื้อในราคาตํ่าไปบางแตก็อยูในเกณฑการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดี เพื่อนําไป

ปรับปรุงซอมแซมเพิ่มมูลคาใหกับทรัพยแลวก็ทําการขายเปลี่ยนมือไป  ซึ่งบุคคลกลุมน้ีจะมีเงินทุน

สูงในการประมูลซื้อทรัพยสูง และหากบุคคลภายนอกสนใจที่จะซื้อทรัพยรายการใดกลุมบุคคล

ดังกลาวก็จะทํา การประมูลแขง และเมื่อประมูลไดแลวก็จะนํามาขายตอใหกับผูสนใจซื้อทรัพยที่

เงินทุนไมเพียงพอและประมูลไมได หรือบางคร้ังอาจจะใชสิทธิไมสุจริตในการประมูลโดยจะเขา

มาเรียกเงินจากผูที่สนใจประมูลซื้อทรัพยเพื่อปองกันมิใหกลุมบุคคลดังกลาวประมูลแขงขันสูราคา 

และหากผูสนใจซื้อทรัพยไมใหก็จะทําการเสนอราคาแขง โดยเสนอราคาที่สูงกวาราคาในความเปน

จริงมาก ทําใหประชาชนที่ใชสิทธิโดยสุจริตและต้ังใจที่จะประมูลซื้อทรัพยโดยแทจริงเกิดความ

รําคาญเบื่อหนาย เน่ืองจากกลุมบุคคลดังกลาวใชสิทธิไมสุจริตโดยหากกลุมบุคคลผูใชสิทธิ

ไมสุจริตไมทําการเสนอราคาแขงหรือปนราคาโดยไมไดต้ังใจที่จะซื้อทรัพยจริง และเมื่อเจา

พนักงานบังคับคดีไดเคาะไมขายทอดตลาดใหแลว  กลุมบุคคลผูใชสิทธิไมสุจริตกลับไมยอมชําระ

ราคาคาซื้อทรัพยในสวนที่เหลือเน่ืองจากเจรจาตกลงราคากับผูที่ตองการทรัพยโดยแทจริงไมได

และไมมีเจตนาที่จะซื้อทรัพยโดยแทจริงต้ังแตตนแลว เจาพนักงานบังคับคดีจึงไดทําการริบมัดจํา

และทําการขายทอดตลาดใหม

นอกจากกลุมบุคคลดังไดกลาวไวขางตนก็ยังมีผูใชสิทธิไมสุจริตในการเขาสูราคาซึ่งเปน

บุคคลที่สําคัญและเปนผูมีสวนไดเสียในคดีซึ่งไดแกจําเลยหรือลูกหน้ีตามคําพิพากษา เน่ืองจากการ

ขายทอดตลาดเปนขั้นตอนที่ จําเลยไมอยากใหเกิดขึ้น เพราะหากเปนเพียงขั้นตอนการยึด

อสังหาริมทรัพยก็ยังคงเปนของจําเลยและอยูในความครอบครองของจําเลย เพราะการยึด

อสังหาริมทรัพยน้ันเปนเพียงขอหามมิใหจําเลยจําหนายจายโอนทรัพยสินใหกับบุคคลภายนอกไป

จําเลยยังคงอาศัยอยูในบานหรือสามารถใชสิทธิจากทรัพยสินน้ันได แตถาหากขายทอดตลาดทรัพย

ไปไดแลว ลูกหน้ีหรือจําเลยจะไมมีสิทธิอาศัยอยูในบานที่ยึดและไมสามารถใชประโยชนจาก

ทรัพยสินที่ยึดตอไป  เน่ืองจากกรรมสิทธิ์ไดเปลี่ยนมือไปแลวตามผลของกฎหมายโดยไมตองไดรับ

ความเห็นชอบจากจําเลย ดังน้ันจําเลยจึงตองทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะไมใหทรัพยของตนที่ถูกยึดตอง
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ถูกนําออกขายทอดตลาดหรือตองประวิงคดีหรือยืดระยะเวลาในการขายทอดตลาดออกไปนาน

ที่สุดเทาที่จะทําได แตหากเมื่อทรัพยตองถูกนําออกขายทอดตลาด ลูกหน้ีหรือจําเลยก็จะใหตัวแทน

หรือญาติประมูลเขาสูราคาแขงเพื่อกีดกันมิใหประมูลซื้อทรัพยได โดยตัวแทนหรือญาติของจําเลย

ก็จะเสนอราคาสูงสุด และเมื่อเจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขายทอดตลาดใหกับตัวแทนหรือญาติ

ของจําเลยแลว บุคคลดังกลาวก็จะขอขยายระยะเวลาการวางเงินคาซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาด

จนเต็มระยะเวลาที่เจาพนักงานบังคับคดีสามารถอนุญาตได และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่เจา

พนักงานบังคับคดีอนุญาตใหขยายการชําระเงินแลวก็ไมนําเงินมาชําระ เจาพนักงานบังคับคดีจึงทํา

การริบมัดจําและนําทรัพยออกขายทอดตลาดใหม ซึ่งในทางปฏิบัติน้ัน จะใชระยะเวลาในการ

ประกาศขายทอดตลาดคร้ังใหมประมาณ 3 เดือน ซึ่งจําเลยคิดวาการที่เจาพนักงานบังคับคดีริบเงิน

มัดจํานวน 50,000 บาท น้ัน คุมคากวาการที่ทรัพยน้ันไดถูกขายทอดตลาดออกไป  เมื่อเจาพนักงาน

บังคับคดีนําทรัพยออกขายทอดตลาดใหม และขายราคาตํ่ากวาที่จําเลยไดใหญาติหรือตัวแทนเสนอ

ไวในการขายคร้ังแรก ผูซื้อทรัพยหรือจําเลยตองรับผิดในสวนที่ขาดตามมาตรา 516 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย

ดังน้ันจึงเห็นไดวาสาเหตุที่ผูเขาประมูลซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับ

คดีอาจมีสาเหตุมาจากหลายๆ สาเหตุดวยกัน  เชน เหตุอันเกิดจากสภาพของทรัพยสินที่ขายดังได

กลาวไวขางตนแลว  หรือเหตุอันเกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่ผูซื้อทรัพยมีกําลังซื้อไมเพียงพอจึงไดขอ

สินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน แตเน่ืองจากปจจุบันประเทศไทยไดประสบกับภาวะวิกฤติ 

เศรษฐกิจโลก ทําใหธนาคารหรือสถาบันการเงินไมกลาที่จะทําการปลอยสินเชื่อ หรือหากทําการ 

อนุมัติปลอยสินเชื่อก็ตองใชความระมัดระวังเน่ืองจากในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเชนน้ีมีความเสี่ยงสูง  

ที่จะกอใหเกิดหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได เมื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินไมอนุมัติสินเชื่อจึงทําให

ผูซื้อทรัพยไมมีเงินที่จะชําระราคาและสาเหตุมาจากผูซื้อทรัพยหรือลูกหน้ีใชสิทธิไมสุจริตตองการ

ประวิงคดีทําใหทําใหการขายทอดตลาดน้ันตองเลื่อนออกไปหรือไมมีการขายทอดตลาด แตไมวา

จะดวยเหตุใดก็ตาม เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดนําทรัพยออกขายทอดตลาดคร้ังใหมและขายไดใน

ราคานอยกวาราคาที่ผูซื้อทรัพยไดเสนอไวในคร้ังกอน ผูซื้อทรัพยซึ่งไมชําระราคาคาซื้อทรัพยตาม

สัญญาซื้อขายจากการขายทอดตลาดในคร้ังกอนตองรับผิดราคาสวนที่ขาดหรือสวนตาง ตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 516

4.2 วิเคราะหปญหาในการบังคับกับผูซื้อทรัพยท่ีรับตองรับผิด ใหชําระราคาในสวนท่ีขาด

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 516 ไดบัญญัติไววา “ถาผูสูราคาสูงสุดละเลย

เสียไมใชราคาไซร ทานใหผูทอดตลาดเอาทรัพยสินน้ันออกขายทอดตลาดซ้ําอีกคร้ังหน่ึง ถาและได

เงินจํานวนสุทธิไมคุมราคาไมคุมราคาและคาขายทอดตลาดชั้นเดิม ผูสูราคาคนเดิมน้ันตองรับผิดใน
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สวนที่ขาด” จึงเห็นไดวาบทบัญญัติมาตราดังกลาวไดระบุความรับผิดของผูซื้อทรัพยเดิมใหตอง

รับผิดในสวนที่ขาดไวโดยชัดแจง แตไมไดระบุวาบุคคลใดที่จะเปนผูดําเนินการบังคับใหผูซื้อเดิม

ตองรับผิดในสวนที่ขาดและวิธีการที่จะบังคับกับผูซื้อเดิม  ซึ่งหากเปนการขายทอดตลาดโดย

เอกชนน้ันก็คงจะไมมีปญหาในการวิเคราะห วาบุคคลใดจะเปนผูดําเนินการบังคับใหผูซื้อทรัพย

เดิมรับผิดในสวนที่ขาดเพราะเปนหนาที่ของเจาของทรัพยสินอยูแลว  แตปญหาน้ีไดเกิดขึ้นในการ

ขายทอดตลาดทรัพยโดยกรมบังคับคดีซึ่งมีปญหาวาบุคคลใดจะเปนผูดําเนินการและวิธีการบังคับ

ใหผูซื้อเดิมตองรับผิดในสวนที่ขาด  และเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความ แพงซึ่งเปนกฎหมายวิธีสบัญญัติก็มิไดกําหนดไวในบัญญัติเชนเดียวกัน

ในทางการปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดีไดยึดถือแนวปฏิบัติตามตามระเบียบ

กระทรวงยุติธรรมขอ 88 ไดกําหนดไววา เมื่อการขายทอดตลาดบริบูรณโดยเจาพนักงานผูขายได

เคาะไมแลว ถาผูซื้อไมชําระเงินหรือไมวางเงินมัดจําตามขอสัญญา ใหเจาพนักงานบังคับคดีนําออก

ขายทอดตลาดซ้ําอีก และแจงใหผูซื้อทราบถึงกําหนด วัน เวลาขายดวย ไดเงินเทาใดเมื่อหัก

คาใชจายและคาธรรมเนียมแลวยังไมคุมราคาคาขายทอดตลาดคร้ังกอน ก็ใหเจาพนักงานบังคับคดี

จัดการเรียกรองใหผูซื้อเดิมชําระเงินสวนที่ยังขาด ตลอดจนเสนอคดีตอศาลหากจําเปน” ประกอบ  

กับมาตรา 517 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติไววา”ถาเงินรายไดในการขาย

ทอดตลาดสวนหน่ึงสวนใดคางชําระอยู เพราะเหตุผูทอดตลาดละเลยไมบังคับตามบทบัญญัติใน  

มาตรา  515  หรือมาตรา 516 ไซร  ทานวาผูทอดตลาดจะตองรับผิด” ซึ่งในหลักปฏิบัติน้ันเมื่อผูซื้อ

ทรัพยเดิมตองรับผิดในสวนที่ขาดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 516 เจาพนักงาน

บังคับคดีก็จะมีหมายแจงใหผูซื้อเดิมชําระราคาในสวนที่ขาดตามระยะเวลาที่เจาพนักงานบังคับคดี

กําหนดไวกอน หากผูซื้อเดิมไมชําระก็อาจจะตองนําคดีขึ้นสูศาลตอไป

แตเน่ืองจากไดมีคําพิพากษาของศาลฎีกาหมายเลขแดงที่2690 /2537 ไดวินิจฉัยและ

วางหลักไววา แมผูสูราคาคนเดิมจะตองรับผิดในสวนที่ขาดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา 516 เมือเจาพนักงานบังคับคดีไดแจงใหบุคคลดังกลาวนําเงินไปชําระแลว แตผูซื้อเดิม

เพิกเฉยก็ถือวาเปนการโตแยงสิทธิของโจทกซึ่งเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพงมาตรา 55 หาใชเปนการโตแยงสิทธิของเจาพนักงานบังคับคดีไม เพราะ

เจาพนักงานบังคับคดีเปนเพียงเจาพนักงานของศาลในการที่จะบังคับคดีเทาน้ัน ไมมีอํานาจท่ีจะเขา

เปนผูมีสวนไดเสียหรือคูความ และจะรองขอใหบังคับคดีไดตอเมื่อคําพิพากษาของศาลไดพิพากษา

ใหผูซื้อเดิมตกเปนลูกหน้ีตามคําพิพากษากอน เจาพนักงานบังคับคดีจึงไมมีอํานาจออกหมายบังคับ

คดี ยึด อายัดทรัพยสินของผูซื้อเดิม จึงกอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดี

ที่ไม สามารถดําเนินการบังคับใหผูซื้อทรัพยเดิมชําระราคาในสวนที่ขาดไดเพราะหากนําเสนอคดี

ตอศาล ศาลก็จะยกฟองโดยถือตามหลักคําพิพากษาศาลฎีกาหมายเลขแดงที่2690/2537 วา
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เจาพนักงานบังคับคดีไมใชผูมีสวนไดเสีย  และเปนชองทางที่ทําใหผูซื้อทรัพยหลีกเลี่ยงไมชําระ

ราคาคาซื้อทรัพยสวนที่ขาดตามที่เจาพนักงานบังคับคดีไดมีหมายแจงใหชําระ ทําใหเจาหน้ีลูกหน้ี

ไดรับความเสียหาย เพราะหากผูซื้อทรัพยเดิมไดชําระราคาในสวนที่ขาดหรือสวนตาง เจาหน้ีก็จะ

ไดรับชําระหน้ีเพิ่มมากขึ้นและหากเจาหน้ีไดรับชําระหน้ีเต็มตามจํานวน แลวลูกหน้ีก็พนจากความ

รับผิดในหน้ีน้ันและไมตองถูกเจาหน้ียึดทรัพยสินอ่ืนเพิ่มเติมอีก

ดังน้ันผูเขียนจึงไดศึกษาวิเคราะหในปญหาวาบุคคลใดที่จะเปนผูดําเนินการบังคับให

ผูซื้อเดิมตองรับผิดในสวนที่ขาด และเจาพนักงานบังคับคดีถือวาเปนผูมีสวนไดเสียที่จะดําเนินการ

บังคับกับผูซื้อเดิมไดหรือไม  วิธีการบังคับคดีกับผูซื้อเดิมวาจะตองฟองรองเปนคดีใหมหรือไม และ

จะนําคดีเสนอตอศาลที่ออกหมายบังคับคดีหรือตอศาลที่อสังหาริมทรัพยน้ันต้ังอยูตอไป

4.2.1 วิเคราะหปญหาบุคคลใดเปนผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี

ตามหลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดยหลักแลวผูที่ไดรับความเดือดรอน

เสียหาย  (aggrieved parties) เทาน้ันที่จะมีสิทธิทางศาลหรือมีอํานาจฟอง โดยในระบบกฎหมาย

แองโกล-อเมริกันใชคําวา “standing” ในผลของคดี สวนความหมายในภาษาอังกฤษใชคําวา 

“interest” โดยมีขอสังเกตคําวา “standing” หรืออํานาจฟองคดีของสหรัฐอเมริกาน้ันจะมี

ความหมายรวมทั้งการเปนผูมีสวนไดเสีย (The real party in interest ) การเปนผูไดรับความเสียหาย 

การเปนผูมีความสามารถ ในขณะที่ระบบกฎหมาย Civil Law ซึ่งรวมทั้งประเทศไทย ไดกําหนด

เร่ืองสวนไดเสียแยกตางหากจากเร่ืองการใชสิทธิ โดยตามกฎหมายฝร่ังเศสคําวา “interet” มี

ความหมายรวมถึงการเปนผูไดรับความเสียหายดวย

ในเยอรมัน Hans Kelsen ไดอธิบายถึงทฤษฎีสวนไดเสียวาเปนสิทธิของปจเจกชน ไมใช

สวนไดเสียแตเปนเร่ืองการปกปองคุมครองสวนไดเสียที่เกิดจากสิทธิตามภาวะวิสัย  ในกรณีที่มีการ

ฝาฝนหรือละเมิดสวนไดเสียน้ัน การกําหนดสภาพบังคับหรือหนาที่ตามกฎหมายที่จะไมทําใหสวน

ไดเสียตองไดรับความเสียหาย เชนกําหนดหนาที่ของลูกหน้ีที่จะชําระหน้ีใหกับเจาหน้ี สิทธิของ

เจาหน้ีที่จะไดรับชําระหน้ีถือเปนสวนไดเสียของเจาหน้ี สวนไดเสียน้ีไดรับการคุมครองโดยหนาที่

ตามกฎหมายลูกหน้ี สิทธิของปจเจกชนซึ่งประกอบดวยสิทธิหรืออํานาจฟองคดีเพื่อใชสภาพบังคับ

ตามกฎหมายที่เกิดขึ้น

ในฝร่ังเศส เร่ืองเงื่อนไขสวนไดเสียมักจะไดรับการกลาวอางโดยคําพิพากษาของศาลใน

การพิจารณารับคําฟองเสมอ อันเปนไปตามคํากลาวสมัยเดิมที่วา “ไมมีสวนไดเสียก็ไมมีสิทธิฟอง
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คดี”  หรือสวนไดเสียเปนเคร่ืองมือในการฟองคดีตอศาล ซึ่งในสวนที่เกี่ยวกับความจําเปนของการ

ที่ตองมีสวนไดเสียในการดําเนินคดีน้ัน ซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปไมมีขอโตแยง1

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันน้ี ไมมีการใหบทนิยาม

ความหมายของคําวา “ผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี”แตอยางใด ทั้งๆ ที่บุคคลใดจะเขามาเกี่ยวของ

ในการบังคับคดีไดน้ัน บุคคลน้ันจะตองเปนผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี ซึ่งในการดําเนินการ

ชั้นฟองในคดีแพงน้ัน  ผูที่จะเร่ิมตนฟองคดีได  บุคคลน้ันตองถูกโตแยงสิทธิหรือหนาที่หากโจทก

ไมไดถูกโตแยงสิทธิหรือหนาที่ ศาลก็จะพิพากษายกฟองโจทก โจทกจึงไมมีอํานาจฟองเปนตน

สวนในชั้นบังคับคดีน้ัน บุคคลน้ันตองมีสวนไดเสียในการบังคับคดีน้ันเชนเดียวกันกลาวคือเมื่อมี

บุคคลใดยื่นคํารอง คําขอ คําแถลงเขามาในคดี อยางแรกที่ศาลหรือเจาพนักงานบังคับ คดีตอง

ตรวจสอบกอนวา ผูที่ยื่นคํารอง คําขอ คําแถลงดังกลาวเขามาน้ันเปนใคร เกี่ยวของในคดีอยางไร

ศาตราจารยประพนธ ศาตะมานใหความหมายวา “ ผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี คือ

บุคคลที่เกี่ยวของกับคดีน้ันโดยตรง และเปนบุคคลภายนอกคดีโดยแท แตเมื่อมาถึงขั้น บังคับคดี

วิธีการในการบังคับคดีอาจกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเขาที่มีอยูตอทรัพยสินอยางใด อยางหน่ึง”2

ทานอาจารยพจน  ปุษปาคม ใหความหมายวา “ผูมีสวนไดเสียจากการขายทอดตลาด 

หรือมีสวนที่จะตองเสียไปดวย3

ทานอาจารยประจักษ พุทธสมบัติใหความหมายวา “ผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี

แปลวาถาไดมีคําบังคับ หมายบังคับคดี หรือคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินไปยังบุคคลใดแลว บุคคล

น้ันก็ถือวามีสวนไดเสียในการบังคับคดี”4

ทานพิชัย  นิลทองคํา และทานภาสกร ญาณสุธี ใหความหมายวา ผูมีสวนไดเสียใน

วิธีการบังคับคดีน้ีเร่ิมตนต้ังแตการออกหมายบังคับคดี การยึดหรืออายัดทรัพยสินของลูกหน้ีตาม

คําพิพากษา รวมทั้งการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาของเจาพนักงานบังคับ

คดีดวย5

1 วรรณชัย  บุญบํารุง ธนกร วรปรัชญากูล  และคณะ. (2549). หลักและทฤษฎกีฎหมายวิธพีิจารณา

ความแพง. หนา.271.
2 ประพนธ ศาตะมาน. (2527). คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 4.  หนา 93-194.
3 พจน ปุษปาคม. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง ครั้งท่ี 734-142/2524.  หนา 3.
4 ประจักษ พุทธสมบัติ. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง ครั้งท่ี 197 -10-/2531.  หนา 11.
5 พิชัย  นิลทองคํา และ ภาสกร  ญาณสุธี. (2547). การรองขัดทรัพยและขอกันสวน.  หนา 182.
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ดังน้ันจึงเห็นไดวาผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีไดน้ันตองเปนผูที่ถูกโตแยงสิทธิหรือ 

หนาที่ตามกฎหมาย ไมวาจะมีมาต้ังแตเร่ิมตนหรือภายหลังก็ตามและทําใหบุคคลที่ถูกโตแยงสิทธิ

น้ันไดรับความเสียหาย และเมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะเห็นวามาตรา 280

ใหถือวาบุคคลดังตอไปน้ีเปนผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีเกี่ยวดวยทรัพยสินอยางใดอยางหน่ึง

หรือสิทธิเรียกรองของลูกหน้ีตามคําพิพากษา

1) เจาหน้ีตามคําพิพากษา  ลูกหน้ีตามคําพิพากษาและในกรณีที่มีการอายัดสิทธิ

เรียกรองน้ัน

2) บุคคลอ่ืนใดซึ่งชอบที่จะใชสิทธิอันไดจดทะเบียนไวโดยชอบหรือที่ไดยื่นคํารอง

ขอตามที่บัญญัติไวในมาตรา  288, 289 และ 290 อันเกี่ยวกับทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองเชนวามา

น้ัน เวนแตคํารองที่วามาน้ีจะถูกยกเสียในชั้นที่สุด

ผูเขียนจึงเห็นวาบุคคลดังตอไปน้ีที่มีอํานาจดําเนินการบังคับใหผูซื้อเดิมตองรับผิด

ในสวนที่ขาดดังตอไปน้ี

4.2.1.1 เจาหน้ีผูเปนโจทกหรือเจาหน้ีตามคําพิพากษา  

เน่ืองจากเจาหน้ีผูเปนโจทกเปนเจาหน้ีผูดําเนินการฟองลูกหน้ีมาต้ังแตเร่ิมตน

และเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษาจึงมีสิทธิไดรับชําระหน้ีจากการขายทอดตลาดทรัพยของลูกหน้ีเพื่อ

นําเงินมาชําระหน้ีใหกับเจาหน้ีตามคําพิพากษาของศาล และหากขายทอดตลาดทรัพยของลูกหน้ี

แลวเจาหน้ียังได รับชําระหน้ีไมครบ เมื่อผูซื้อเดิมไดชําระเงินสวนที่ขาดหรือสวนตางตอ

เจาพนักงานบังคับคดีแลว ก็จะทําใหเจาหน้ีตามคําพิพากษาไดรับชําระหน้ีเพิ่มมากขึ้นหรือไดรับ

ชําระหน้ีครบถวน เจาหน้ีผูเปนโจทกจึงเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงที่จะเปนผูดําเนินการบังคับให

ผูซื้อเดิมชําระราคาในสวนที่ขาดหรือสวนตางได

4.2.1.2 จําเลยหรือลูกหน้ีตามคําพิพากษา 

เน่ืองจากลูกหน้ีตามคําพิพากษาเปนผูมีสวนไดเสียในวิธีการบังคับคดีโดยตรง 

เพราะจําเลยเปนผูที่ไดรับผลกระทบจากคําพิพากษาของศาล หากเจาหน้ีตามคําพิพากษาหรือโจทก

ไดทําการยึดทรัพยของจําเลยออกขายทอดตลาดแลวไดเงินไมพอชําระหน้ีตามคําพิพากษา โจทก

ก็จะดําเนินการยึดทรัพยสินอ่ืนของจําเลยอีกเพื่อนําออกขายทอดตลาดชําระหน้ีใหกับโจทกจนกวา

จะครบหน้ีตามคําพิพากษาหรือตามหมายบังคับคดี และหากผูซื้อเดิมที่ตองรับผิดในสวนที่ขาดหรือ

สวนตางจากการขายทอดตลาดคร้ังกอนไดชําระราคาในสวนที่ขาดตอเจาพนักงานบังคับคดีแลว

ก็ทําใหหน้ีของจําเลยลดลง จําเลยก็ไมตองถูกโจทกยึดทรัพยสินอ่ืนเพิ่มแตอยางใด

4.2.1.3 ผูรับจํานอง 

ในกรณีที่ผูรับจํานองมิไดเปนโจทกฟองคดีเอง แตไดมีเจาหน้ีตามคําพิพากษาใน

คดีอ่ืนไดนํายึดทรัพยของจําเลยที่ไดจํานองไวกับเจาหน้ีผูรับจํานอง และผูรับจํานองไดใชสิทธิยื่นคํา
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รองไวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 289 กรณีที่เจาหน้ีตามคําพิพากษานํา

เจาพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาทะเบียนจํานองเปนประกัน

ไวแกบุคคลอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินน้ันและหน้ีจํานองหรือหน้ีบุริมสิทธิอ่ืนถึง

กําหนดชําระแลว เจาหน้ีจํานองหรือเจาหน้ีบุริมสิทธิมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลที่ออกหมายบังคับคดี

ขอรับเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหน้ีมาชําระหน้ีจํานอง หรือหน้ีบุริมสิทธิกอน

เจาหน้ีอ่ืนได ซึ่งหากศาลมีคําสั่งใหผูรองเปนเจาหน้ีจํานองหรือเจาหน้ีบุริมสิทธิแลว เจาหน้ีจํานอง

จึงมีสิทธิไดรับชําระหน้ีจากทรัพยของลูกหน้ีซึ่งไดจํานองไวกับตนกอนเจาหน้ีอ่ืน เจาหน้ีจํานอง

หรือเจาหน้ีบุริมสิทธิก็เปนผูมีสวนไดเสียในวิธีการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง มาตรา 280 (2) ดวย

4.2.1.4 เจาพนักงานบังคับคดี

โดยปกติแลวเจาพนักงานบังคับคดีมิไดถือวาเปนผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี

เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 1 (14) เดิมบัญญัตินิยามความหมายของ

เจาพนักงานบังคับคดีวา “เจาพนักงานบังคับคดี หมายความวา เจาพนักงานศาลหรือพนักงานอ่ืนผูมี

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชอยูในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไวในภาค 4 แหง

ประมวลกฎหมายน้ี เพื่อคุมครองสิทธิของคูความในระหวางการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคํา

พิพากษาหรือคําสั่ง” ตอมาหลังจากศาลไดแยกไปจากกระทรวงยุติธรรมในพ.ศ. 2543 แตกรมบังคับ

คดียังคงสังกัดอยูกับกระทรวงยุติธรรม จึงไดมีการแกไขในคํา นิยามศัพทของเจาพนักงานบังคับคดี 

ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2548

โดยไดใหนิยามความหมายแกเจาพนักงานบังคับคดีวา “เจาพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดีหรือ

พนักงานอ่ืนผูมีอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชอยู ในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว

ในภาค 4 แหงประมวลกฎหมายน้ี เพื่อคุมครองสิทธิของคูความในระหวางการพิจารณา หรือเพื่อ

บังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งและใหหมายความรวมถึงบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงาน

บังคับคดีใหปฏิบัติการแทน” จึงทําใหเกิดขอโตแยงวาเจาพนักงานบังคับคดีไมใชเจาพนักงานศาล

อีกตอไป เปนผลใหการดําเนินการบังคับคดีเกิดขอขัดของหลายประการจึงไดมีการแกไขประมวล 

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 278 วรรคหน่ึง  ในพ.ศ. 2551 ใหถือวาเจาพนักงานบังคับคดี

มีฐานะเสมือน เปนเจาพนักงานศาลดวย

ทานอาจารยจรัญ  ภักดีธนากุล ไดวิเคราะหถึงสถานะของเจาพนักงานบังคับคดี

ใน ปจจุบันดังน้ีวา 
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1) ถึงแมวาเจาพนักงานบังคับคดีจะเปนขาราชการหรือพนักงานในสังกัดกรม

บังคับคดี กระทรวงยุติธรรม มิใชขาราชการในสังกัดของศาลยุติธรรมและมิใชเจาหนาที่ของศาล

โดยตรง แตเมื่อศาลไดออกหมายบังคับคดีแตงต้ังใหเขามาเปนเจาพนักงานบังคับคดีเร่ืองใดแลว

ก็ถือวาเปนเจาพนักงานที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งศาล จะอุทธรณหรือฎีกาโตแยงคําสั่งของศาลที่มี

อํานาจบังคับคดีไมได

2) เจาพนักงานบังคับคดีเปนเพียงเจาพนักงานศาลในการที่จะบังคับคดีเทาน้ัน 

มิใชคูความหรือผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี จึงไมมีอํานาจรองคัดคานการรองขอคุมครองสิทธิ

ตามมาตรา 287 หรือการรองขัดทรัพยตามมาตรา 288 แหงบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง ทั้ งไมมี อํานาจใหศาลออกหมายบังคับคดีเอาแกลูกหน้ีตามคําพิพากษาหรือ

บุคคลภายนอกซึ่งจะตองรับผิดในคดีน้ันดวย เวนแตกฎหมายจะบัญญัติยกเวนใหมีอํานาจหนาที่

เชนน้ันไวโดยเฉพาะเชนมาตรา 295 ตรี และมาตรา 312 แหงบทบัญญัติประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพง โดยไดยกตัวอยางคําพิพากษาฎีกาที่ 2690/ 2537 วาการที่ผูซื้อทรัพยผิด

สัญญาไมชําระราคาในสวนที่ขาดเปนการโตแยงสิทธิของเจาหน้ีตามคําพิพากษามิใชโตแยงสิทธิ

ของเจาพนักงานบังคับคดี เจาพนักงานบังคับคดีเปนเพียงเจาพนักงานศาลเทาน้ันไมมีอํานาจที่จะเขา

เปนผูมีสวนไดเสียหรือคูความเอง จึงไมมีอํานาจขอศาลออกหมายบังคับคดีใหยึดหรืออายัดทรัพย

ของผูซื้อได แตอยางไรก็ตามทานไดหมายเหตุไววา ถามีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจของ

เจาพนักงานบังคับคดีไว เจาพนักงานบังคับคดีก็ดําเนินการไปตามกฎหมายเฉพาะน้ันๆ ได และถา

กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่เจาพนักงานบังคับคดีก็จะตองปฏิบัติตามดวย เชน มาตรา 312 วรรค

สอง แหงบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง บัญญัติใหอํานาจเจาพนักงานบังคับคดี

ไววา “ถาคําสั่งอายัดน้ันไมมีการคัดคานหรือศาลไดมีคําสั่งรับรองดังกลาวแลวและบุคคลภายนอก

มิไดปฏิบัติตามน้ัน เจาพนักงานบังคับคดีอาจรองขอใหศาลออกหมายบังคับคดีแกบุคคลภายนอก

น้ัน และดําเนินการไปเสมือนหน่ึงวาบุคคลน้ันเปนลูกหน้ีตามคําพิพากษา”

3) ในฐานะที่เปนเสมือนเจาพนักงานของศาล  หากมีการใดที่อยูในอํานาจ

หนาที่ของศาลจะวินิจฉัยสั่งการเองได และเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน

บังคับคดี เจาพนักงานบังคับคดียอมอยูในฐานะที่จะรายงานหรือขอใหศาลวินิจฉัยหรือมีคําสั่งได 

เชน กรณีที่ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนการดําเนินการบังคับคดีที่ฝาฝนกฎหมายไดเองตามมาตรา 296

วรรคสอง แหงบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เจาพนักงานก็อาจรายงานศาล

ขอใหศาลพิจารณาใชอํานาจน้ันได 6

6 จรัญ  ภักดธีนากกุล. (2552). สรุปคําบรรยายกฎหมายวิธพีิจารณาความแพง ภาค 4 วิธีการช่ัวคราว

กอนพพิากษาและการบังคับคดตีามคําพิพากษาหรอืคําส่ัง. หนา 179-183.
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จะเห็นไดวาเหตุที่เจาพนักงานบังคับคดีไมสามารถรองขอตอศาลขอใหออก

หมายบังคับคดีไดน้ัน เน่ืองจากกฎหมายไมไดใหอํานาจเจาพนักงานบังคับคดีทําไดเองดังเชนมาตรา 

296 วรรคสอง แหงบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หากกฎหมายใหอํานาจไว

เจาพนักงานบังคับคดีก็สามารถดําเนินการรองขอตอศาลไหออกหมายบังคับคดีกับผูซื้อทรัพย

เพื่อใหชําระราคาในสวนที่ขาดไดเชนกัน  แตอยางไรก็ตามการที่เจาพนักงานบังคับคดีไดรองขอ

ตอศาลใหออกหมายบังคับคดีกับผูซื้อเดิมซึ่งตองรับผิดในสวนที่ขาดตามมาตรา 516 แหงบทบัญญัติ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยน้ัน เจาพนักงานบังคับคดีไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวง

ยุติธรรมวาดวยการบังคับคดี พ.ศ. 2522 หมวดที่ 8 การขายทรัพย ขอ  88 กําหนดวา “เมื่อการขาย

ทอดตลาดบริบูรณโดยเจาพนักงานผูขายไดเคาะไมแลว ถาผูซื้อไมชําระเงินหรือไมวางเงินมัดจํา

ตามขอสัญญา ใหเจาพนักงานบังคับคดีเอาทรัพยน้ันออกขายทอดตลาดซ้ําอีกและแจงใหผูซื้อเดิม

ทราบกําหนดวัน เวลาขายดวย ไดเงินเทาใดเมื่อหักคาใชจายและคาธรรมเนียมแลวยังไมคุมราคา

และคาขายทอดตลาดคร้ังกอน ใหเจาพนักงานบังคับคดีจัดการเรียกรองใหผูซื้อเดิมชําระเงินสวนที่

ยังขาดน้ัน ตลอดจนเสนอคดีตอศาลหากจําเปน”  เมื่อระเบียบกระทรวงยุติธรรมกําหนดไวเชนน้ี จึง

เปนปญหาในทาง ปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดีวา หากนําทรัพยออกขายทอดตลาดใหมแลว

ไดเงินสุทธิไมคุมราคาคาขายทอดตลาดคร้ังกอน จะจัดการเรียกรองใหผูซื้อเดิมรับผิดชอบในสวนที่

ขาดโดยเสนอคดีตอศาลโดยวิธีใด กลาวคือตองฟองผูซื้อเดิมเปนคดีใหม หรือรองขอใหบังคับเอา

แกผูซื้อเดิมในคดีเดิมดังเชนคําพิพากษาฎีกา 2690/ 2537 จริงอยูแมระเบียบกระทรวงยุติธรรม

จะไมใชกฎหมาย แตในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดีนอกจากจะตองปฏิบัติตาม

กฎหมายแลวยังตองปฏิบัติตาม ระเบียบของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งคําสั่งและแนวทางการ

ปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีดวย  เมื่อระเบียบกระทรวงยุติธรรมเจาพนักงานบังคับคดีก็ตอง

ดําเนินการจัดการโดยวิธีใดวิธีหน่ึง โดยไมอาจโตแยงตอปญหาวาเจาพนักงานบังคับคดีในฐานะ

ผูทอดตลาดเปนผูมีสวนไดเสียที่จะบังคับเอาจากสวนที่ขาดจากผูซื้อเดิมไดหรือไม เน่ืองจากเทาที่

ผานมายังไมปรากฏแนวคําพิพากษาฎีกาในทํานองน้ีเจาพนักงานบังคับคดีจึงไดรองขอตอศาลให

ออกหมายบังคับคดีกับผูซื้อเดิมใหรับผิดชําระราคาในสวนที่ขาด เพื่อไมใหมีปญหาในการใช

จายเงินในการดําเนินคดีซึ่งโดยปกติเงินในคดีหรือเงินคาใชจายในสํานวนไมคอยจะมีอยูแลว หาก

เจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการฟองผูซื้อเดิมก็จะมีปญหาเกี่ยวกับคาใชจาย เชนคาธรรมเนียมศาล 

และคาใชจายอ่ืนๆ อีก จึงเห็นไดวาการที่เจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการรองขอตอศาลใหออก

หมายบังคับคดีกับผูซื้อเดิมน้ัน เจาพนักงานบังคับคดีไมไดดําเนินการโดยพลการแตดําเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงยุติ ขอ 88 ประกอบกับเมื่อซื้อทรัพยไดแลว ผูซื้อตองทําสัญญาซื้อขายกับ

เจาพนักงานบังคับคดีวาจะตองชําระเงินสวนที่เหลือภายในกําหนดระยะเวลาที่เจาพนักงานบังคับ

คับคดีกําหนดไว โดยปกติเจาพนักงานบังคับคดีจะอนุญาตใหชําระเงินสวนที่เหลือภายใน 15 วันแต
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ถาหากมีเหตุขัดของก็จะเลื่อนการขยายการชําระเงินใหแตก็ตองไมเกินสามเดือน และการที่ผูซื้อ

ทรัพยเดิมไดทําสัญญาซื้อขายทรัพยกับเจาพนักงานบังคับคดีกรมบังคับคดี โดยในการทําสัญญาน้ี

เจาพนักงานบังคับคดีมิไดทําในนามหรือตัวแทนของเจาหน้ีหรือลูกหน้ีตามคําพิพากษาแตอยางใด 

แตเจาพนักงานบังคับคดีเปนคูสัญญาโดยตรงกับผูซื้อ ซึ่งขอสัญญาซึ่งขอ 2.3 ของสัญญาซื้อขายวา 

ไดระบุวา “หากผูซื้อไมชําระราคาภายในกําหนด ผูซื้อยอมใหเจาพนักงานบังคับคดีริบเงินมัดจํา

ที่วางไว และเมื่อเจาพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดตอไปไดราคาสุทธิตํ่ากวาคร้ังกอนเทาใด ผูซื้อ

ยอมรับผิดชดใชเต็มจํานวนที่ไดประมูลไวในคร้ังกอนและยอมเสีย คาใชจายตางๆ สําหรับการขาย

ทอดตลาดคร้ังหลังน้ีดวย” เมื่อผูซื้อผิดนัดไมชําระเงินคาซื้อทรัพยและเจาพนักงานบังคับคดีไดนํา

ทรัพยออกขายทอดตลาดใหมไม คุมกับราคาและคาใชจาย   ผูซื้อเดิมตองรับผิดตามสัญญาที่ไดทํา

ไวกับเจาพนักงานบังคับคดีดวย ซึ่ง ผูเขียนเห็นวาเปนการโตแยงสิทธิของเจาพนักงานบังคับคดีใน

ฐานะคูสัญญา เจาพนักงานบังคับคดีจึงเปนผูมีสวนไดเสียและมีสิทธิที่จะดําเนินการบังคับคดีให

ผูซื้อทรัพยชําระราคาในสวนที่ขาดดวย

หากเปรียบเทียบกับการขายทอดตลาดของหนวยงานอ่ืน เชนสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติก็จะตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยการใชมาตรการบังคับ

ทางปกครองโดยการยึด หรืออายัด และการขายทอดตลาดทรัพยสิน (ตามาตรา 57 แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) พ.ศ. 2551 โดยที่พระราชบัญญัติความรับ

ผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 12 กําหนดใหหนวยงานของรัฐมีอํานาจออกคําสั่งให

เจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนภายในเวลาที่กําหนด กรณีหนวยงานของรัฐไดใชเงินใหแก

ผูเสียหายเพื่อการละเมิดของเจาหนาที่ หรือเจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนเน่ืองจากได

กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐและหากเจาหนาที่ผูน้ันเพิกเฉยไมชําระเงินคาสินไหมทดแทนให

ถูกตองครบถวน หนวยงานของรัฐอาจใชมาตรการทางปกครองโดยการยึด หรืออายัดทรัพยสินของ

ผูน้ันออกขายทอดตลาด โดยผูที่มีอํานาจยึดน้ันเปนเจานพนักงานซึ่งเปนเจาหนาที่ในสังกัดตํารวจ

แหงชาติหรือบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติใหทําการยึด อายัด และขาย

ทอดตลาดทรัพยสิน โดยเจาพนักงานที่จะทําการดังกลาวน้ันจะตองไดรับการแตงต้ังจากผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติกอน สวน ในการขายทอดตลาดน้ันผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจะแตงต้ัง

คณะกรรมการเพื่อทําการขาย ทอดตลาดจากขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรไมนอยกวา 3 คนโดย

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจะมีคําสั่งใหขาย  ซึ่งตางกับอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดีซึ่งมี

อํานาจยึด อายัดและขายทอดตลาด เปนไปตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไมตอง

ไดรับการแตงต้ังจากอธิบดีกรมบังคับคดีอีกแตอยางใด และระเบียบของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

ในสวนที่ 2 วิธีการขาย  ทอดตลาดทรัพยสินขอ 58 (2) ถาผูซื้อวางมัดจําไวแลวไมชําระเงินสวนที่

เหลือภายในกําหนดตามสัญญาใหริบเงินมัดจําที่ผูซื้อวางไวและถือวาเงินมัดจําน้ันที่ผูซื้อวางไว และ
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ถือวาเงินมัดจําน้ันเปนสวนหน่ึงจากการขายทอดตลาดทรัพยสินของเจาหนาที่ผูตองชดใชเงิน ยอม

นําไปชําระคาธรรมเนียม คาใชจายในการยึด  อายัด ขายทอดตลาดทรัพยสินและเงินที่เจาหนาที่

ผูตองชดใชเงินตองชําระ โดยใหคณะกรรมการเอาทรัพยสินน้ันออกขายทอดตลาดใหมได และ

ขอ 59 ไดกําหนดวา “เมื่อการขายทอดตลาดบริบูรณโดยผูทอดตลาดตกลงขายโดยวิธีเคาะไมหรือ

แสดงกิริยาอยางใดอยางหน่ึงตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดแลว ถาผูซื้อไมชําระเงิน

หรือไมวางเงินมัดจําตามสัญญา ใหคณะกรรมการเอาทรัพยสินน้ันออกขายทอดตลาดซ้ําอีก และ

แจงใหผูซื้อเดิมทราบกําหนด วัน เวลาขายดวย เมื่อขายไดเงินเทาใด โดยหักคาธรรมเนียมและ

คาใชจายแลวยังไมคุมราคาคาขายทอดตลาดคร้ังกอน ใหจัดการเรียกรองใหผูซื้อเดิมชําระเงินสวนที่

ยังขาดอยูน้ัน

จะเห็นไดวาการขายทอดตลาดของสํานักงานตํารวจแหงชาติซึ่งเปน

หนวยงานทางปกครอง เปนการปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยการใชมาตรการ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองโดยการยึด อายัด และขายทอดตลาด พ.ศ. 2551 มีความคลายคลึงกับ

กรม บังคับคดีมาก และไดกําหนดความรับผิดของผูซื้อเดิมใหรับผิดในสวนที่ขาดไวในขอ 59 โดย

ให คณะกรรมการขายทอดตลาดจัดการเรียกรองใหผูซื้อเดิมชําระเงินสวนที่ขาดน้ัน แตก็ไมไดระบุ

ถึงวิธีการเรียกรองไวเชนเดียวกันวาหากผูซื้อเดิมไมชําระราคาในสวนที่ขาดแลวจะดําเนินการ

เรียกรองโดยวิธีใดและจะดําเนินการอยางไร ซึ่งในขณะน้ีอาจยังไมมีปญหาน้ีเกิดขึ้นก็ไดเน่ืองจาก

ระเบียบน้ี พึ่งใชบังคับเมื่อ ปพ.ศ. 2551 แตอยางไรก็ตามหากไมมีมาตรการบังคับโดยชัดแจงก็อาจ

เกิดปญหา เชนเดียวกันกับกรมบังคับคดีอยางแนนอน

ดังน้ันเพื่อเปนการแกไขการปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดีใหสําเร็จ

ลุลวงเปนไป ตามหมายบังคับคดีและเพื่อความสะดวกรวดเร็ว  ผูเขียนจึงเห็นควรเพิ่มเติมในสวน

อํานาจของผูมีสวนไดเสียที่จะมีสิทธิเรียกรองใหผูซื้อเดิมตองรับผิดในสวนที่ขาด โดยให

เจาพนักงานบังคับคดีมี อํานาจที่จะเรียกรองใหผูซื้อเดิมชําระราคาในสวนที่ขาดเชนเดียวกับผูมีสวน

ไดเสียอ่ืน แตอยางไรก็ตามการเรียกรองราคาในสวนที่ขาดเอากับผูซื้อทรัพยเดิมน้ีมิใชเปนหนาที่

ของเจาพนักงานบังคับคดีโดยตรงแตอยางใด เพียงแตกฎหมายใหอํานาจเจาพนักงานบังคับคดีไว

ดังเชนมาตรา มาตรา 296 วรรคสอง แหงบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง แตเปน

หนาที่ของเจาหน้ีตามคําพิพากษาซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียและเปนผูที่ไดรับประโยชนจากเงินในสวนที่

ผูซื้อเดิมไดชําระในสวนที่ขาด จึงตกเปนหนาที่ของเจาหน้ีที่จะดําเนินการรองขอตอศาลหรือรองขอ

ตอเจาพนักงานบังคับคดีใหดําเนินการรองขอตอศาลขอใหออกหมายบังคับคดีกับผูซื้อ และหากศาล

ออกหมายบังคับคดีแลวเจาหน้ีตามคําพิพากษาก็มีหนาที่สืบหาทรัพยสินของผูซื้อและแถลงนําเจา

พนักงานบังคับคดีเพื่อทําการยึดทรัพยสินของผูซื้อเดิมออกขายทอดตลาดเพื่อนําเงินที่ผูซื้อเดิมตอง

รับผิดในสวนที่ขาดมาชําระใหกับเจาหน้ีตามคําพิพากษาตอไป
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4.2.1.5 เจาพนักงานพิทักษทรัพย ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลลมละลายและวิธีพิจาณา

คดีลมละลาย พ.ศ. 2542 มาตรา 14 ไดบัญญัติไววา นอกจากที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี 

กระบวนพิจารณาในศาลลมละลายใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยลมละลายและขอกําหนดตาม

มาตรา 19 ในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติและขอกําหนดดังกลาว ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย

วิธีพิจาณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม

เน่ืองจากพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 ไมไดกําหนดหลักเกณฑเร่ืองการ

ขายทอดตลาดไว จึงตองนํามาตรา 309 ทวิ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ

และมาตรา 516 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับดวย ซึ่งหลักในการปฏิบัติงาน

ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยน้ันเมื่อทําการยึดทรัพยแลวจะใหเจาพนักงานบังคับคดีทําการขาย

ทอดตลาดทรัพยที่ยึดแทนและถือวาการกระทําของเจาพนักงานบังคับคดีน้ันเปนการกระทําของ

เจาพนักงานพิทักษทรัพย ตามมาตรา6 แหง พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483  ซึ่งอํานาจหนาที่

ของ มีหนาที่ในการรวบรวมทรัพยสินของลูกหน้ีเพื่อนํามาชําระใหกับบรรดาเจาหน้ีทั้งหลาย 

รวมทั้งฟองรองดําเนินคดีแพงซึ่งเกิดจากการกระทําดังกลาวโดยตองไดรับความเห็นชอบจากที่

ประชุมเจาหน้ี ตามาตรา 145 ( 4 ) ประกอบมาตรา 41 แหง พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483

ดังน้ันจึงเห็นไดวาในคดีลมละลายน้ันเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนผูดําเนินการ

จัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของลูกหน้ี รวมทั้งดําเนินการฟองรอง เรียกรองสิทธิที่ลูกหน้ี

จะไดรับจากบุคคลอ่ืน แตในกระบวนการดําเนินการฟองรองน้ันตองมีคาใชจายเกิดขึ้นในการ

ดําเนินการเชนคาขึ้นศาล คาธรรมเนียมตาง ๆ จึงตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจาหน้ีกอน 

เจาพนักงาน พิทักษทรัพยจึงถือวาเปนผูดําเนินการบังคับใหผูซื้อทรัพยเดิมชําระสวนที่ขาดหรือมี

อํานาจฟองรองบังคับคดีใหผูซื้อทรัพยเดิมรับผิดในสวนที่ขาดไดหากไดรับความเห็นชอบจากมติที่

ประชุมเจาหน้ี

4.2.2 วิธีการเรียกรองหรือการนําคดีข้ึนสูศาลผูเพื่อบังคับผูซื้อทรัพยใหชําระราคาในสวนท่ีขาด

การบังคับคดีเปนขั้นตอนภายหลังจากศาลไดพิพากษาตัดสินและคดีไดถึงที่สุดแลว  เมื่อ

ศาลไดพิพากษาหรือตัดสินใหฝายใดเปนฝายชนะคดีฝายน้ันก็จะเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษาและฝาย

ที่แพคดีก็จะตกเปนลูกหนีตามคําพิพากษา โดยศาลจะออกคําบังคับใหลูกหน้ีปฏิบัติตามคําพิพากษา

หรือคําสั่ง หากลูกหน้ีไมปฏิบัติตามคําบังคับ เจาหน้ีก็จะขอใหศาลออกหมายบังคับคดี เพื่อ

ดําเนินการ บังคับคดีกับลูกหน้ีตามคําพิพากษา ซึ่งในการบังคับคดีน้ันเจาหน้ีจะตองบังคับคดีกับ

ลูกหน้ีภายในระยะเวลาสิบปนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพงในมาตรา 271 โดยผูที่มีสิทธิบังคับคดีไดแกคูความหรือบุคคลที่เปนฝายชนะ

คดี เจาหน้ีตามคําพิพากษาซึ่งหมายถึง โจทก จําเลยหรืออาจเปนผูรองสอดเขามาในคดีได (คํา
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พิพากษาศาลฎีกาที่ 269 /2508) สวนผูที่ตองถูกบังคับคดีไดแกคูความหรือบุคคลที่เปนฝายแพคดี

หรือลูกหน้ีตามคําพิพากษา สวนบุคคลภายนอกซึ่งมิใชลูกหน้ีตามคําพิพากษาจึงไมอาจถูกบังคับคดี

ได (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5630/2534) และหน้ีที่ศาลออกหมายบังคับคดีมี 2 กรณีไดแกกรณีที่ศาล

พิพากษาใหชําระหน้ีเงินและกรณีที่ศาลพิพากษาใหขับไลร้ือถอนสิ่งปลูกสราง

เน่ืองจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 516 บัญญัติใหผูซื้อทรัพยเดิมตอง 

รับผิดในสวนที่ขาดหากการขายทอดตลาดทรัพยในคร้ังหลังไดราคาตํ่ากวาคร้ังกอน แตไมได

กําหนดวิธีการที่จะบังคับกับผูซื้อทรัพย แตเมื่อพิจารณาถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

ซึ่งเปนวิธีสบัญญัติก็ไมพบถึงวิธีการที่จะดําเนินการบังคับกับผูซื้อทรัพยแตอยางใด ซึ่งในการ

ปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดีไดถือตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2522 โดย

กําหนดใหเจาพนักงานบังคับคดีจัดการใหผูซื้อเดิมชําระสวนที่ขาดตลอดจนเสนอคดีตอศาลหาก

จําเปน โดยเจาพนักงานบังคับคดีจะทําการออกหมายเรียกใหผูซื้อเดิมที่ตองรับผิดในสวนตางหรือ

สวนที่ขาดใหมาชําระเงินสวนตางหรือสวนที่ขาดตอเจาพนักงานบังคับคดีภายในกําหนดระยะเวลา

ที่กําหนดไว หากผูซื้อไมชําระเงินภายในกําหนดก็จะนําคดีเสนอขึ้นสูศาลตอไป แตเน่ืองจากคํา

พิพากษาศาลฎีกาที่ 2690 /2537 ไดวินิจฉัยและวางหลักไววาแมผูสูราคาคนเดิมจะตองรับผิดในสวน

ที่ขาดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 516 เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดแจงใหบุคคล

ดังกลาวนําเงินไปชําระแลว แตผูซื้อเดิมเพิกเฉยก็ถือวาเปนการโตแยงสิทธิของโจทกซึ่งเปนเจาหน้ี

ตามคําพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 55 หาใชเปนการโตแยงสิทธิของ

เจาพนักงานบังคับคดีไม เพราะเจาพนักงานบังคับคดีเปนเพียงเจาพนักงานของศาลในการที่

จะบังคับคดีเทาน้ัน ไมมีอํานาจที่จะเขาเปนผูมีสวนไดเสียหรือคูความ และจะรองขอใหบังคับคดีได

ตอเมื่อคําพิพากษาของศาลไดพิพากษาใหผูซื้อเดิมตกเปนลูกหน้ีตามคําพิพากษากอน เจาพนักงาน

บังคับคดีจึงไมมีอํานาจออกหมายบังคับคดี   ยึด อายัดทรัพยสินของผูซื้อเดิม  เมื่อผูซื้อเดิมไมชําระ

เงินสวนตางหรือในสวนที่ขาดเจาพนักงานบังคับคดีจึงไมสามารถนําคดีเสนอขึ้นสูศาลได เพราะ

หากเจาพนักงานบังคับคดีนําคดีเสนอขึ้นสูศาล ศาลก็จะตองยกคํารองหรือคําฟองของเจาพนักงาน

บังคับคดีตามหลักของคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2690 /2537 และปจจุบันน้ียังมิไดมีคําพิพากษาของศาล

ฎีกากลับหลักคําพิพากษาดังกลาว จึงกอใหเกิดปญหาและเหตุขัดของในการปฏิบัติงานของ

เจาพนักงานบังคับคดี เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไมสามารถดําเนินการบังคับคดีกับผูซื้อทรัพยได จึง 

เปนหนาที่ของเจาหน้ีตามคําพิพากษาหรือเจาหน้ีผูเปนโจทกซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงในการ

บังคับคดี โดยโจทกตองดําเนินการฟองรองนําคดีเสนอตอศาล เพื่อใหศาลพิพากษาใหผูซื้อทรัพย

ชําระเงินคาซื้อทรัพยซึ่งผูซื้อทรัพยตองรับผิดในสวนที่ขาดตามาตรา 516 เมื่อศาลพิพากษาใหโจทก

ชนะคดีแลวผูซื้อทรัพยจึงตกเปนลูกหน้ีตามคําพิพากษาซึ่งเปนผูที่ตองถูกบังคับคดีไดหากไมปฏิบัติ 

ตามคําบังคับของศาล แตในแนวทางการปฏิบัติแลวเจาหน้ีตามคําพิพากษาจะไมดําเนินการฟองรอง 
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ผูซื้อเดิมใหรับผิดในสวนที่ขาดตามมาตรตรา 516 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแต

อยางใดเน่ืองจากมีความยุงยากซับซอนในการดําเนินคดีและมีภาระคาใชจายต้ังแตขั้นตอนการฟอง

แลวเชน คาธรรมเนียมศาล คาทนายความ และคาใชจายอ่ืน ๆ ซึ่งเจาหน้ีตามคําพิพากษาหรือโจทก

จะตองทดรองจายกอน อีกทั้งตองใชระยะเวลานานกวาคดีจะเสร็จสิ้น โจทกหรือเจาหน้ีตาม

คําพิพากษาจึงไมดําเนินการฟองรองผูซื้อทรัพยใหรับผิดในสวนที่ขาด หากเจาหน้ีตามคําพิพากษา

หรือ โจทกไดรับชําระหน้ีจากการขายทอดตลาดทรัพยของลูกหน้ียังไมครบถวนตามหมายบังคับคดี 

เจาหน้ีตามคําพิพากษาหรือโจทกเลือกที่จะดําเนินการบังคับชําระหน้ีเอากับทรัพยสินอ่ืนของจําเลย

หรือลูกหน้ีตามคําพิพากษา ซึ่งเปนวิธีการที่งายและสะดวกกวาการที่จะไปดําเนินการฟองรองผูซื้อ

ทรัพยเดิมเปนคดีใหม จึงไดกอใหเกิดปญหาและความเสียหายตอลูกหน้ี

ดังน้ันเพื่อเปนการลดขั้นตอนและเพื่อความสะดวกในการบังคับคดีกับผูซื้อทรัพยเดิม

ที่ตองรับผิดในสวนที่ขาดหรือสวนตางตามมาตรา 516 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ผูเขียนจึงเห็นควรใหผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีอันเกี่ยวดวยทรัพยสินน้ันเปนเจาหน้ีตาม

คําพิพากษา โดยชอบที่จะยื่นเปนคําขอฝายเดียวตอศาลใหออกคําบังคับใหผูซื้อเดิมชําระเงินในสวน

ที่ขาด พรอมคาฤชาธรรมเนียมโดยไมตองฟองรองเปนคดีใหม ดังเชนการที่ผูซื้อทรัพยจากการขาย 

ทอดตลาดซึ่งไดขอศาลออกหมายบังคับคดีขับไลกับผูที่อยูอาศัยในอสังหาริมทรัพยโดยไมมีสิทธิ 

ตามาตรา 309 ตรี ประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพง

4.2.3 ปญหาเร่ืองเขตอํานาจศาลท่ีจะทําการเรียกรอง

สําหรับปญหาเร่ืองเขตอํานาจศาลที่ผูเขียนจะวิเคราะหน้ัน จะเปนประเด็นปญหาวาการ

ยื่นคํารองขอตอศาลเพื่อขอใหออกหมายบังคับคดีกับผูซื้อทรัพยเดิมใหชําระเงินสวนตางหรือเงินที่

ตองรับผิดในราคาสวนที่ขาด วาจะตองยื่นตอศาลที่อสังหาริมทรัพยต้ังอยูในเขตศาลตามาตรา 4 ทวิ 

หรือตองยื่นตอศาลที่ออกหมายบังคับคดีตามมาตรา 302 แหงประมวลกฎหมายวีพิจารณาความแพง

บทบัญบัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 4 ทวิ คําฟองเกี่ยวดวย

อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิ หรือประโยชนอันเกี่ยวดวยอสังหาริมทรัพย ใหเสนอตอศาลที่

อสังหาริมทรัพยน้ันต้ังอยูในเขตศาล ไมวาจําเลยจะมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลหรือไมก็ตาม

ศาลที่มีอํานาจบังคับคดีไดบัญญัติไวในมาตรา 302 วรรคหน่ึง ศาลที่มีอํานาจออกหมาย

บังคับคดีหรือหมายจับลูกหน้ีตามคําพิพากษา หรือมีอํานาจทําคําวินิจฉัยชี้ขาดในเร่ืองใดๆ อันเกี่ยว

ดวยการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งซึ่งไดเสนอตอศาลตามบทบัญญัติแหงลักษณะน้ีคือศาล

ที่ไดพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นตน ซึ่งไดมีคําพิพากษาที่เกี่ยวของไดแกคําพิพากษาของศาล

ฎีกาที่5388 /2534 โดยไดวินิจฉัยวา ผูรองเปนผูประมูลสูราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดและทํา

สัญญาซื้อขายไว จึงตองปฎิบัติตามสัญญาคือชําระเงินสวนที่เหลือภายใน 15 วัน นับแตวันทําสัญญา 
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ตอมาผูรองไดยื่นคําแถลงขอเลื่อนการวางเงินที่เหลือออกไปอีก การที่ศาลอนุญาตใหเลื่อนการ

วางเงินไปไดเพียง 7 วัน เปนการขยายเวลาการชําระหน้ีตามสัญญาใหกับผูรองซึ่งศาลมีอํานาจทําได 

เพราะการขายทอดตลาดกระทําไปโดยคําสั่งของศาล จึงมิใชเปนเร่ืองที่ไมยึดถือระยะเวลาเปน

สําคัญ ซึ่งนอกจากศาลชั้นตนอนุญาตใหขยายระยะเวลาดังกลาวแลว ยังมีคําสั่งตอไปอีกวาหาก

ไมชําระใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับคดีไปตามสัญญาซื้อขายที่ผูรองไดทําไวน้ัน 

ดังน้ันเมื่อผูรองไมชําระเงินภายในกําหนดระยะเวลาที่ขยายใหไว ผูรองก็ไดชื่อวาผิดนัดหมดสิทธิที่

จะซื้อทรัพยพิพาท สัญญาและมีคําสั่งใหริบเงินที่ผูรองไดชําระไวอีก

ดังน้ันในประเด็นปญหาน้ีผูเขียนเห็นวา ควรยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลที่ออกหมายบังคับ

คดี เพื่อใหออกหมายบังคับใหผูซื้อทรัพยชําระเงินที่ตองรับผิดในสวนที่ขาด ตามาตรา 516 แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เน่ืองจากวาวัตถุประสงคในการขอออกหมายบังคับคดีน้ี มุงที่จะ

บังคับผูซื้อทรัพยที่ไมชําระราคาในสวนที่ขาดมากกวามุงที่จะบังคับเอากับตัวทรัพย

4.3 ปญหาเงินท่ีไดจากการริบมัดจําวาจะจายใหกับเจาหน้ีจํานองหรือเจาหน้ีตามคําพิพากษา

การประกาศขายทอดตลาดทรัพยของกรมบังคับคดีน้ันไดกําหนดเงื่อนไขในการเขาสู

ราคา วาผูที่สนใจที่จะประมูลซื้อทรัพยจากกรมบังคับคดีตองทําตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวทาย

ประกาศเจาพนักงานบังคับคดี โดยเจาพนักงานบังคับคดีไดกําหนดเงื่อนไขในการเขาสูราคาไววา

ผูประสงคจะเขาสูราคา ตองวางหลักประกันการเขาสูราคาเปนเงินสด หรือแคชเชียรเช็ค หรือ

หนังสือค้ําประกันของธนาคารโดยมีเงื่อนไขรายการละ 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) มิฉะน้ันจะ

ไมมี สิทธิลงชื่อเขาสูราคา เวนแตผูสูราคาไดขอหักสวนไดใชแทนหรือคูสมรสที่ศาลมีคําสั่งอนุญาต

ใหกันสวนแลว  ซึ่งหากผูที่ซื้อไมไดเจาพนักงานบังคับคดีจะคืนหลักประกันใหทันทีหลังการขาย

น้ันถาหากผูเขาสูราคาไดเสนอราคาสูงสุดและเปนผูซื้อทรัพยได เงินจํานวน 50,000 บาท (หาหมื่น

บาทถวน) ที่วางไวกอนเขาสูราคาก็จะถือวาเปนเงินมัดจําและผูซื้อตองชําระเงินสวนที่เหลือภายใน

กําหนด 15 วัน หากผูซื้อไดขอขยายระยะเวลาการชําระเงินสวนที่เหลือออกไป เจาพนักงานบังคับ

คดีก็จะอนุญาตใหผูซื้อขยายระยะเวลาการชําระเงินออกไปแตไมเกินสามเดือน หากผูซื้อไมชําระ

เงินภายในกําหนดเจาพนักงานบังคับคดีก็จะริบเงินมัดจําและนําทรัพยออกขายทอดตลาดใหม   เงิน 

มัดจํานวน50,000 บาทน้ีจึงเปนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของกรมบังคับคดี เน่ืองมี

ปญหาวาเงินที่ไดจากการริบมัดจําน้ันจะตองนําไปจายใหกับผูใดระหวางเจาหน้ีตามคําพิพากษาที่

ไดยื่นเขามาในคดีหรือเจาหน้ีผูรับจํานองไดรองขอชําระหน้ีบุริมสิทธิตามมาตรา 289 แหงประมวล

กฎหมายวิธีจารณาความแพงซึ่งศาลมีคําสั่งอนุญาตใหไดรับชําระหน้ีแลว ซึ่งเงินที่ไดจากการขาย

ทอดตลาดทรัพยจํานองของลูกหน้ีน้ันยังไดเงินไมพอที่จะชําระหน้ีใหกับเจาหน้ีจํานอง  ผูเขียนจึง

ไดศึกษาและวิเคราะหถึงประเด็นดังกลาวดังตอไปน้ี

DPU



109

1) มัดจําตามกฎหมายโรมัน

ในกฎหมายโรมันจนกระทั่งยุคคลาสสิค มัดจําเปนแตเพียงวิธีการพิสูจนเทาน้ัน

สําหรับสัญญาที่สมบูรณดวยความยินยอม (contratti consensuali) และโดยเฉพาะอยางยิ่งในสัญญา 

ซื้อขายไดกําหนดใหคูสัญญาฝายหน่ึงใหเงินจํานวนหน่ึงหรือทรัพยสิ่งหน่ึงตอคูสัญญาอีกฝายหน่ึง 

เพื่อวัตถุประสงคในการพิสูจนความสําเร็จของสัญญา

ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนกรณีที่ไดทําสัญญากันแลวอแตจะตองมีการ

ทําสัญญาเปนลายลักษณอักษรอีกคร้ังหน่ึงโดยกําหนดใหคูสัญญาทั้งสองฝายสามารถที่จะเลิกความ 

ผูกพันคร้ังแรกได เวนแตจะใหมัดจําไว ในกรณีน้ีผูซื้อจะสูญเสียสิ่งที่ไดใหไปและผูขายจะตองคืน 

สิ่งที่ไดรับไวสองเทา ดังน้ันมัดจําจึงทําหนาที่ของการลงโทษสําหรับคูสัญญาฝายที่เลิกสัญญา

2) มัดจําตามกฎหมายไทย

“มัดจํา”  เงินหรืออสังหาริมทรัพยมีคาอยางอ่ืนซึ่งคูสัญญาไดสงมอบใหไวแกกัน

เมื่อเขาทําสัญญา ในปจจุบันน้ีเรามักจะพบวาในการทําสัญญาตาง ๆ คูสัญญาฝายหน่ึงมักจะเรียกให 

คูสัญญาอีกฝายหน่ึงสงมอบมัดจําเสมอ และมัดจําที่สงมอบสวนใหญจะเปนเงิน เชนไปตกลงทํา

สัญญาจะซื้อบานผูขายกม็ักจะเรียกมัดจําจากผูซื้อเปนตน

มาตรา377  แหงบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติวา “เมื่อเขา

ทําสัญญาถาไดไหสิ่งใดไวเปนมัดจํา ทานใหถือวาการที่ใหมัดจํายอมเปนพยานหลักฐานวาสัญญา

น้ันไดทําขึ้นแลว อน่ึงมัดจําน้ียอมเปนประกันในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาดวย”

การตกลงกําหนดมัดจํามีวัตถุประสงคอยู 2  ประการคือ

(1) เพื่อเปนหลักฐานในการทําสัญญา หมายความวา  การสงมอบมัดจําใหแกกันไว

น้ัน ยอมเปนหลักฐานเบื้องตนประหน่ึงวาไดมีการทําสัญญาแลวเสมอ แตเฉพาะในบางกรณีที่

กฎหมายกําหนดไว “การชําระหน้ีบางสวน” หรือการมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูรับผิด

อาจถือเปนหลักฐานในการฟองแทนเงินมัดจําก็ได

(2) และเพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา เพราะการที่คูสัญญาฝาย

หน่ึงฝายใดสงมอบเงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืนใหไวเปนมัดจําแลว ยอมไมประสงคที่จะสูญเสียเงิน

หรือทรัพยสินน้ันไปเปลา ๆ โดยปกติคูสัญญาฝายที่ใหมัดจําตองพยายามที่จะปฏิบัติตามสัญญา

เพื่อที่จะไมไดเสียมัดจําไป

3) ผลของการวางมัดจําตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

(1) เปนไปตามที่คูสัญญากําหนด ซึ่งกรณีน้ีเปนไปตามมาตรา 378 ซึ่งบัญญัติวา 

“ถามิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน” เทากับเปนการชี้ใหเห็นวาสามารถที่จะตกลงเปนอยางอ่ืนได โดย

อาศัยหลักทั่วไปในเร่ืองเสรีภาพในการทําสัญญาและเสรีภาพที่จะกําหนดเน้ือหาของสัญญา รวมทั้ง
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เปนการชี้ใหเห็นวากฎหมายวาดวยเร่ืองมัดจําน้ันมิใชกฎหมายเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยหรือ

ศลี ธรรมอันดีของประชาชน คูสัญญาจึงสามารถตกลงกําหนดผลของการวางมัดจําไวอยางไรก็ได

(2) เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งจะตองเปนกรณีที่คูสัญญามิไดตกลงกําหนด

ไวเปนอยางอ่ืนจึงจะใชบทบัญญัติมาตรา 378 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได ซึ่งได

บัญญัติวา” มัดจําน้ันถามิไดตกลงไวเปนอยางอ่ืนทาในเปนไปดังตอไปน้ี

ก. ใหสงคืน หรือจัดเอาเปนการใชเงินบางสวนในเมื่อชําระหน้ี

ข. ใหริบ ถาฝายที่วางมัดจําละเลยไมชะหน้ี ถาฝายที่วางมัดจําละเลยไมชําระหน้ี

ค. ใหสงคืน ถาฝายที่รับมัดจําละเลยไมชําหน้ี 7

ดังน้ันเงินจํานวน 50,000 บาทที่ผูซื้อทรัพยไดวางไวในขณะเขาทําสัญญาซื้อขาย

กับเจาพนักงานบังคับคดีจึงถือวาเปนเงินมัดจํา เมื่อผูซื้อทรัพยผิดสัญญาไมชําระหน้ีสวนที่เหลือ

ภายในกําหนด เจาพนักงานบังคับคดีจึงสมารถริบเงินมัดจําน้ีได

ประเด็นปญหาวาเงินมัดจําน้ีจะตองจายใหกับเจาหน้ีตามคําพิพากษาหรือเจาหน้ี

ผูรับจํานองซึ่งไดรับชําระหน้ียังไมครบถวน จึงมีประเด็นที่จะตองพิจารณาวาเงินที่ไดจากการริบ

มัดจําจะเปนบุริมสิทธิในทางจํานองหรือไม

จากการศึกษาตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของมีดังกลาวตอไปน้ี

จํานอง คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึงเรียกวาผูจํานอง เอาทรัพยสินตราไวแกบุคคล

อีกคนหน่ึง ซึ่งเรียกวาผูรับจํานอง เปนประกันการชําระหน้ี โดยไมสงมอบทรัพยสินใหแกผูรับ

จํานอง (มาตรา 702 วรรคหน่ึง แหงป.พ.พ.) ผูรับจํานองชอบที่จะไดรับชําระหน้ีจากทรัพยสินที่

จํานองกอนเจาหน้ีสามัญ ไมวากรรมสิทธิ์ในทรัพยสินน้ันจะโอนไปยังบุคคลภายนอกแลวหรือไม 

(มาตรา 702 วรรคสอง แหงป.พ.พ.)

หากพิจารณาวาสิทธิจํานองครอบเพียงใดน้ัน เห็นวาจํานองยอมครอบไปถึง

ทรัพยสินทั้งปวงอันติดอยูกับที่จํานองทรัพยยกเวนกรณีตามาตรา  719 – 721 (มาตรา 718

แหงป.พ.พ.) คือ

(1) จํานองที่ดินไมครอบไปถึงโรงเรือน อันผูจํานองปลูกสรางในที่ดินภายหลัง

วันจํานอง  วันแตมีขอสัญญาใหครอบไปถึง (มาตรา 719 วรรคหน่ึง ) แตผูรับจํานองอาจใหขาย

โรงเรือนรวมไปกับที่ดินดวยก็ได เพียงแตผูรับจํานองใชบุริมสิทธิของตนไดเพียงราคาที่ดินเทาน้ัน

(มาตรา 719 แหง ป.พ.พ.)

7 จําป  โสถิพันธุ. (2545). คําอธิบายหลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา พรอมคําอธบิายในสวนของพ.ร.บ.

วาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540. หนา 334-337.
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(2) การจํานองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนซึ่งไดทําไวบนที่ดินของ

บุคคลอ่ืน การจํานองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางยอมไมครอบไปถึงที่ดินดวย และการที่เจาของที่ดิน

นําที่ดินไปจํานอง การจํานองก็ไมครอบไปถึงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนของบุคคลอ่ืนเชนกัน

(มาตรา720 แหง ป.พ.พ.)

(3) จํานองไมครอบไปถึงดอกผลแหงทรัพยสินที่จํานอง เวนแตผูรับจํานองได

บอกกลาว แกผูจํานองหรือผูรับโอนแลววาตนจะบังคับจํานอง (มาตรา 721 แหงป.พ.พ.)

ในกรณีที่ผูรับจํานองบอกกลาวบังคับจํานองยอมครอบไปถึงดอกผลดวย 

หมายถึงดอกผลที่มีอยูกอนและขณะผูรับจํานองบอกกลาวบังคับจํานอง ไมใชดอกผลที่คาดหมายวา

จะได ดังเชนคําพิพากษาของศาลฎีกาที่ 247/2531  คาเชาเปนดอกผลนิตินัยซึ่งโจทกในฐานะผูรับ

จํานองพึงจะบังคับไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 721 น้ัน ตองเปนคาเชาที่เกิดจากการเชาที่มีอยูกอนและ

ขณะผูรับจํานองบอกกลาวบังคับจํานอง มิไดหมายถึงคาเชาที่โจทกอาจคาดหมายวาเชาไดจํานวน

หน่ึง โดยไมมีการเชาอยูจริง เมื่อปรากฏวาเจาพนักงานบังคับคดีไดมอบหมายใหมารดาจําเลยเปน

ผูดูแลรักษา ที่ดินพรอมบานพิพาทที่โจทกรับจํานองไวในระหวางการขายทอดตลาด จึงไมมีคาเชา

และไมมีคาเชาอันเปนดอกผลทางนิตินัยที่โจทกจะบังคับได

จากการศึกษาจากคําพิพากษาของศาลฎีกาที่เกี่ยวของกับเงินมัดจํามีดังน้ี

คําพิพากษาของศาลฎีกาที่ 6912/522 เห็นวาเงินที่ผูประมูลซื้อที่ดินของจําเลย

จากการขายทอดตลาดนํามาวางเปนเงินมัดจํา แมวาผูซื้อผิดสัญญาไมนําเงินคาซื้อที่ดินที่ยังคงคาง

ชําระอยูมาชําระภายในกําหนดจนถูกริบเงินมัดจํา หาทําใหเงินที่ศาลสั่งริบตกเปนรายไดของ

แผนดิน อันนอกเหนือจากคาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดี หรือคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับ

คดีไม และถือวาเปนเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยของลูกหน้ี ในการบังคับคดี ซึ่ง

เจาพนักงานบังคับคดีในฐานะที่เปน ผูแทนของเจาหน้ีตามคําพิพากษาจะไดรวบรวมไวเพื่อชําระแก

โจทกเจาหน้ีตามคําพิพากษาตอไป 

คําพิพากษาของศาลฎีกาดังกลาวมิไดระบุวาเงินมัดจําน้ันจะตองนําไปจาย

ใหกับเจาหน้ีจํานองกอนหรือไม แตในคดีลมละลายไดมีคําพิพากษาของศาลแพงไดวินิจฉัยไวในคดี

ลมละลายหมายเลขแดงที่ ล. 23/2544  วาเงินริบมัดจําเปนเพียงเงินประกันปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย 

เมื่อไมมีการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย จึงไมอาจถือวาเปนสวนหน่ึงของราคาทรัพย และหาใชเงินที่

ไดจากการชําระราคาคาซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดทรัพยหลักประกันอันจะตกแกเจาหน้ี

จํานองไม แตเปนเงินที่ตองนํามาแบงใหกับบรรดาเจาหน้ีทั้งปวงในคดีลมละลาย ซึ่งคดีน้ี

เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดอุทธรณคําสั่งศาลและอยูระหวางพิจารณาคดีของศาลฎีกา

จากการที่ผูเขียนไดศึกษาวิเคราะหจากตัวบทกฎหมายและจากคําพิพากษา

ของศาล จึงเห็นไดวาเงินที่ไดจากการริบมัดจําน้ีมิใชเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยของลูกหน้ี
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แตเปนเงินที่ผูซื้อไดใหไวในขณะทําสัญญาเพื่อเปนหลักประกันวาจะปฏิบัติตามสัญญา และสิทธิใน

การจํานองก็ไมครอบถึงเงินมัดจําน้ี และหากจะพิจารณาวาเงินมัดจําเปนดอกผลของทรัพยจํานองที่

เจาหน้ีสามารถบังคับไดหากไดบอกกลาวแลวหรือไมน้ันก็ยอมไมใชเน่ืองจากเงินมัดจําเกิดขึ้น

ภายหลังในขณะที่ขายทอดตลาดแลวและไมอาจคาดหมายวาผูซื้อทรัพยจะไมชําระราคาคาซื้อทรัพย

จนเปนเหตุใหเจาพนักงานบังคับคดีริบเงินมัดจําได สิทธิในทางจํานองจึงไมครอบถึงเงินมัดจํา

ดังน้ันผูเขียนจึงเห็นวาเงินที่ไดจากการริบมัดจําตองนํามาแบงใหกับ โจทก

เจาหน้ีตามคําพิพากษาที่ไดใชสิทธิเขามาในคดีรวมทั้งผูรับจํานองที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหไดรับ

ชําระหน้ีแลว มิใชตองนําไปจายใหกับเจาหน้ีจํานองกอนแตอยางใด

4.4 ปญหาผูซือ้เดิมท่ีไมผิดสัญญาซื้อขายเขาสูราคาในการขายทอดตลาดคร้ังใหม

เมื่อผูเขาสูราคาไดเสนอราคาสูงสุดและเจาพนักงานบังคับคดีไดเคาะไมขายใหกับ

ผูเสนอราคาสูงสุดแลว ผูเสนอราคาสูงสุดจึงเปนผูซื้อทรัพยไดจากการขายทอดตลาดและตองทํา

สัญญาซื้อขายกับเจาพนักงานบังคับคดี หากผูซื้อไมชําระราคาคาซื้อทรัพยตามสัญญา เจาพนักงาน

บังคับคดีก็จะริบเงินมัดจําและนําทรัพยออกขายทอดตลาดใหม โดยคําสั่งกรมบังคับคดีที่ 453/2848

เร่ืองการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินขอ 12 ไดกําหนดใหเจาพนักงานบังคับคดีกําหนด

เงื่อนไขการวางเงินประกันการเขาสูราคาเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 5 ของราคาที่เคยมีผูเสนอ

ราคาสงูสุด8 หากเห็นสมควรใหวางมากกวาน้ันใหเสนออธิบดีหรือรองอธิบดีที่ไดรับมอบหมายเปน

ผูกําหนด

                        เน่ืองจากในปจจุบันน้ีเมื่อผูซื้อทรัพยไดเขาสูราคาและไดเสนอราคาสูงสุดแลว แตผู

ซื้อทรัพยไมชําระราคาคาซื้อทรัพยตามสัญญาแตอยางใด และเจาพนักงานบังคับคดีตองนําทรัพย

ออกขายทอดตลาดใหมโดยเจาพนักงานบังคับคดีตองแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ขายใหกับ

ผูซื้อเดิมทราบ ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2522 ขอ  88 โดยเจตนารมณในการแจงใหผูซื้อ 

เดิมทราบกําหนดวันขายทอดตลาด ก็เพื่อที่จะใหโอกาสผูซื้อเดิมหาผูซื้อทรัพยใหไดราคาสูงกวาที่

8 คําส่ังกรมบังคับคดีที่ 453/2848 เรื่องการปฏิบัติงานเก่ียวกับการจําหนายทรัพยสินขอ 12 กรณีที่

เจาพนักงานบังคับคดี เคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดแลว ตอมาผูซ้ือไมชําระราคาทรัพยสวนที่เหลือภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีคําส่ังริบเงินมัดจําทันทีในวันทําการถัดไปนับจากวันครบกําหนด 

และใหนําทรัพยดังกลาวออกทําการขายใหม

ในการประกาศขายทอดตลาดใหม ใหเจาพนักงานบังคับคดีกําหนดเงื่อนไขการวางเงินประกันการ

เขาสูราคาเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 5 ของราคาที่เคยมีผูเสนอสูงสุด (หากมีเศษใหปดขึ้นเปนเรือนหม่ืน) หาก

เห็นสมควรกําหนดเงื่อนไขการวางเงินประกันการเขาสูราคาสูงกวาอัตรารอยละ 5 ใหเสนออธิบดีหรือรองอธิบดี

ผูไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณากําหนด
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ตนเคยไดเสนอราคาสูงสุดไว เพราะหากการขายทอดตลาดในคร้ังหลังไดราคาตํ่ากวาราคาที่ผูซื้อ

เดิมเคยเสนอราคาสูงสุดไว ผูซื้อเดิมก็ตองรับผิดในสวนที่ขาดตามมาตรา 516 แหงบทบัญญัติ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งในการขายทอดตลาดคร้ังใหมน้ีจะมีลงชื่อเขาสูราคาเพื่อที่จะ

ทําการประมูลซื้อทรัพย และบุคคลที่ลงชื่อเขาสูราคาน้ีอาจเปนผูซื้อเดิมซึ่งไมชําระราคาคาซื้อทรัพย

จากการขายทอดตลาดในคร้ังแรก ซึ่งในกรณีเชนน้ีการขายทอดตลาดของประเทศไทยไมมี

มาตรการทางกฎหมายใดที่จะหามมิใหผูซื้อทรัพยเดิมที่ไมชําระราคาคาซื้อทรัพยจากการขาย

ทอดตลาดในคร้ังแรกเขาสูราคาแตอยางใดซึ่งตางจากการขายทอดตลาดของประเทศสหพันธรัฐ

เยอรมัน ซึ่งไดระบุไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 817 ซึ่งไดหามมิใหผูซื้อ

เดิมซึ่งไมชําระราคาคาซื้อทรัพยเขาสูราคาในการขายทอดตลาดคร้ังหลังอีก ซึ่งกรมบังคับคดีออก

คําสั่งรองรับปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวโดยไดกําหนดใหเจาพนักงานบังคับคดีกําหนดเงื่อนไขการ

วางเงินประกันการเขาสูราคาเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 5 ของราคาที่เคยมีผูเสนอราคาสูงสุด

ซึ่งมาตรการดังกลาวไดใชบังคับกับผูเขาสูราคาทุกรายไมวาจะเปนผูเขาสูราคารายใหมหรือผูเขาสู

ราคารายเดิมซึ่งผิดสัญญากับเจาพนักงานบังคับคดีโดยไมชําระราคาคาซื้อทรัพย จนเปนเหตุให

เจาพนักงานบังคับคดีตองนําทรัพยออกขายทอดตลาดใหม และเมื่อไมไดหามมิใหผูซื้อเดิมซึ่งผิด

สัญญาซื้อขาย  ในคร้ังแรกเขาสูราคาในการขายทอดตลาดในคร้ังหลังน้ี หากผูซื้อที่ผิดสัญญาให

ราคาสูงกวาเดิมและไดชําระราคาจากการขายทอดตลาดทรัพยในคร้ังหลังน้ีก็คงไมเกิดปญหาขึ้นแต

อยางไร แตถาหากผูซื้อทรัพยเดิมซึ่งผิดสัญญาในคร้ังแรกไดประมูลซื้อตํ่ากวาการขายทอดตลาดใน

คร้ังแรก ผูซื้อเดิมตองรับผิดในสวนที่ขาด และหากผูซื้อเดิมผิดสัญญาอีกคร้ังเมื่อเจาพนักงานบังคับ

คดีนําทรัพยออกขายทอดตลาดใหมเปนคร้ังที่สาม ผูซื้อเดิมซึ่งไดผิดสัญญาซื้อขายเปนจํานวนถึง

สองคร้ัง และ ตองรับผิดในสวนที่ขาดสามารถเขาสูราคาในการขายทอดตลาดในคร้ังที่สามน้ีอีก

หรือไม

ในกรณีดังกลาวน้ีผูเขียนเห็นวามาตรการดังกลาวไมควรนํามาใชกับผูซื้อทรัพยซึ่งเปน

ผูที่เคยผิดสัญญาตอเจาพนักงานบังคับคดี เน่ืองจากผูซื้อทรัพยเดิมเคยผิดสัญญามาแลวคร้ังหน่ึง จึง

เห็นไดวาผูซื้อไมมีศักยภาพที่จะชําระหน้ีได และหากเปนกรณีที่ผูซื้อทรัพยใชสิทธิไมสุจริต โดยทํา 

การเสนอราคาสูงสุดหรือเสนอราคาเกินกวาราคาทรัพยในความเปนจริงมากเพื่อไมตองการให

บุคคลอ่ืนเขาสูราคาแขงและไมตองการใหขายทอดตลาดทรัพยได แตผูซื้อก็ไมชําระราคาคาซื้อ

ทรัพยอีก  จึงเห็นไดวาผูซื้อมีเจตนาที่จะประวิงคดี ซึ่งหากผูซื้อมีเจตนาที่จะซื้อทรัพยในการขาย

ทอดตลาดจริง ในการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีในคร้ังหลัง ผูซื้อเดิมซึ่งทราบวิธีการ

และขั้นตอนตาง ๆ แลว  ผูซื้อยอมทราบวาตนมีศักยภาพที่จะซื้อทรัพยไดหรือไมและหากผูซื้อไมมี 

กําลังทรัพยเพียงพอ ผูซื้อตองเจรจาติดตอขอสินเชื่อจากธนาคารไดกอนแลว และหากผูซื้อเดิมซึ่ง

เปนผูซื้อไดในคร้ังแรกไมชําระราคาในการขายทอดตลาดในคร้ังหลังอีก เจาพนักงานบังคับคดีตอง
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นําทรัพยออกขายทอดตลาดใหมอีก ทําใหการบังคับคดีเน่ินชาออกไปอีกและทําใหเสียทั้งเวลาและ

คาใชจายในการประกาศขายทอดตลาดทรัพย และหากในการขายทอดตลาดในคร้ังหลังไดราคาตํ่า

กวาราคาที่ผูซื้อเดิมเคยเสนอราคาสูงสุด ผูซื้อเดิมก็ตองรับผิดในสวนที่ขาดอีกดวย

ดังน้ันเพื่อเปนการปองกันมิใหผูซื้อเดิมซึ่งไมชําระราคาในการซื้อทรัพยจากการขาย

ทอดตลาดประวิงคดีโดยทําการเขาสูราคาใหมอีก ควรกําหนดวงเงินในการเขาสูราคาของผูซื้อเดิม

ใหสูงขึ้นกวาจํานวนเงินรอยละ 5 ตามคําสั่งกรมบังคับคดี453/2848 เร่ืองการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การจําหนายทรัพยสินขอ 12 โดยควรกําหนดวงเงินในการเขาสูราคาเทากับจํานวนเงินที่ผูซื้อเดิม

ตองรับผิดในสวนที่ขาด เพราะจะไดนําเงินหลักประกันจํานวนดังกลาวมาชําระหน้ีในสวนที่ขาด

กอน สวนมาตรการการกําหนดหลักประกันการเขาสูราคาในรอยละ 5 น้ันควรใชกับผูที่ไมเคยผิด

สัญญากับเจาพนักงานบังคับคดีเทาน้ัน เพราะหากใชมาตรการเดียวกันผูซื้อทรัพยเดิมที่เคยผิด

สัญญาซึ่งอาจใชสิทธิไมสุจริตก็ยินยอมใหริบหลักประกันดังกลาวได เน่ืองจากเห็นวายังเปนการคุม

กับการที่จะตองถูกขายทอดตลาดทรัพยที่ยึดน้ัน และหากเจาพนักงานบังคับคดีไดกําหนดหามมิให

ผูเขาสูราคาเดิมที่ไมชําระราคาคาซื้อทรัพย หรือผูสูราคาที่ตองรับผิดในสวนที่ขาด หามมิใหทําการ

เขาสูราคาในการขายทอดตลาดในภายหลังอาจกอใหเกิดขอโตแยงอันจะเปนขอขัดของในการ

ปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดีได
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บทที ่5

บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

การบังคับคดีเปนกระบวนการสําคัญในการบังคับชําระหน้ีที่มีตอกัน กลาวคือ เมื่อ

โจทกไดฟองรองในคดีแพงและศาลไดมีคําพิพากษาใหเจาหน้ีเปนฝายชนะคดี เมื่อลูกหน้ีไมชําระ

หน้ีตามคําพิพากษา หากเจาหน้ีตามคําพิพากษาตองการไดรับชําระหน้ีคืนก็ตองเขาสูกระบวนการ

บังคับคดี ซึ่งมีเจาพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดีสังกัดกระทรวงยุติธรรม เปนผูรับผิดชอบในการ

ดําเนินการบังคับคดีใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล โดยเจาหน้ีตามคําพิพากษาตอง

รองขอตอศาลที่ฟองคดีใหออกหมายบังคับคดีกับลูกหน้ีตามคําพิพากษาและนํายึดทรัพยสินของ

ลูกหน้ีตามคําพิพากษาออกขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระหน้ีใหกับเจาหน้ีตามคําพิพากษา จึงอาจ

กลาวไดวาการขายทอดตลาดเปนหัวใจที่สําคัญของการบังคับคดี

การขายทอดตลาด เปนการขายโดยเปดเผยและเปนการเปดโอกาสใหกับบุคคลทั่วไป

ไดประมูลสูราคากัน ผูใดใหราคาสูงสุดผู น้ันก็จะไดรับทรัพยน้ันไป  ซึ่งการขายทอดตลาด

โดยทั่วไปน้ี เปนการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 509 ถึงมาตรา 

517 แตการขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีเปนการขายทอดตลาดที่แตกตางจากการขาย

ทอดตลาดโดยทั่วไป เน่ืองจากเปนการขายตามคําสั่งของศาล จึงตองอยูภายใตบังคับบทบัญญัติแหง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งในปจจุบันน้ีการขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีไดรับ

ความสนใจจากบุคคลทั่วไปเปนจํานวนมาก เพราะเห็นวาทรัพยที่นํามาขายทอดตลาดไมวาจะเปน

สังหาริมทรัพยเชน รถยนต  เคร่ืองจักรเคร่ืองใชสํานักงาน หรืออสังหาริมทรัพย เชน ที่ดินวางเปลา 

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หองชุดพักอาศัย มีราคาตํ่ากวาราคาทองตลาด จึงมักมีบุคคลทั่วไปเขาสู

ราคาเปนจํานวนมาก ซึ่งในจํานวนผูที่เขาสูราคาน้ีมีทั้งบุคคลที่ตองการซื้อทรัพยโดยแทจริง บุคคล

ที่ตองการซื้อเพื่อประกอบธุรกิจเก็งกําไร และบุคคลที่ใชสิทธิไมสุจริตโดยไดรับการวาจางหรือ

ไดรับการรองขอจากลูกหน้ีผูเปนเจาของทรัพยเพื่อประโยชนในการประวิงคดีโดยไมตองการให

ขายทอดตลาดทรัพยน้ันออกไปโดยเร็ว ซึ่งบุคคลที่ประมูลซื้อทรัพยไดจะตองชําระราคาตอ

เจาพนักงานบังคับคดีภายในระยะเวลาที่กําหนดไว แตหากผูที่ซื้อทรัพยไดจากการขายทอดตลาดผิด

นัดไมชําระราคาคาซื้อทรัพยภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานบังคับคดีกําหนดไว ทั้งน้ีไมวาจะเปน

เพราะผูซื้อไมไดรับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือเหตุอันเกิดจากสภาพทรัพย 

DPU



116

หรือผูซื้อใชสิทธิไมสุจริต กรณีเชนน้ีเจาพนักงานบังคับคดีก็จะตองริบเงินมัดจําและนําทรัพยออก

ขายทอดตลาดใหมอีกคร้ัง  ซึ่งหากการขายทอดตลาดในคร้ังหลังน้ี ไดราคาตํ่ากวาการขาย

ทอดตลาดในคร้ังแรกซึ่งผูซื้อไดเสนอราคาสูงสุดไว ผูซื้อที่ไดเสนอราคาสูงสุดในคร้ังกอนก็จะตอง

รับผิดในสวนที่ขาดรวมทั้งคาธรรมเนียมและคาใชจายในการบังคับคดีดวย ทั้งน้ีเปนไปตาม

บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 516

มาตรา 516 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งเปนกฎหมายสารบัญญัติ ได

บัญญัติขึ้นเพื่อกําหนดความรับผิดของผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดใหตองรับผิดราคาในสวนที่

ขาดหรือสวนตาง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการลงโทษและปองกันมิใหผูซื้อทรัพยที่ใชสิทธิไม

สุจริตทําการประวิงคดี และตองการใหผูซื้อทรัพยใชความระมัดระวังในการประมูลซื้อทรัพย

รวมทั้งเปนการชดใชเยียวยาใหกับผูที่ตองเสียหายในการที่ตองนําทรัพยออกขายทอดตลาดใหมแต

ไดราคาตํ่ากวาเดิม แตหากพิจารณาถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซึ่งเปนกฎหมาย

วิธีสบัญญัติ ก็ไมไดบัญญัติไวชัดเจนถึงอํานาจหนาที่วาบุคคลใดจะเปนผูมีสิทธิเรียกรองใหผูซื้อ

ชําระราคา และไมไดกําหนดถึงขั้นตอนและวิธีการเรียกรองวาจะตองดําเนินการบังคับใหผูซื้อ

ทรัพยชําระราคาในสวนที่ขาดอยางไร เมื่อผูซื้อไมชําระราคาในสวนที่ขาดเจาพนักงานบังคับคดีจึง

ใชสิทธิทางศาลดําเนินการขอใหศาลออกหมายบังคับคดีกับผูซื้อทรัพยตามระเบียบกระทรวง

ยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 ขอ 88 ซึ่งใหเจาพนักงานบังคับ

คดีจัดการเรียกรองเงินสวนที่ขาดตลอดจนเสนอคดีตอศาลหากจําเปน แตไดมีคําพิพากษาของศาล

ฎีกาที่ 2690/2537* ซึ่งไดวินิจฉัยไววา การที่เจาพนักงานบังคับคดีเรียกใหผูสูราคาเดิมชําระเงินสวน

ที่ขาดแตผูสูราคาเดิมเพิกเฉย ถือเปนการโตแยงสิทธิของโจทก มิใชโตแยงสิทธิหรืออํานาจเจา

พนักงานบังคับคดีเน่ืองจากเจาพนักงานบังคับคดีเปนเพียงเจาพนักงานศาล และ การที่เจาพนักงาน

บังคับคดีขอใหศาลออกหมายบังคับคดีกับผูซื้อเดิมใหชําระราคาในสวนที่ขาด เปนการรองขอ

ใหบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพงมาตรา 271 ซึ่งผูรองจะตองเปนเจาหน้ีตาม

คําพิพากษาและตองมีคําพิพากษาของศาลใหผูสูราคาเดิมตกเปนลูกหน้ีตามคําพิพากษาเสียกอน

จึงจะขอใหศาลออกหมายบังคับคดีได ซึ่งหากพิจารณาจากคําพิพากษาดังกลาวพบวาการที่ผูซื้อเดิม

* ขอสังเกต คําพิพากษาฎีกาที่ 2690/2537 ไดพิจารณาตัดสินเรื่องอํานาจฟองตามมาตรา 55 แหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเปนหลัก และคําพิพากษาฎีกาดังกลาวก็มิไดกลาวถึงหนาที่เจาพนักงานบังคับคดีใน

ฐานะคูสัญญาที่มีอํานาจเรียกรองใหผูซ้ือชําระราคาในสวนที่ขาดไดจากการผิดสัญญาซ้ือขายแตอยางใด ซ่ึงหาก

โจทกในคดีดังกลาวไดตอสูโตแยงในประเดน็นี้ ศาลก็อาจพิจารณาถึงสิทธิของเจาพนักงานบงัคบัคดใีนฐานะคู

สัญญาก็ได และหากมีการนําคดีขึน้สูศาลในกรณีดังกลาวก็ควรโตแยงประเด็นนี้ไวดวย
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ไมชําระราคาสวนที่ขาดเปนกาโตแยงสิทธิของไมใชโตแยงสิทธิของเจาพนักงานบังคับคดี และ

วิธีการเรียกรองตองฟองรองตอศาล ซึ่งถือวาเปน ขอขัดของตอการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน

บังคับคดีเปนอยางมาก เน่ืองจากการที่จะไปฟองเปนคดีใหมน้ันตองเสียคาใชจายและเสียเวลา จึงไม

มีเจาหน้ีตามคําพิพากษารายใดไป ดําเนินการฟองรองใหผูซื้อเดิมชําระราคาในสวนที่ขาด

ผูเขียนเห็นวาในปจจุบันน้ีเจาพนักงานบังคับคดีไมใชเจาพนักงานของศาล แตเปน

เจาพนักงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ถึงแมจะถือวาเจาพนักงานบังคับคดีถือเสมือนเจาพนักงาน

ศาลตองดําเนินการบังคับคดีตามคําสั่งศาล แตก็เพื่อใหการบังคับคดีสําเร็จลุลวงไปตามคําพิพากษา

หรือคําสั่งของศาล คําพิพากษาดังกลาวไดกอใหเกิดขัดของหรือจุดบอดในการปฏิบัติงานของ

เจาพนักงานบังคับคดี เน่ืองจากเหตุเกิดขึ้นจากการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีและ

เจาพนักงานบังคับคดีก็อยูในฐานะผูขายและผูทอดตลาดโดยเจาพนักงานบังคับคดีไมไดทําการขาย

ทอดตลาดในฐานะที่เปนตัวแทนของจําเลยผูเปนเจาของทรัพยแตอยางใดแตไดกระทําคําตามคําสั่ง

ศาลและทําตามอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง   

หากไมดําเนินการจัดการเรียกรองใหผูซื้อทรัพยชําระราคาในสวนที่ขาดแลวก็อาจสงผลกระทบ

ตอคูความได ประกอบกับเมื่อซื้อทรัพยไดแลวผูซื้อตองทําสัญญาตอเจาพนักงานบังคับคดีวาจะ

ชําระเงินสวนที่เหลือภายในกําหนด และหากผูซื้อทรัพยไมชําระเจาพนักงานบังคับคดีก็จะทําการริบ

เงินมัดจําและนําทรัพยออกขายทอดตลาดใหม หากไดราคาตํ่ากวาเดิมผูซื้อเดิมตองรับผิดในสวนที่

ขาดรวมทั้งคาใชจายในการบังคับคดีดวย  และในสัญญาซื้อขายของกรมบังคับคดีผูที่เปนคูสัญญา

ก็คือเจาพนักงานบังคับคดีซึ่งเปนตัวแทนของกรมบังคับคดีกับผูซื้อทรัพยโดยตรง โดยผูซื้อทรัพย

เปนอยูในฐานะผูใหสัญญา สวนเจาพนักงานบังคับคดีอยูในฐานะผูรับสัญญา และการทําสัญญาซื้อ

ขายของเจาพนักงานบังคับคดีก็มิไดเปนการกระทําแทนเจาหน้ีหรือลูกหน้ีตามคําพิพากษาแตอยาง

ใด เจาพนักงานบังคับคดีจึงเปนคูสัญญาโดยตรงกับผูซื้อทรัพย  ดังน้ันจึงเห็นไดวาหากผูซื้อทรัพย

ไมชําระราคาในสวนที่ขาด เจาพนักงานบังคับคดีในฐานะคูสัญญาซึ่งถูกกระทบสิทธิ หรือถูกโตแยง

สิทธิก็สามารถเรียกใหผูซื้อทรัพยชําระราคาสวนที่ขาดในความรับผิดตามสัญญาไดและหาก

เจาพนักงานบังคับคดีไมดําเนินการอาจตองรับผิดในฐานะผูทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยมาตรา 517 อีกไดเชนกัน

ในสวนวิธีการเรียกรองน้ัน ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีของ

เจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 หมวดที่ 8 ขอ 88 ไดใหเจาพนักงานบังคับคดีจัดการ เรียกรองให

ผูซื้อเดิมชําระเงินสวนที่ยังขาดน้ัน ตลอดจนเสนอคดีตอศาลหากจําเปน เมื่อระเบียบ กระทรวง

ยุติธรรมกําหนดไว เชนน้ีจึงเปนปญหาในทางปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดีวาเมื่อ

เจาพนักงานบังคับคดีไดหมายเรียกใหผูซื้อทรัพยซึ่งตองรับผิดชําระราคาในสวนที่ขาดตาม

ระยะเวลาที่กําหนดไวแลวแตผูซื้อทรัพยก็ไมชําระราคาตามหมายของเจาพนักงานบังคับคดี จึงเปน
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ปญหาในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดีวาจะจัดการเรียกรองใหผูซื้อเดิมรับผิดชอบใน

สวนที่ขาดโดยเสนอตอศาลดวยวิธีใด กลาวคือตองฟองผูซื้อเปนคดีใหมหรือรอง ขอตอศาลใหออก

หมายบังคับคดีกับผูซื้อเดิมดังเชนพิพากษาฎีกาที่ 2690/2537 และเจาพนักงานบังคับคดีก็ตองเลือก

ที่จะใชวิธีรองขอตอศาลเพื่อที่จะไมใหมีปญหาเกี่ยวกับคาใชจายในการดําเนินคดี ซึ่งโดยปกติ

ก็ไมคอยจะมีหรือมีแตไมก็ไมพอ แตหากพิจารณาจากคําพิพากษาดังกลาวจะพบวาการที่บังคับให

ผูซื้อเดิมตองรับผิดชําระราคาในสวนที่ขาดตามมาตรา 516 แหงประมวล กฎหมายแพงและพาณิชย

น้ันผูที่ถูกโตแยงสิทธิจะตองนําคดีฟองรองตอศาลเพื่อขอใหศาลพิพากษาใหผูซื้อทรัพยตกเปน

ลูกหน้ีตามคําพิพากษาเสียกอนจึงจะ ดําเนินการออกหมายบังคับคดีกับผูซื้อเดิมได และในแนวทาง

การปฏิบัติก็ไมมีเจาหน้ีหรือผูมีสวนไดเสียที่ถูกผูซื้อทรัพยโตแยงสิทธิรายใดใชสิทธิฟองรอง

ผูซื้อทรัพยตอศาล เน่ืองจากเห็นวาจะตองเสียคาธรรมเนียมในการฟองคดีในอัตรารอยละ 2 รวมทั้ง

คาทนายความและคาใชจายตางๆ อีกทั้งทําใหเสียเวลาในการดําเนินคดี เพราะหากผูซื้อตอสูคดีจะ

ทําใหระยะเวลาในการที่เจาหน้ีจะไดรับชําระเงินจากการขายทอดตลาดเลื่อนออกไปอีก จึงทําให

เจาหน้ีตามคําพิพากษาเลือกที่จะไมดําเนินการฟองรองผูซื้อทรัพยชําระราคาในสวนที่ขาด  แต

เลือกใชวิธีที่จะดําเนินการยึด ทรัพยของลูกหน้ีตามคําพิพากษาจนกวาจะไดรับชําระหน้ีครบถวน

ทั้ง ๆ ที่จํานวนเงินที่ผูซื้อทรัพยเดิมตองรับผิดน้ันอาจเปนเงินจํานวนมากพอที่จะนํามาชําระหน้ี

ใหกับเจาหน้ีไดก็ตามคําพิพากษาก็ได ดังน้ันหากมีวิธีการเรียกรองที่สะดวกรวดเร็วและประหยัด

คาใชจาย ก็จะทําใหการบังคับคดีดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยเปนธรรมและกอใหเกิด

ประโยชนแกคูความทุกฝาย และเจาพนักงานบังคับคดีก็ไดผลักดันทรัพยออกไปทําใหมีความ

หมุนเวียนในตลาด โดยที่ไมกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยที่นําออกขายทอดตลาด และเปนการ

กระตุนเศรษฐกิจใหดีขึ้น

ในสวนปญหาเงินที่ ไดจากการริบมัดจําโดยการขายทอดตลาดทรัพย อันเปน

หลักประกันของผูรับจํานองน้ันวาจะจายใหกับผูใดระหวางเจาหน้ีผูรับจํานองผูซึ่งไดรับชําระหน้ียัง

ไมครบถวน กับบรรดาเจาหน้ีตามคําพิพากษาที่ไดใชสิทธิยื่นขอเฉลี่ยทรัพยเขามาในคดี เน่ืองจาก

ในคดีแพงน้ันจะมีทั้งเจาหน้ีตามคําพิพากษาที่เปนโจทกและเจาหน้ีที่มีหลักประกันซึ่ง เปนผูรับ

จํานองในทรัพยที่ยึดแตไมไดเปนโจทกในคดีโดยผูรับจํานองก็จะยื่นคํารองตอศาลขอรับชําระหน้ี

บุริมสิทธิกอนและไดเขามาในคดี รวมทั้งเจาหน้ีตามคําพิพากษารายอ่ืนซึ่งไมสามารถยึดทรัพยสิน

อ่ืนของลูกหน้ีไดและไดใชสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย สวนในคดีลมละลายก็จะมีเจาหน้ีที่เปนโจทกที่ได

ฟองลูกหน้ีใหลมละลาย และบรรดาเจาหน้ีที่ไดยื่นคําขอรับชําระหน้ีภายในกําหนดซึ่งจะมีทั้งเจาหน้ี

ที่มีหลักประกันหรือเจาหน้ีไมมีหลักประกัน ซึ่งหากเปนการขายทอดตลาดทรัพยของลูกหน้ีที่ไมมี

หลักประกันก็คงไมมีปญหาเกิดขึ้นแตอยางใดเน่ืองจากตองนําเงินที่ไดมาแบงเฉลี่ยใหกับเจาหน้ี

ทุกรายอยูแลว แตเกิดปญหาในการปฏิบัติงานในขั้นตอนการจายเงินใหกับเจาหน้ีตามคําพิพากษาวา
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เงินที่ไดจากการริบมัดจําจากการขายทอดตลาดทรัพยหลักประกันของเจาหน้ีผูรับจํานอง  เน่ืองจาก

เงื่อนไขและหลักเกณฑการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีน้ัน กอนเขาสูราคาผูเขาสูราคาตอง

วางเงินหลักประกันกอนเขาสูราคาจํานวนเงิน 50,000 บาทหรือตามราคาที่เจาพนักงานบังคับคดี

กําหนด โดยหากผูเขาสูราคาซื้อทรัพยไมได เจาพนักงานก็จะคืนเงินใหทันที แตถาผูเขาสูราคา

รายใดไดเสนอราคาสูงสุดและเจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขายทอดตลาดใหแลวน้ัน ผูซื้อก็จะตอง

ทําสัญญากับกรมบังคับคดีและชําระเงินสวนที่เหลือภายในกําหนดระยะเวลา โดยจํานวนเงินซึ่ง

ผูซื้อไดวางไวกอนเขาสูราคาก็ถือวาเปนเงินมัดจําและถือวาเปนสวนหน่ึงของการชําระราคา หากผู

ซื้อไมชําระราคาคาซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดตามสัญญา เจาพนักงานบังคับคดีก็จะริบเงิน

มัดจําและนําทรัพยออกขายทอดตลาดอีกคร้ัง เจาพนักงานบังคับคดีก็จะรวบรวมเงินที่ไดจากการริบ

มัดจําไวกอนจนกวาจะขายทอดตลาดทรัพยได และเมื่อขายทอดตลาดทรัพยไดแลวจึงจะนําเงินมัด

จํามาจัดทําบัญชีสวนเฉลี่ยตอไปตามคําสั่งศาลตอไป

5.2 ขอเสนอแนะ

จากขอสรุปดังกลาว ผูเขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาดังน้ี

1) ควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซึ่งเปนกฎหมายวิธี

สบัญญัติใหสอดคลองกับความผิดตามที่กําหนดไวกฎหมายสารบัญญัติโดยบัญญัติถึงบุคคลผูมีสิทธิ

เรียกรองหรือผูมีสวนไดเสียที่จะสามารถเรียกรองใหผูซื้อทรัพยตองรับผิดชําระราคาในสวนที่ขาด

เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็วและปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมทั้งปองกันผูซื้อทรัพยที่ใช

สิทธิไมสุจริตอาศัยชองวางดังกลาว ทําใหเกิดความเสียหายตอเจาหน้ี ลูกหน้ี ตามคําพิพากษา  

รวมทั้งผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีที่ไดรับความเสียหายจากราคาที่ขาดหายไปใหชัดเจน โดย

ไมตองดําเนินการฟองรองผูซื้อเปนคดีใหม ดังเชนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 

309 ตรี ที่ไดบัญญัติถึงวิธีการใหผูซื้อทรัพยสามารถขับไลลูกหน้ีตามคําพิพากษาและบริวารออกจาก

ทรัพยที่พิพาทไดโดยไมตองฟองเปนคดีใหม ซึ่งเดิมกอนมีการแกไขบทบัญญัติมาตรา309 ตรี ผูที่

ซื้ออสังหาริมทรัพยไดจากการขายทอดตลาดจะตองฟองขับไลลูกหน้ีตามคําพิพากษาและบริวาร

ของลูกหน้ีตามคําพิพากษาเปนคดีใหมเสียกอน เมื่อชนะคดีแลวจึงจะขอใหศาลออกหมายบังคับคดี

ขับไลลูกหน้ีตามคําพิพากษาและบริวารของลูกหน้ีไดเพราะผูซื้อมิไดมีสวนไดเสียบ ังคับคดีและมิได

เปนคูความในคดีการคดีทําใหผูซื้อทรัพยไมกลาที่จะซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดจึงเปน

เหตุขัดของในการบังคับคดีจนกระทั่งไดรับการแกไขดังเชนมาตรา309ตรีในปจจุบัน ซึ่งปญหาการ

เรียกรองหรือการบังคับใหผูซื้อทรัพยชําระราคาในสวนที่ขาดก็มีลักษณะคลายกันจึงควรบัญญัติ

เพิ่มเติมในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเปนมาตรา 309 จัตวา โดยบัญญัติวา “ถาผูสูราคา

สูงสุดละเลยเสียไมใชราคา เจาพนักงานบังคับคดีเอาทรัพยออกขายทอดตลาดอีกคร้ังหน่ึง ถาและได
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เงินเปนจํานวนสุทธิไมคุมราคาและคาขายทอดตลาดชั้นเดิม ผูสูราคาเดิมคนน้ันตองรับผิดในสวน

ที่ขาด โดยใหถือวาผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีอันเกี่ยวดวยทรัพยสินน้ันรวมทั้งเจาพนักงาน

บังคับคดีที่ถูกโตแยงสิทธิอันเน่ืองมาจากผูซื้อผิดสัญญาเปนเสมือนเจาหน้ีตามคําพิพากษา ชอบที่จะ

ยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลที่ออกหมายบังคับคดีใหออกคําบังคับใหผูสูราคาเดิมชําระราคาในสวน

ที่ขาด พรอมทั้งคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง” โดยเจตนาในการเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวก็เพื่อ

ตองการบังคับกับผูใหราคาสูงสุดผิดสัญญาซื้อขายซึ่งตองรับผิดในราคาสวนที่ขาดหรือสวนตางของ

ราคาทรัพย ใหสามารถบังคับคดีไดและสามามารถดําเนินการปฏิบัติไดโดยแท และใหถือวาผูมีสวน

ไดเสียในการบังคับคดีที่ไดรับความเสียหายจากราคาที่ขาดหายไป เปนเจาหน้ีตามคําพิพากษาที่จะ

บังคับใหผูซื้อชําระเงินตามสัญญาซื้อขายเดิมได โดยไมตองฟองรองเปนคดีใหม

2) กรมบังคับคดีควรโฆษณาประชาสัมพันธใหผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดทราบ

ถึงความรับผิดของผูซื้อทรัพยหากผูซือ้ทรัพยไมชําระราคาคาซื้อทรัพย วาหากการขายทอดตลาดใน

คร้ังหลังไดราคาตํ่ากวาราคาที่ผูซื้อทรัพยไดใหไว ผูซื้อตองรับผิดใชราคาในสวนที่ขาด รวมทั้งตอง

รับผิดคาใชจายในการขายทอดตลาดคร้ังน้ันดวย เน่ืองจากยังมีผูซื้อทรัพยอีกจํานวนไมนอยที่

ไม ทราบวาหากตนเองไมชําระราคาคาซื้อทรัพยแลวหากเจาพนักงานบังคับคดีนําทรัพยออกขาย

ทอดตลาดใหมและขายไดราคาตํ่ากวาเดิมที่ตนเคยเสนอไวผูซื้อเดิมจะตองรับผิดในสวนที่ขาดอีก

เน่ืองจากผูซื้อทรัพยมีความเขาใจโดยสุจริตวาเมื่อเจาพนักงานบังคับคดีริบเงินมัดจําแลวผูซื้อทรัพย

ก็ไมตองรับผิดอีกแตอยางใด โดยกรมบังคับคดีควรทําการประชาสัมพันธไมวาจะเปนทางเว็บไซด 

ของกรมบังคับคดีหรือทางเอกสารโดยควรระบุลงในประกาศขายทอดตลาดใหชัดเจนถึงความ

รับผิดของผูซื้อทรัพยรวมทั้งแจงใหผูซื้อทราบกอนทําการขายทอดตลาดเพื่อผูซื้อจะไดตระหนัก

และใชความระมัดระวังรอบคอบกอนทําการเสนอราคา ทั้งน้ีไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม

3) กรณีผูซื้อทรัพยไมชําระราคาคาซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดตามสัญญาซื้อขาย

เจาพนักงานบังคับคดีจึงไดทําการริบเงินมัดจําและนําทรัพยออกขายทอดตลาดใหมอีกคร้ัง โดยให

แจงใหผูซื้อเดิมทราบกําหนดวัน เวลาและสถานที่ขายทอดตลาดดวย และเมื่อผูซื้อเดิมไดลงชื่อเขาสู

ราคาหรือมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนเขาสูราคาการขายทอดตลาดทรัพยในการขายทอดตลาดทรัพย

คร้ังหลังน้ีดวย  ผูเขียนเห็นวาในกรณีเชนน้ีไมควรใหผูซือ้เดิมไดเขาสูราคาใหมอีกเน่ืองจากผูซื้อเดิม

ไดผิดสัญญาไมชําระราคาคาซื้อทรัพยมาแลวคร้ังหน่ึงจึงเห็นไดวาผูซื้อไมมีความสมารถและ

ศักยภาพที่จะซื้อทรัพยไดและหากการขายทอดตลาดภายหลังน้ีผูซื้อเดิมเปนผูซื้อไดในราคาที่ตํ่ากวา

คร้ังแรกที่ผูซื้อเปนผูเสนอราคาสูงสุดไว ผูซื้อเดิมก็ตองรับผิดชําระราคาในสวนที่ขาดหรือสวนตาง

และผูซื้อเดิมจะตองชําระราคาคาซื้อทรัพยที่ตนเปนผูซื้อไดในภายหลังน้ีดวยและหากผูซื้อไมชําระ

อีกเจาพนักงานบังคับคดีก็ตองนําทรัพยออกขายทอดตลาดใหมอีกคร้ังทําใหเสียเวลาและคาใชจาย

ในการบังคับคดีแตเน่ืองจากวาไมมีกฎหมายหรือขอหามที่ไมใหผูซื้อเดิมเขาสูราคาในการขาย
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ทอดตลาดในคร้ังหลังอีกเพื่อเปนการปองกันมิใหผูซื้อเดิมซึ่งไมชําระราคาคาซื้อทรัพยและไมชําระ

ราคาในสวนที่ขาดเขาสูราคาในการขายทอดตลาดในคร้ังหลัง อีกผูเขียนจึงเห็นควรเสนอให

เจาพนักงานบังคับคดีเพิ่มหลักประกันของผูซื้อเดิมเทากับราคาในสวนที่ขาดหรือราคาสวนตางซึ่ง

ผูซื้อเดิมตองรับผิดจากการขายทอดตลาดทรัพยน้ันโดยหากผูซื้อเดิมไมชําระราคาคาซื้อทรัพย

จากการขายทอดตลาดในคร้ังที่สามอีก เจาพนักงานบังคับคดีก็สามารถนําเงินที่ผูซื้อวางไวเปน

หลักประกันนํามาชําระหน้ีที่ผูซื้อตองรับผิดในสวนที่ขาดกอน

4)  ในกรณีการจายเงินที่ไดจากการริบมัดจําวาจะจายใหกับผูรับจํานองหรือเจาหน้ี

พิพากษาที่ไดใชสิทธิขอเฉลี่ยทรัพยเขามาในคดีและศาลไดมีคําสั่งอนุญาตแลวน้ัน ผูเขียนเห็นวา

เงินที่ไดจากการริบมัดจําน้ี เปนเงินที่ไดมาจากการที่ผูซื้อทรัพยผิดสัญญาซื้อขาย ซึ่งหากผูซื้อทรัพย

ผิดสัญญาไมชําระราคาคาซื้อทรัพยสวนที่เหลือภายในกําหนดเจาพนักงานบังคับคดีสามารถริบเงิน

มัดจําตามขอสัญญาได เงินดังกลาวจึงมิใชเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยของจําเลยและไมใช

ดอกผลของทรัพยจํานองที่ผู รับจํานองจะมีสิทธิไดรับชําระหน้ีกอนเจาหน้ีรายอ่ืนแตอยางใด 

ถึงแมวาผูรับจํานองจะไดรับชําระหน้ีจากการขายทอดตลาดทรัพยหลักประกันยังไมครบหน้ีตาม

คําพิพากษาก็ตามแตเปนเงินที่ตองนํามาแบงใหกับเจาหน้ีตามคําพิพากษาที่ไดใชสิทธิเขาเฉลี่ยทรัพย

ในคดีแพงซึ่งศาลไดมีคําสั่งอนุญาตใหเจาหน้ีตามคําพิพากษาเขาเฉลี่ยทรัพยแลว และในสวนเจาหน้ี

ในคดีลมละลายน้ันก็ตองนําเงินดังกลาวไปแบงใหกับบรรดาเจาหน้ีที่ยื่นคําขอรับชําระหน้ีและศาล

ไดมีคําสั่งอนุญาตใหเจาหน้ีมีสิทธิไดรับชําระหน้ีจากกองทรัพยสินของลูกหน้ีแลว
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