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บทคดัย่อ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายในการบังคับคดี
ปกครองของส านักงานศาลปกครอง กรณีการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  โดยเร่ิมศึกษาเก่ียวกบัการ
ด าเนินการบังคับคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของต่างประเทศและประเทศไทย ได้แก่ 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส เครือรัฐออสเตรเลีย สหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจกัรสเปน และกรมบงัคบั
คดี เพื่อท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ของความเขา้ใจเก่ียวกับรายละเอียดของหลกัเกณฑ์ในการ
ด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นซ่ึงอาจมีความแตกต่างกนั ซ่ึงประเทศเหล่าน้ีไดมี้การบญัญัติ
กฎหมายและหลกัเกณฑใ์นการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นไวอ้ยา่งชดัเจน และไดม้ีการพฒันากฎหมาย
และหลกัเกณฑด์งักล่าวอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคมในส่วนท่ีเก่ียวกบัการบงัคบัคดี
โดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นในปัจจุบนั เมื่อไดท้ราบถึงขอ้ดีและขอ้เสียของการบงัคบัคดีโดยการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นของแต่ละประเทศแลว้ สามารถท่ีจะน ามาประยุกต์ใชใ้นการบญัญติักฎหมายเพื่อใช้
ก  าหนดหลกัเกณฑ ์  วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านักงานศาลปกครองต่อไป 
อนัจะท าให้การบังคับคดีปกครองโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านักงานศาลปกครอง
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

การบงัคบัคดีปกครองโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านักงานศาลปกครองไดม้ี
การบญัญติัระเบียบส านกังานศาลปกครองว่าดว้ยการด าเนินการบงัคบัให้เป็นไปตามค าบงัคบัของ
ศาลปกครอง พ.ศ.  2544 ซ่ึงได้ก  าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการด าเนินการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นไว ้แต่ยงัไม่ครอบคลุมในทุกขั้นตอน และส าหรับบางขั้นตอนซ่ึงได้มีการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์ไวก้็ไม่ไดม้ีการพฒันาเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
บงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นในปัจจุบนัแต่อย่างใด จึงท าให้การบงัคบัคดีโดยการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านักงานศาลปกครองยงัคงมีปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องในการ
ด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นหลายประการดว้ยกนั กล่าวคือ ปัญหาการก าหนดหลกัประกนั
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ในการเขา้สูร้าคา ปัญหาการก าหนดราคาเร่ิมตน้และการก าหนดราคาสมควรขาย ปัญหาการแจง้ประกาศ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นให้แก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียในคดี และประการสุดทา้ย ปัญหาการปรับลดราคาใน
การขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  

ดงันั้น ส านกังานศาลปกครองจึงควรมีการออกประกาศส านกังานศาลปกครองก าหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นในเร่ืองการก าหนด
หลกัประกนัในการเขา้สูร้าคา การก าหนดราคาเร่ิมตน้และการก าหนดราคาสมควรขาย และการปรับลด
ราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น และแกไ้ขเพ่ิมเติมระเบียบส านักงานศาลปกครองว่าดว้ยการ
ด าเนินการบังคบัให้เป็นไปตามค าบงัคบัของศาลปกครอง พ.ศ.  2544 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการแจ้ง
ประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์นให้แก่ผูม้ีส่วนได้เสียในคดีให้มีความชัดเจน เพื่อท าให้การขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครองเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ 
และความเป็นธรรมแก่คู่กรณีและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านักงานศาล
ปกครองมากท่ีสุด 
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ABSTRACT 
 

This thesis has the purpose to study about legal problems on judgement  execution  
of the office of the Administrative Court, in case of properties auction, starting to study about 
legal execution by auction of properties of foreign countries and Thailand, including Republic  
of France, Commonwealth of Australia, Federal Republic of Germany, Kingdom of Spain and the 
Legal Execution Department. The study is in order to bring benefits in terms of understanding 
relating to details of principles for conducting auction of properties which may have difference.  
In such countries, there is prescribing of laws and principles of conducting auction of properties 
clearly. There is development of such laws and principles continuously to comply with social 
conditions relating with legal execution by conducting auction of properties  today. When 
strength and weakness of legal execution by conducting auction of properties of each country  
are known, the knowledge can be applied to have legislation to determine the principles, 
procedures and conditions for the auction of properties of the Office of the Administrative Court 
further. This will make conducting of legal execution in administrative cases, by conducting 
auction of properties of the Office of the Administrative Court to be more effective. 

The legal execution in administrative cases by conducting auction of properties of  
the Office of the Administrative Court has been ruled for the regulation of the Office of the 
Administrative Court on operations to enforce for complying with controlling rules of the 
Administrative Court, B.E. 2544 (2001), which determines principles, procedures and conditions 
for the operation of auction of properties, but it does not cover all stages. For some stages, there is 
determining of principles, but there is no development to comply with social conditions relating 
with legal execution by auction of properties presently. Therefore, legal execution by auction of 
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properties of the Office of the Administrative Court still has problems, obstruction and objection 
in auction of properties in several items, namely problems of determining of collateral in 
competition of price, problems of determining of starting pricing and determining of appropriate 
sales price, problems of announcing to prescribe auction of properties to stakeholders in cases and 
the final problem, the problem of reducing of price in auction of properties. 

Therefore, the Office of the Administrative Court should issue announcement of the 
Office of the Administrative Court to determine the principles, procedures and conditions to 
auction properties in determining the collateral to enter into price competition. Pricing starts and 
there is determining of appropriate price of its sales and price cuts in auction of properties. There 
should be amendment of the Regulations on the Office of the Administrative Court on execution 
according to controlling of the Administrative Court, B.E. 2544 (2001) in respect of announcing 
to prescribe auction of properties to stakeholders in cases  clearly, to make auction of properties  
of the Office of the Administrative Court to be quickly done which will bring benefits and 
fairness to both parties and those related with auction of properties of the Office of the 
Administrative Court the most of all. 
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ศาสตราจารย ์ดร.ไพศิษฐ ์ พิพฒันกุล ท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่ายิ่งมาเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซ่ึงท่าน
ได้ให้ความเมตตาและให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา และขอ้คิดเห็นต่างๆ อนัมีค่าและเป็นประโยชน์  
ต่อการท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซ้ึงในความอนุเคราะห์ 
จาก ท่ าน  และขอขอบพระ คุณ เ ป็นอย่ า ง สู งมา  ณ  ท่ี น้ี  รวมตลอด ถึงคณะกรรมกา ร 
สอบวิทยานิพนธทุ์กท่าน อนัไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ ซ่ึงกรุณารับเป็นประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์รวมทั้งอาจารย ์ดร.สรธร  ธนโชตโภคิน และอาจารย ์ดร.มาโนช  นามเดช 
ซ่ึงกรุณารับเป็นกรรมการวิทยานิพนธ ์อีกทั้งไดใ้หแ้นวคิดและค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการจดัท าวิทยานิพนธฉ์บบัน้ี 

นอกจากคณาจารย์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา  
นายอมัพร  และนางเชียร  นิลเพชร คุณตาไหมและคุณยายเซียง  ไหมธรรมพิทักษ์ คุณปู่ สร้อยและ
คุณย่าแน  นิลเพชร และนายสถาพร  ไหมธรรมพิทักษ์ น้าของผูว้ิจัย ซ่ึงต่างก็ได้ท าการอบรม  
สัง่สอน เล้ียงดูผูว้ิจยัมาเป็นอยา่งดี และยงัเป็นก าลงัใจท่ีส าคญัยิง่ของผูว้ิจยั 

ทา้ยท่ีสุด ผูว้ิจยัขอขอบคุณนายกฤษกร  ชาติสกุล หวัหนา้ของผูว้ิจยั ซ่ึงมีส่วนช่วยช้ีแนะ
แนวทางเร่ิมตน้คิดคน้หาหัวขอ้วิทยานิพนธ์เล่มน้ี และขอขอบคุณญาติพ่ีน้อง รวมทั้งกลัยาณมิตร 
ของผูว้ิจยัทุกท่าน  

วิทยานิพนธ์เล่มน้ี หากจะเป็นประโยชน์และมีส่วนท่ีดีอยู่บา้งแลว้ ผูว้ิจยัขอมอบบูชา
คุณครูบาอาจารยซ่ึ์งไดอ้บรมสั่งสอนผูว้ิจยั และบิดามารดา ปู่ ย่า ตา ยาย อนัเป็นท่ีรักยิ่งของผูว้ิจยั 
หากมีขอ้ผดิพลาดหรือบกพร่องประการใด ผูว้ิจยัขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
 
 

วาสนา  นิลเพชร  
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ศาลปกครองเป็นสถาบันหลกัท่ีใช้อ  านาจตุลาการในการอ านวยความยุติธรรมทาง
ปกครองตามหลกันิติธรรม อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานก่อให้เกิดบรรทดัฐานการบริหาร
ราชการแผ่นดินและสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์
สาธารณะ โดยศาลปกครองมีหนา้ท่ีพิพากษาคดีและด าเนินการบงัคบัคดีปกครองดว้ยความถูกตอ้ง 
เป็นธรรม รวดเร็ว และเกิดความสมัฤทธ์ิผล ซ่ึงทุกภาคส่วนในสงัคมสามารถเขา้ถึงการอ านวยความ
ยติุธรรมทางปกครองไดโ้ดยง่าย และทัว่ถึง 

การด าเนินการเก่ียวกบัคดีปกครองของศาลปกครองจะมีส านักงานศาลปกครองท า
หนา้ท่ีเป็นหน่วยงานธุรการของศาลปกครอง คือ ท าหนา้ท่ีเป็นฝ่ายสนบัสนุนเพื่อให้การด าเนินการ
ของศาลปกครองเป็นไปได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพ ส านักงานศาลปกครองมีฐานะเป็นส่วน
ราชการท่ีเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ และเป็นนิติบุคคลโดยมี เลขาธิการส านักงานศาล
ปกครองเป็นผูบ้งัคบับญัชา ส านกังานศาลปกครองเป็นองคก์ร “สนบัสนุน” ดา้นคดีปกครองท่ีทรง
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล และเป็น “องคก์รน า” ในการเสริมสร้างการบริหารจดัการภาครัฐท่ี
ดี และมหีนา้ท่ีส าคญั คือ รับผดิชอบในงานธุรการของศาลปกครอง ด าเนินการเก่ียวกบัคดีปกครอง
โดยตรง ตามค าสัง่ของศาลปกครอง และด าเนินการเก่ียวกบัการบงัคบัให้เป็นไปตามค าบงัคบัของ
ศาลปกครอง ตามท่ี มาตรา 77 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. 2542 ก  าหนดไว ้ 

ส าหรับอ านาจหนา้ท่ีในการบงัคบัคดีปกครองของส านักงานศาลปกครองจะมีส านักบงัคบั
คดีปกครองซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีอ  านาจหน้าท่ีด  าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าบังคับของศาล
ปกครอง โดยจะด าเนินการบงัคบัคดีใหเ้ป็นไปตามค าบงัคบัของศาลปกครอง ตามมาตรา 72 วรรคหน่ึง 
แห่งพระราชบญัญติัจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.  2542 ท่ีก  าหนดให้ศาล
ปกครองมีอ  านาจก าหนดค าบงัคบั ดงัน้ี  

 
 

DPU



2 

(1)  สัง่ใหเ้พิกถอนกฎหรือค าสัง่หรือสัง่หา้มการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วน  
(2)  สัง่ใหห้วัหนา้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ ท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัตาม

หนา้ท่ีภายในเวลาท่ีศาลปกครองก าหนด  
(3)  สัง่ใหใ้ชเ้งินหรือใหส่้งมอบทรัพยสิ์น หรือใหก้ระท าการ หรืองดเวน้กระท าการ  
(4)  สัง่ใหถื้อปฏิบติัต่อสิทธิหรือหนา้ท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือ 
(5)  สั่งให้บุคคลกระท าหรือละเวน้กระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตาม

กฎหมาย  
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 8)          

พ.ศ.  2559 มาตรา 75/1 วรรคหน่ึง บัญญัติว่า  การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
ปกครอง ใหน้ าบทบญัญติัว่าดว้ยการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง และบทบญัญติัว่าดว้ยค่า
ฤชาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และค่าธรรมเนียมเจา้พนกังานบงัคบัคดี
ทา้ยประมวลกฎหมายดงักล่าวมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัการบงัคบัคดีปกครอง ทั้งน้ี เท่าท่ีไม่ขดั
หรือแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ีและหลกักฎหมายทัว่ไปว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ดงันั้น ในกรณีท่ีลกูหน้ีตามค าพิพากษาซ่ึงเป็นเอกชนมิไดช้  าระหน้ีตามค าพิพากษาของ
ศาลปกครอง หากเจา้หน้ีตามค าพิพากษามายืน่ค  าขอต่อศาลเพื่อขอออกหมายบงัคบัคดี และศาลได้
ออกหมายบงัคบัคดีใหแ้ลว้ เม่ือเจา้หน้ีตามค าพิพากษาไดสื้บหาทรัพยสิ์นของลกูหน้ีตามค าพิพากษา
ได้แลว้จะตอ้งมาตั้งเร่ืองเพ่ือให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปด าเนินการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นของ
ลูกหน้ีตามค าพิพากษาเพื่อน าออกขายทอดตลาด และน าเงินท่ีไดม้าช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีตามค า
พิพากษา โดยในการด าเนินการดงักล่าวของเจา้พนักงานบงัคบัคดีจะตอ้งน าบทบญัญติัว่าดว้ยการ
บงัคบัคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

เมื่อเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดด้  าเนินการยดึทรัพยข์องลกูหน้ีตามค าพิพากษาตามค าขอยดึ
ทรัพยข์องเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาแลว้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องด าเนินการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นท่ีไดย้ดึไวต่้อไป ซ่ึงการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นดงักล่าวของเจา้พนักงานบงัคบัคดีจะตอ้ง
ด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้น
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีกฎหมายล าดบัรอง หรือกฎหมายอนุบญัญติั เพื่อใชก้  าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
เง่ือนไขในการขายทอดตลาดใหม้ีลกัษณะเป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน  

การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอนัมีศกัด์ิทาง
กฎหมายเท่ากบัพระราชบญัญติัไดเ้ปิดช่องทางให้มีการออกกฎหมายล าดบัรองเพื่อช่วยเสริมให้มี
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอนและมี
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ประสิทธิภาพในการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น โดยมบีทบญัญติัตามมาตรา 5 (2) ประกอบ
กบัมาตรา 308 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ก  าหนดว่า ใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยติุธรรมมีอ  านาจออกกฎกระทรวง จดัวางระเบียบทางธุรการในเร่ืองการยดึและอายดั และการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นเป็นตวัเงินโดยวิธีการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น หรือโดยวิธีอ่ืน และในเร่ืองวิธีการบงัคบัคดี
ทางอ่ืนๆ ท่ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีพึงปฏิบติั 

ปัจจุบันส านักงานศาลปกครองได้ด  าเนินการบังคับคดีปกครองในส่วนท่ีต้องน า
บทบญัญติัว่าด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บงัคบั โดยได้
ด  าเนินการยดึทรัพย ์อายดัทรัพยสิ์น และไดด้  าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ีไดด้  าเนินการยึดไว้
ไปแลว้บางส่วน แต่ในการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครองนั้น ยงัคง
มีปัญหา อุปสรรค และขอ้ขดัขอ้ง สาเหตุเพราะไม่มีกฎหมายก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นให้ครอบคลุมในทุกขั้นตอนส าหรับในการแกไ้ขปัญหา 
อุปสรรค และขอ้ขดัขอ้งเหล่านั้น สามารถแกไ้ขไดเ้พียงเสนอความเห็นต่อตุลาการเจา้ของส านวน
เป็นผูพิ้จารณาและสัง่การเพ่ือแกไ้ขปัญหา อุปสรรค และขอ้ขดัขอ้งท่ีเกิดข้ึนเป็นรายคดีไป เพื่อท า
ใหก้ารขายทอดตลาดทรัพยสิ์นเป็นไปไดด้ว้ยดี แต่อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลานานพอสมควร จึงท าให้
การด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านักงานศาลปกครองยงัคงมีความล่าชา้ หรือยงัไม่
สมัฤทธ์ิผลตามค าบงัคบั เน่ืองจากมีปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัคดีปกครองของส านักงานศาล
ปกครอง ในกรณีเก่ียวกบัการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ซ่ึงส านักงานศาลปกครองมีกฎหมายล าดบั
รองท่ีใชใ้นการก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น คือ 
ระเบียบส านกังานศาลปกครองว่าดว้ยการด าเนินการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าบงัคบัของศาลปกครอง 
พ.ศ. 2544 ซ่ึงในการบัญญัติระเบียบฉบบัดงักล่าวได้มีการน าหลกัเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวง
ยติุธรรมว่าดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนักงานบงัคบัคดี พ.ศ. 2522 ซ่ึงเป็นกฎหมายล าดบัรองของ
กรมบงัคบัคดี มาปรับใชเ้พื่อใหก้ารบงัคบัคดีปกครองในส่วนท่ีตอ้งน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใชบ้งัคบันั้น เป็นไปในแนวทางเดียวกนักบักรมบงัคบัคดี เน่ืองจากในการบงัคบัคดี
ของกรมบงัคบัคดีและส านกังานศาลปกครองใชก้ฎหมายแม่บทฉบบัเดียวกนั คือ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง  

หลงัจากท่ีส านักงานศาลปกครองไดอ้อกระเบียบส านักงานศาลปกครองว่าดว้ยการ
ด าเนินการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าบงัคบัของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 ก็ไม่ไดม้ีการพฒันาระเบียบ
ฉบับดังกล่าว หรือมีการออกกฎหมายล าดับรองฉบับอ่ืน ท่ีจะใช้ในการบังคับคดีปกครองให้
สอดคลอ้งกับสภาพการบังคับคดีในปัจจุบันแต่อย่างใด โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับการขาย
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ทอดตลาดทรัพย์สิน  ดังนั้ น จึงท าให้การด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของส านักงาน          
ศาลปกครอง ยงัคงมีปัญหา อุปสรรค และขอ้ขดัขอ้งทางกฎหมายหลายประการดว้ยกนั ดงัต่อไปน้ี 

ประการท่ี 1 ปัญหาเก่ียวกับการก าหนดหลกัประกันในการเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์น ซ่ึงตามระเบียบส านักงานศาลปกครองว่าดว้ยการด าเนินการบงัคบัให้เป็นไปตามค าบงัคบัของ  
ศาลปกครอง พ.ศ. 2544  

ขอ้ 89 บญัญติัว่า “เจา้พนกังานบงัคบัคดีอาจก าหนดเง่ือนไขให้ผูเ้ขา้สู้ราคาวางหลกัประกนั
ในการเขา้สูร้าคาต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดี โดยแสดงรายละเอียดไวใ้นประกาศขายทอดตลาดก็ได ้

เง่ือนไขตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามท่ีส านกังานก าหนด โดยความเห็นชอบของเลขาธิการ” 
แต่ในการก าหนดหลกัประกนัในการเขา้สู้ราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของ

ส านักงานศาลปกครองนั้น ปัจจุบันยงัไม่ได้มีการบญัญติักฎหมายล าดบัรองท่ีจะใชเ้พื่อก  าหนด
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นใหม้ีลกัษณะเป็นรูปธรรมยิง่ข้ึน จึงท า
ใหก้ารขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านักงานศาลปกครองไม่มีหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
แน่นอน โดยในการก าหนดหลกัประกันในการเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นเจ้า
พนักงานบงัคบัคดีจะตอ้งขออนุญาตเลขาธิการส านักงานศาลปกครองในทุกคดีท่ีจะท าการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์น โดยจะต้องขออนุญาตเลขาธิการส านักงานศาลปกครองเป็นรายคดีไปจึง
ก่อให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการขายทอดตลาด เน่ืองจากในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นมี
ขั้นตอนและวิธีการท่ีจะตอ้งด าเนินการในหลายขั้นตอน  

ประการท่ี 2 ปัญหาเก่ียวกบัการก าหนดราคาเร่ิมตน้และการก าหนดราคาสมควรขายใน
การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครอง ส านักงานศาลปกครองไม่ไดมี้การบญัญติั
กฎหมายล าดบัรองเพื่อท่ีจะใชใ้นการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้และการก าหนด
ราคาสมควรขายไว ้ ทั้ งในกรณีท่ีเป็นการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นคร้ังแรก และในกรณีท่ีน า
ทรัพยสิ์นออกขายทอดตลาดซ ้า จึงท าใหก้ารขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครองไม่
มีหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีแน่นอน ดังนั้น ก่อนด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นเจ้า
พนกังานบงัคบัคดีจะตอ้งเสนอความเห็นในการก าหนดราคาเร่ิมตน้และราคาสมควรขายเพื่อขออนุญาต
ต่อศาลในการก าหนดราคาเร่ิมต้นและราคาสมควรขาย และในการเสนอขออนุญาตต่อศาลนั้น
จะตอ้งเสนอขออนุญาตเป็นรายคดีไปในทุกคดีท่ีจะท าการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นจึงท าใหเ้กิดความ
ล่าชา้ในการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  

ประการท่ี 3 ปัญหาเก่ียวกบัการแจง้ประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์นให้แก่ผูม้ีส่วนได้
เสียในคดี เน่ืองจากระเบียบส านักงานศาลปกครองว่าดว้ยการด าเนินการบงัคบัให้เป็นไปตามค า
บงัคบัของศาลปกครอง พ.ศ. 2544  
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ขอ้ 92 วรรคหน่ึง บญัญติัว่า “ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีจดัการส่งประกาศขายทอดตลาด
แก่บุคคลผูม้ีส่วนได้เสียในคดีตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 280 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่ง และใหปิ้ดประกาศขายทอดตลาดไวโ้ดยเปิดเผย ณ สถานท่ีท่ีจะขาย สถานท่ีท่ีทรัพยน์ั้น
ตั้งอยู ่ท่ีชุมนุมชน ส านกังาน และหรือสถานท่ีราชการอนัสมควรจะปิดได ้ก่อนวนัขายไม่น้อยกว่า
สามวนั” 

ส าหรับความหมายของผูม้ีส่วนไดเ้สียในคดี ตามมาตรา 280 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง คือ เจา้หน้ีตามค าพิพากษา ลกูหน้ีตามค าพิพากษา และในกรณีท่ีมีการอายดัสิทธิ
เรียกร้องลกูหน้ีแห่งสิทธิเรียกร้องนั้น และรวมถึงบุคคลอ่ืนใดซ่ึงชอบท่ีจะใชสิ้ทธิอนัไดจ้ดทะเบียน
ไวโ้ดยชอบ หรือท่ีไดย้ืน่ค  าร้องขอตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 288, 289 และ 290 อนัเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 

หรือสิทธิเรียกร้องเช่นว่ามานั้น เวน้แต่ ค าร้องขอเช่นว่าน้ีจะไดถ้กูยกเสียในชั้นท่ีสุด 
การส่งประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์นให้แก่บุคคลผูม้ีส่วนได้เสียของส านักงาน     

ศาลปกครองนั้น เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะตอ้งส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียในคดี
ทุกคน ส าหรับกรณีของลกูหน้ีตามค าพิพากษานั้นหมายความรวมถึงลกูหน้ีตามค าพิพากษาซ่ึงไม่ได้
เป็นเจา้ของทรัพยสิ์นท่ีน าออกขายทอดตลาดดว้ย จึงท าใหก้ารส่งประกาศขายทอดตลาดดงักล่าวเกิด
ความล่าชา้ เน่ืองจากอาจมีบางกรณีท่ีมีลกูหน้ีตามค าพิพากษาหลายคน และในบางกรณีลูกหน้ีตาม
ค าพิพากษาบางรายอาจถึงแก่ความตาย เม่ือเกิดกรณีดงักล่าวข้ึนเจา้หน้ีตามค าพิพากษามีหน้าท่ี
จะตอ้งแถลงบญัชีทายาทของลกูหน้ีตามค าพิพากษาซ่ึงถึงแก่ความตายนั้น เพื่อใหเ้จา้พนกังานบงัคบั
คดีส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ทายาทของลูกหน้ีตามค าพิพากษาซ่ึงถึงแก่ความตายทราบ
ประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้นดว้ย 

พิจารณาแลว้จะเห็นว่า การท่ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีตอ้งส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่
ลกูหน้ีตามค าพิพากษาซ่ึงไม่ใช่เจา้ของทรัพยแ์ละตอ้งส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ทายาทของ
ลกูหน้ีตามค าพิพากษาซ่ึงไม่ใช่เจา้ทรัพยท่ี์จะท าการขายทอดตลาดเป็นขั้นตอนท่ีสร้างภาระในการ
ด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นเป็นอย่างยิ่งและเป็นการก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก ในบางคดีหลงัจากหักค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นแลว้อาจมีเงินคงเหลือจากการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นไม่เพียงพอต่อการ
ช าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีตามค าพิพากษา  

ประการท่ี 4 ปัญหาเก่ียวกบัการปรับลดราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ทั้งกรณีท่ี
เป็นการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นคร้ังแรก และกรณีท่ีน าทรัพยสิ์นออกขายทอดตลาดซ ้ า ในการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครอง เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะก าหนดราคาเร่ิมตน้ในการ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นตามราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคบัคดี และในการขายทอดตลาด
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ทรัพยสิ์นจะไม่มีการปรับลดราคาในการขายทอดตลาด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า ไม่มีการน าหลกัการทาง
เศรษฐศาสตร์ในแง่ “อุปสงค”์ และ “อุปทาน” มาใชใ้นการปรับลดราคา เพื่อท่ีจะท าให้มีโอกาสขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นไดม้ากข้ึน ดงันั้น หากส านกังานศาลปกครองยงัคงก าหนดราคาเร่ิมตน้ในการ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นเป็นราคาเดิมทุกคร้ัง โดยไม่มีการปรับลดราคาจึงอาจท าให้การขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านักงานศาลปกครองเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากไม่มีผูส้นใจเขา้สู้ราคาใน
การซ้ือทรัพย ์

ผูว้ิจยัจะท าการศึกษาเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัคดีปกครอง
ของส านกังานศาลปกครอง กรณีการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น เพื่อน ามาใชพ้ฒันากฎหมายดงักล่าว
ใหเ้หมาะสม และเกิดประโยชน์มากยิง่ข้ึน โดยการเสนอแนะแนวทางแกไ้ข และปรับปรุงกฎหมาย
ท่ีเก่ียวกับการบังคับคดีปกครองในส่วนท่ีเก่ียวกับการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นเพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น และก่อใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณีและประชาชน
ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครอง 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
        1.  เพือ่ศึกษาความหมาย ประวติัความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการบงัคบัคดี การบงัคบั
คดีปกครอง และการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 
        2.  เพื่อศึกษาการด าเนินการบังคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของต่างประเทศและ
ประเทศไทย 
        3.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัคดีปกครองของส านกังานศาลปกครอง 
กรณีการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 
        4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัคดีปกครองของส านักงาน
ศาลปกครอง กรณีการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 
 
1.3  สมมตฐิำนของกำรศึกษำ 

การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครองถือเป็นกระบวนการท่ีส าคญัใน
การบังคบัคดีปกครองท่ีแสดงให้เห็นถึงความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งค าพิพากษาของศาลปกครอง และ
กฎหมายท่ีใชใ้นการบงัคบัคดีปกครอง และในขณะเดียวกนัก็เป็นการมุ่งท่ีจะคุม้ครองประโยชน์ของ
เจ้าหน้ีตามค าพิพากษา และป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับลูกหน้ีตามค าพิพากษาเพื่อ
ก่อใหเ้กิดความยติุธรรมแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย และยงัเป็นการคุม้ครองประโยชน์ของบุคคลภายนอก
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ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านักงานศาลปกครอง  ดงันั้น จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั
ในการท่ีจะพฒันาและบัญญัติกฎหมายในการบังคับคดีปกครอง ในส่วนท่ีเก่ียวกับการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นใหช้ดัเจน โดยน่าจะตอ้งแกไ้ขและปรับปรุงระเบียบส านักงานศาลปกครองว่า
ดว้ยการด าเนินการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าบงัคบัของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 และบญัญติักฎหมาย
ล าดบัรองอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นข้ึน เพื่อน ามาใชก้  าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นให้มีลกัษณะเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบติัในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ผูว้ิจัยจะท าการศึกษาเก่ียวกับการบังคับคดี กรณีการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นตาม
กฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ และศึกษาถึงหลกัเกณฑใ์นการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยศึกษาจากกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์น 
 
1.5  วธิีด ำเนินกำรศึกษำ 

ผูว้ิจัยจะด าเนินการศึกษาโดยใช้การค้นควา้รวบรวมข้อมูลแบบการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary  Research) โดยศึกษาขอ้มูลจาก กฎหมาย ระเบียบ เอกสารต าราทางวิชาการ บทความ 
งานวิจยั วิทยานิพนธ ์ขอ้มลูสารสนเทศ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดถึงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
        1.  ท าให้ทราบถึงความหมาย ประวติัความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการบงัคบัคดีการ
บงัคบัคดีปกครอง และการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 
        2.  ท าใหท้ราบถึงการด าเนินการบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของต่างประเทศและ
ประเทศไทย 
        3.  ท าให้ทราบถึงปัญหาทางกฎหมายในการบังคบัคดีปกครองของส านักงานศาลปกครอง 
กรณีการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 
        4.  ท าให้ทราบขอ้เสนอแนะในการน าไปใชเ้ป็นแนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในการ
บงัคบัคดีปกครองของส านกังานศาลปกครอง กรณีการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

DPU



 
 

บทที่ 2 
ความหมาย ประวัติความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบังคับคดี 

การบังคับคดีปกครอง และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 

การศึกษาเร่ืองการบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้น ผูว้ิจยัมีความเห็นว่ามีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งท าการศึกษาความหมาย ประวติัความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการ
บงัคบัคดี การบงัคบัคดีปกครอง และการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น อนัเป็นรากฐานท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในแง่ของความเขา้ใจในรายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีมีความแตกต่างกนัของการบงัคบัคดีและ
การบงัคบัคดีปกครอง โดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น เพื่อน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษามาใชพ้ฒันา
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นเพื่อท่ีจะน าไปสู่การก าหนด
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครองต่อไป 
 
2.1  ความหมาย ประวตัคิวามเป็นมา แนวคดิ ทฤษฎี เกีย่วกบัการบังคบัคดีของประเทศไทย 
        2.1.1  ความหมายของการบงัคบัคดี 

การบงัคบัคดี คือ การด าเนินการบงัคบัคดีใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
ในกรณีท่ีศาลไดม้ีค  าพิพากษาหรือค าสั่งให้ผูห้น่ึงผูใ้ดด าเนินการอย่างใดๆ ตามค าพิพากษาหรือ
ค าสัง่ของศาลนั้น เมื่อผูท่ี้จะตอ้งปฏิบติัตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลไม่ยนิยอมท่ีจะปฏิบติัตาม
ค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาล จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการบงัคบัคดีกบับุคคลดงักล่าว 
เพื่อท าใหค้  าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลมีความสมัฤทธ์ิผล 

1)  ค าจ  ากดัความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัคดี 
(1)  ค าบงัคบั คือ ค  าสั่งของศาลท่ีสั่งบังคับให้ลูกหน้ีตามค าพิพากษาปฏิบัติตามค า

พิพากษาซ่ึงจะตอ้งก าหนดถึงวิธีปฏิบติั และก าหนดระยะเวลา รวมทั้งเง่ือนไขเท่าท่ีจ  าเป็นกบัการ
ก าหนดวิธีการบงัคบั ถา้ผูท่ี้ตอ้งปฏิบติัค  าบงัคบัไม่ปฏิบติัตามแลว้ ผูน้ั้นจะตอ้งถกูบงัคบัคดี 

(2)  หมายบงัคบัคดี คือ ค  าสัง่ศาลท่ีตั้งเจา้พนักงานบงัคบัคดี ไดแ้ก่ เจา้พนักงานบงัคบั
คดีหรือจ่าศาลให้เป็นเจา้พนักงานบังคบัคดี เพื่อด าเนินการบังคบัคดี โดยวิธีการยึดทรัพย ์อายดั
ทรัพยข์องลกูหน้ีตามค าพิพากษา เพ่ือเอาทรัพยม์าขายทอดตลาดเอาเงินช าระหน้ีตามค าพิพากษา 
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(3)  การยดึทรัพย ์คือ การเอาทรัพยซ่ึ์งเป็นของลูกหน้ี มาอยู่ในความดูแลรักษาของเจา้
พนกังานบงัคบัคดี 

(4)   การอายดัทรัพย์สิน คือ ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องของลูกหน้ี ซ่ึงอยู่ก ับ
บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายนอกจะตอ้งส่งมอบหรือโอนให้แก่ลูกหน้ีเพ่ือช าระหน้ีแก่ลูกหน้ี
ภายหลงัค าพิพากษาโดยเจา้พนักงานบงัคบัคดีมีอ  านาจสั่งให้บุคคลภายนอกนั้นมิให้ท าการโอน
ทรัพยห์รือส่งมอบทรัพยใ์หก้บับุคคลอ่ืนได ้

(5)  การขายทอดตลาด คือ การขายทรัพยสิ์นของลูกหน้ี ท่ีเจา้พนักงานได้ท าการยึด
ทรัพยไ์วแ้ลว้ เพ่ือน าเงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดนั้นมาช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ี การขายทอดตลาดจะ
บริบูรณ์ก็ต่อเมื่อผูท้อดตลาดได้แสดงความตกลงโดยการเคาะไม้ หรือด้วยวิธีอ่ืนใด ตามจารีต
ประเพณีในการขายทอดตลาด โดยปกติการขายทอดตลาดจะตอ้งก าหนดราคาขั้นต ่าไว ้ 

2)  การด าเนินการบงัคบัคดี 
การบงัคบัคดีจะเกิดข้ึนได ้ดงัต่อไปน้ี  
(1)  เม่ือศาลชั้นตน้หรือศาลอุทธรณ์พิพากษาแลว้ ฝ่ายท่ีแพค้ดีไม่ไดรั้บการทุเลาการ

บงัคบัคดีในระหว่างการพิจารณาของศาลสูง 
(2)  คดีท่ีถึงท่ีสุด โดยฝ่ายท่ีแพค้ดีไม่ไดย้ืน่อุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปแลว้ 
การพิจารณาว่าคดีถึงท่ีสุดแลว้หรือไม่ จะตอ้งพิจารณาว่าพน้ก  าหนดระยะเวลาท่ีคู่ความ

จะอุทธรณ์หรือฎีกาแลว้หรือไม่ ถา้พน้ก าหนดระยะเวลาท่ีคู่ความจะอุทธรณ์แลว้ไม่มีการอุทธรณ์
หรือฎีกา ถือว่า คดีถึงท่ีสุด 

ในการด าเนินการทางศาล ภายหลงัจากท่ีศาลชั้นตน้ไดอ่้านค าพิพากษาแลว้ เจา้หน้ีตาม
ค าพิพากษาจะตอ้งด าเนินการขอใหศ้าลออกหมายแจง้ค  าบงัคบัใหล้กูหน้ีตามค าพิพากษาทราบ และ
เม่ือครบก าหนดเวลาในการออกหมายแจง้ค  าบงัคับแลว้ ลูกหน้ีตามค าพิพากษาไม่ปฏิบติัตามค า
พิพากษา เจา้หน้ีตามค าพิพากษาจะตอ้งด าเนินการขอใหศ้าลตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดีเพ่ือด าเนินการ
อายดัทรัพย ์หรือยดึทรัพยข์องลกูหน้ีตามค าพิพากษาเพื่อน ามาขายทอดตลาดต่อไป โดยเจา้หน้ีตาม
ค าพิพากษาซ่ึงเป็นผูช้นะคดีจะตอ้งร้องขอใหศ้าลบงัคบัคดีภายในก าหนด 10 ปี นบัแต่วนัท่ีศาลมีค  า
พิพากษาหรือค าสัง่ถึงท่ีสุด 

ส าหรับในคดีท่ีมีการตกลงประนีประนอมยอมความกนัไดใ้นศาล เช่น ลูกหน้ีตามค า
พิพากษายนิยอมชดใชเ้งินใหแ้ก่เจา้หน้ีตามค าพิพากษาเป็นรายเดือน และศาลไดพ้ิจารณาให้เป็นไป
ตามสญัญาประนีประนอมยอมความนั้น ต่อมา ภายหลงัมิไดม้ีการปฏิบติัตามสญัญาประนีประนอม
ยอมความดงักล่าว โดยลูกหน้ีตามค าพิพากษาไม่ชดใชเ้งินให้เจา้หน้ีตามค าพิพากษา ฝ่ายท่ีไดรั้บ
ประโยชน์จากสญัญาประนีประนอมยอมความ เจา้หน้ีตามค าพิพากษาสามารถท่ีจะร้องขอต่อศาล
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ใหศ้าลบงัคบัคดีได ้โดยมิตอ้งขอให้ศาลออกหมายบงัคบัคดี ในวนัท่ีศาลมีค  าพิพากษาหรือมีค าสั่ง 
หากมีบุคคลเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัในศาล โดยท าหนงัสือประกนัหรือโดยวิธีอ่ืน เพ่ือการช าระหน้ีตาม
ค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลนั้น ค  าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลยอ่มใชบ้งัคบัแก่การประกนันั้นได ้
โดยไม่ตอ้งฟ้องผูค้  ้าประกนัข้ึนใหม่  

ในการบงัคบัคดี เจา้พนักงานบงัคบัคดีมีอ  านาจในฐานะผูแ้ทนเจา้หน้ีตามค าพิพากษา 
ในอนัท่ีจะรับช าระหน้ีหรือทรัพยสิ์นท่ีลกูหน้ีน ามาวาง และออกใบรับให ้และมีอ  านาจยดึหรืออายดั 
และยดึถือทรัพยสิ์นของลกูหน้ีตามค าพิพากษาไวแ้ละมีอ  านาจท่ีจะเอาทรัพยสิ์นออกขายทอดตลาด 

การงดการบงัคบัคดี เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะงดการบงัคบัคดีไวก้็ต่อเม่ือเจา้หน้ีตามค า
พิพากษาไดแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัเจา้พนกังานบงัคบัคดีว่าตกลงงดการบงัคบัคดีไวต้ามระยะเวลาท่ี
ก  าหนดไว ้หรือภายในเง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหน่ึง ภายใตก้ารบงัคบัของอายคุวามบงัคบัคดี 

ในกรณีท่ีมีการท าสญัญาตกลงกนัระหว่างเจา้หน้ีและลกูหน้ีตามค าพิพากษาใหช้ าระหน้ี
เป็นอยา่งอ่ืน เช่น ใหล้กูหน้ีช าระหน้ีเป็นรายเดือน โดยไม่ตอ้งยดึทรัพยข์ายทอดตลาด สัญญาตกลง
กนันั้นมีผลใชไ้ดร้ะหว่างกนั โดยไม่มีผลกระทบต่อการบงัคบัคดี แมจ้ะไม่ไดแ้จง้ให้เจา้พนักงาน
บงัคบัคดีทราบก็ตาม หากภายหลงัปรากฏว่า ลกูหน้ีไม่ปฏิบติัตามท่ีไดต้กลงกนัไวก้ารบงัคบัคดียงัมี
ผลอยู ่เพียงแต่ใหเ้จา้หน้ีแจง้ไปยงัเจา้พนกังานบงัคบัคดีขอใหด้  าเนินการบงัคบัคดีกบัลูกหน้ีตามค า
พิพากษาไดโ้ดยไม่ตอ้งฟ้องเป็นคดีใหม่ 
        2.1.2  ทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการบงัคบัคดี 

2.1.2.1  แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัการบงัคบัคดี1 

ในกรณีท่ีศาลไดมี้ค  าพิพากษาตดัสินช้ีขาดขอ้พิพาทในคดีแลว้ คู่ความจะตอ้งยอมรับ
และเคารพค าพิพากษานั้น หากศาลมีค าพิพากษาใหล้กูหน้ีตามค าพิพากษาช าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีตาม
ค าพิพากษาแลว้ แต่ลูกหน้ีไม่ยินยอมจะท่ีปฏิบติัตามค าพิพากษาของศาล รัฐจึงตอ้งมีวิธีการท่ีจะ
บงัคับคดี เพ่ือท าให้ค  าพิพากษาของศาลนั้นมีความสัมฤทธ์ิผลตามหลกัความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งค า
พิพากษา แต่การบงัคบัคดีดงักล่าวจะตอ้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวความคิดในการคุม้ครองสิทธิใน
ทรัพยสิ์นของบุคคลและหลกัความศกัด์ิสิทธิแห่งค าพิพากษาดว้ย หากมีกรณีท่ีรัฐล่วงล  ้าสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของประชาชนดงักล่าวจะตอ้งมีกฎหมายใหอ้  านาจท่ีกระท าได้2 โดยเฉพาะสิทธิในทรัพยสิ์น

                                                   
1

    ชลธิชา  ศรีวิพฒัน์, “ปัญหาการด าเนินการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดีในการขายทอด 
ตลาดทรัพย,์” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2554), น. 22-23. 

2 สมยศ  เช้ือไทย, ค  าอธิบายหลกัรัฐธรรมนูญทัว่ไป, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
2535), น. 89. 
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ของบุคคล ซ่ึงรัฐจะไม่เขา้ไปแทรกแซง เวน้แต่ เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดบ้ญัญติัรับรองและคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นของ
บุคคลไวช้ดัเจน ตามมาตรา 41 วรรคหน่ึง สิทธิของบุคคลในทรัพยสิ์นย่อมไดรั้บความคุม้ครอง 
ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากดัสิทธิเช่นว่าน้ียอ่มเป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้

ดงันั้น ในประเทศไทยจึงมีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในภาคบงัคบัคดีท่ีก  าหนด
อ านาจใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดี ในการท่ีจะด าเนินการยึด หรืออายดัทรัพยสิ์น และด าเนินการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นของลกูหน้ีตามค าพิพากษาท่ีไดด้  าเนินการยดึทรัพยไ์ว ้โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะ
น าเอาเงินท่ีไดจ้ากการอายดัทรัพยสิ์น หรือการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นมาช าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีตาม
ค าพิพากษา เพื่อเป็นการใหค้วามเป็นธรรมกบับุคคลตามท่ีกฎหมายสารบญัญติัก  าหนด และเพื่อให้
ค  าพิพากษาสัมฤทธ์ิผลตามหลกัความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งค าพิพากษา โดยมีผลบังคับใช้ได้จริง และ
ก่อใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัคู่กรณีและประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2.1.2.2  หลกัความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งค าพิพากษา3 

ความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งค าพิพากษาเป็นหลกัท่ีมีความส าคญัในการบงัคบัคดี เมื่อศาลมีค  า
พิพากษาหรือค าสั่งช้ีขาดขอ้พิพาทแห่งคดีแลว้ คู่ความจะต้องยอมรับและปฏิบติัตามค าพิพากษา
หรือค าสั่งของศาลนั้น หลกัความศกัด์ิสิทธ์ิของค าพิพากษาเกิดข้ึนเพ่ือให้เกิดความสอดคลอ้งกับ
หลกัของความยติุธรรมอนัจะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม ค าพิพากษาของศาลย่อมตอ้ง
ผกูพนัคู่ความในคดีในการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามค าพิพากษา เวน้แต่ ค  าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นจะถูก
กลบั แกไ้ข หรือยกเสีย โดยค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลท่ีมีล  าดบัชั้นสูงกว่า 

เมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 12  ในประเทศองักฤษซ่ึงถือเป็นประเทศต้นแบบของ
ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว ์มีการยึดถือกนัทัว่ไปว่าถอ้ยค าและขอ้ความในค าพิพากษาของ
ศาลกษตัริย ์(King’s Court) มีความศกัด์ิสิทธ์ิและทุกคนจะตอ้งใหก้ารยอมรับเป็นท่ียุติตามขอ้ความ
ท่ีปรากฏในค าพิพากษานั้น บุคคลใดจะกล่าวอา้งว่าค  าพิพากษานั้นไม่ถูกตอ้งหรือจะขอพิสูจน์เพ่ือ
เปล่ียนแปลงขอ้เท็จจริงตามค าพิพากษาของศาลกษตัริย ์(King’s Court) เป็นอยา่งอ่ืนยอ่มไม่สามารถ
ท าได้โดยเด็ดขาด โดยลกัษณะของความผูกพนัท่ีไม่สามารถปฏิเสธไดน้ั้นหาใช่หมายความถึง
เฉพาะผลของค าพิพากษาเท่านั้น หากแต่ยงัรวมถึงข้อความทุกตวัอกัษรท่ีมีการกล่าวอา้งในค า
พิพากษาดว้ยท่ีทุกคนจะตอ้งใหก้ารยอมรับและหา้มปฏิเสธเป็นอยา่งอ่ืน อน่ึง ในช่วงแรก หลกัความ

                                                   
3 ชลธิชา  ศรีวิพฒัน์, เพ่ิงอ้าง, น. 23-24. 
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ศกัด์ิสิทธิของค าพิพากษาจะมีผลใช้บงัคบัเฉพาะในศาลกษัตริยเ์ท่านั้น จนกระทั่งในเวลาต่อมา 
หลกัการดงักล่าวก็ไดรั้บการยอมรับขยายไปถึงค าพิพากษาของศาลศาสนา และศาลอ่ืนๆ ดว้ย4 

ส่วนในประเทศไทยมีการปรากฏข้ึนของหลกัความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งค าพิพากษา ตั้งแต่ใน
สมยัของพระเจา้มงัรายกษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรลา้นนา ซ่ึงในสมยัดงักล่าวมีการบญัญติัหลกักฎหมาย
เอาไวว้่า “ถอ้ยค าทั้งหลายอนัไดพ้ร้อมเพรียงกันตดัสินตามธรรมโบราณแลว้ ไม่ควรให้ผูใ้ดเพิก
ถอน  อย่างไรก็ตาม มีการก าหนดถึงคดีท่ีพิพากษาไม่ถูกตอ้งและสมควรถูกเพิกถอนเสีย  ซ่ึงมี 8 
ประเภท คือ   

(1)  ตดัสินโดยใชอ้  านาจอาชญาข่มเหง 
(2)  ตดัสินเพื่อเบียดเบียนเอาตวัลกูเมียท่าน  
(3)  ตดัสินโดยผูห้ญิง  
(4)  ตดัสินในเวลากลางคืน  
(5)  ตดัสินท่ีบา้นของผูต้ดัสินคดีความ 
(6)  ตดัสินในท่ีรโหฐาน  
(7)  ตดัสินโดยผูท่ี้เป็นศตัรูกบัคู่ความ  
(8)  ตดัสินโดยนายของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง”5  
นอกจากน้ี ในสมยักรุงศรีอยุธยา กฎหมายตราสามดวงไดม้ีบทบญัญติัท่ีแสดงให้เห็น

ความมีอยู่ของหลกัความศกัด์ิสิทธ์ิของค าพิพากษาเช่นกนั กล่าวคือ ในกฎหมายอาญาหลวงบทท่ี 
127 หา้มมิใหม้ีการกล่าวอา้งค าพิพากษาท่ีไดต้ดัสินโดยชอบดว้ยกฎหมายแลว้ว่าเป็นค าพิพากษาท่ี
ไม่ชอบ มิเช่นนั้นจะตอ้งไดรั้บโทษ รวมถึงในกฎหมายลกัษณะรับฟ้องบทท่ี 7 ก็ไดบ้ัญญติัห้าม
ไม่ใหม้ีการฟ้องร้องในเร่ืองท่ีไดม้ีการพิจารณาพิพากษาคดีไปแลว้ โดยให้ถือว่าตามการพิจารณา
พิพากษาท่ีไดท้  าเฉพาะในคดีแรกเท่านั้น หากใครฝ่าฝืนย่อมถูกลงโทษปรับ หลงัจากนั้น ในรัชสมยั
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัวมหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีบทบัญญัติของ
กฎหมายเก่ียวกบัหลกัความศกัด์ิสิทธ์ิของค าพิพากษาเอาไวโ้ดยตรงในพระราชบญัญติักระบวน
พิจารณาความแห่ง ร.ศ.115 โดยมีใจความห้ามไม่ให้มีการร้ือร้องฟ้องคดีกนัอีกหากคดีนั้นไดมี้ค  า

                                                   
4 กิตติพงษ์  จิตสว่างโศภิต, “ผลผูกพันของค าพิพากษาในคดีแพ่ง : กรณีศึกษาประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 145,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2538), น. 11.         

5 ชาคริต  ขนันาโพธ์, “ผลผูกพนัทางกฎหมายของเหตุผลในค าพิพากษาคดีแพ่ง,”  
(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2555), น. 37. 
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พิพากษาเสร็จเด็ดขาดไปแลว้ หรือมีการยอมความกนัโดยถกูตอ้งตามกฎหมายแลว้6 หลกัเกณฑ์ใน
อดีตเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนว่าหลกัความศกัด์ิสิทธ์ิของค าพิพากษาในประเทศไทย อนัเป็น
รากฐานของหลกัการรับฟังขอ้เท็จจริงตามค าพิพากษาคดีอ่ืนซ่ึงมีพฒันาการมาตั้งแต่ในยคุโบราณ 
        2.1.3  ประวติัความเป็นมาเก่ียวกบัการบงัคบัคดีของประเทศไทย 

2.1.3.1  การบงัคบัคดีในสมยัสุโขทยั 
ประวติัศาสตร์กฎหมายไทยตั้งแต่สมยัพ่อขุนรามค าแหง มีอยู่ตามกฎหมาย 3 ฉบบั คือ 

กฎหมายพ่อขุนรามค าแหง กฎหมายลกัษณะโจร สมยัสุโขทัย และมงัรายศาสตร์ (กฎหมายของพระ
เจา้มงัราย) ซ่ึงหลกัฐานทางกฎหมายดงักล่าวในยุคอาณาจกัรสุโขทยัยงัไม่ปรากฏเก่ียวกบัเร่ืองการ
บงัคบัคดี แต่มีเน้ือหาซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ไดแ้ก่ มงัรายศาสตร์ไดมี้บทบญัญติัในเร่ืองหน้ี ค  าว่า 
“หน้ี” ในกฎหมายมงัรายศาสตร์เกิดจากการกูย้มื ซ่ึงอาจมีผูค้  ้ าประกนัหรือไม่ก็ได ้หรือเกิดจากการ
ซ้ือขายของ การกูย้ืมในยุคนั้นยงัไม่มีการท าสัญญากูเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่ตอ้งมีพยานผูรู้้เห็นการ
กูย้มื และตอ้งบอกกล่าวใหก้บัสมาชิกในครอบครัวของผูกู้ใ้หรั้บทราบดว้ยมิฉะนั้น หากผูกู้ถึ้งแก่ความ
ตาย สามีหรือภรรยาผูกู้ห้รือบุตรหลานของผูกู้จ้ะไดไ้ม่ตอ้งใชห้น้ีแทนผูต้าย แมจ้ะไดรั้บมรดกจาก
ผูต้ายก็ตาม มีการก าหนดหน้าท่ีของผูกู้ไ้วว้่า มีหน้าท่ีจะตอ้งช าระดอกเบ้ียและช าระเงินตน้คืนแก่
เจา้หน้ี หากลูกหน้ีไม่ช าระดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียท่ีคงคา้งนั้นให้คิดไดไ้ม่เกินเงินท่ีกูม้า ถา้ผูกู้ไ้ม่มีเงิน
ช าระหน้ีจะตอ้งช าระหน้ีโดยการขายลูกช าระหน้ี หากไม่มีลูกให้ขายท่ีนาช าระหน้ี แต่หากขายลูก
ขายเมียและนาหมดแลว้ยงัไม่พอช าระหน้ี มีกฎหมายมาตราหน่ึงกล่าวว่า ใหข้ายตวัแก่ผูใ้ห้กูเ้พื่อช าระ
หน้ีดว้ย หากยงัไม่พอช าระหน้ีก็ตกเป็นพบัแก่เจา้หน้ี “เพราะเหตุว่าเจา้หน้ีให้กูย้ืมง่ายเกินไป” เมื่อ
พิจารณาจากกฎหมายดงักล่าวแลว้จะเห็นว่า เป็นกฎหมายท่ีมีเน้ือหาท่ีเป็นทั้งกฎหมายสารบญัญติั
และกฎหมายวิธีบญัญติัอยูร่วมกนั 

2.1.3.2  การบงัคบัคดีในสมยัอยธุยา 
ในสมยัอยธุยามีกฎหมายก าหนดห้ามมิให้เจา้หน้ียึดทรัพยสิ์นของลูกหน้ีโดยพละการ 

หากเจา้หน้ีฝ่าฝืนต่อกฎหมายดงักล่าวจะตอ้งสูญเสียหน้ีลงก่ึงหน่ึง และกฎหมายยงัห้ามมิให้เจา้หน้ี
ใช้ก  าลงับงัคับลูกหน้ีให้ช าระหน้ีดว้ย  มิฉะนั้น จะตอ้งเสียสินไหม โดยน ามาหักกลบกับหน้ีของ

                                                   
6 มาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติักระบวนพิจารณาความแพ่ง ร.ศ.115 บญัญติัว่า “คดีอนัใดซ่ึงศาลหน่ึง

ศาลใดมีอ  านาจอนัสมควรได้พิจารณา แลพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้วก็ดี ฤาคู่ความไดย้ินยอมกนัในระหว่าง
เปรียบเทียบแล้วก็ดี ผู ้หน่ึงผู ้ใดจะเอาคดีนั้ นมาร้ือร้องฟ้องข้ึนอีก  ห้ามมิให้ศาลรับไว้พิจารณา เว ้นแต่ 
เป็นการอุทธรณ์ตามกฎหมาย” 
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ลกูหน้ีท่ีมี หากสินไหมนั้นมีจ  านวนท่ีต ่ากว่าหน้ีท่ีมีอยู่ ลูกหน้ีจะตอ้งช าระหน้ีเฉพาะส่วนท่ีขาดอยู ่
แต่หากสินไหมนั้นสูงกว่าหน้ีท่ีมีอยู ่ลกูหน้ีจะตอ้งเสียสินไหมส่วนเกินนั้นใหแ้ก่เจา้หน้ีดว้ย 

ส าหรับวิธีการบงัคบัช าระหน้ีกบัลูกหน้ีจะบงัคบัคดีเอากบัทรัพยสิ์นของลูกหน้ี โดยมี
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยูใ่นกฎหมายหลายฉบบั เช่น พระไอยการลกัษณะตระลาการ บทท่ี 54 บญัญติั
ว่าการบังคับลูกหน้ีผูแ้พค้ดีให้ช าระหน้ีให้บังคับเฉพาะกรณีท่ีเจ้าหน้ีเรียกร้องให้ลูกหน้ีช าระ
สินไหมและพินยั (ค่าปรับ) ซ่ึงมีวิธีการบงัคบัโดยมีขั้นตอน คือ ขั้นแรกจะผ่อนผนัให้ลูกหน้ีช าระ
หน้ีสามคร้ัง เป็นระยะเวลาสามวนั หา้วนั และเจ็ดวนั ต่อเน่ืองกนั หากลูกหน้ีไม่ช าระหน้ีจะเร่ิมบงัคบั
เอาแก่เน้ือตวัร่างกายของลกูหน้ี โดยการน าลกูหน้ีมาขงัตากแดดเป็นเวลา 3 วนั และใส่ข่ือคาขงัไวใ้น
น ้ าอีก 3 วนั เพ่ือท่ีจะบงัคบัและขืนใจใหล้กูหน้ีบอกถึงทรัพยสิ์นของลูกหน้ีทั้งหมด หรือให้หาบุคคล
อ่ืนมาช าระหน้ีแทน หรือเป็นประกนัใหแ้ก่เจา้หน้ี  

หากลกูหน้ียงัคงใชอุ้บายเพื่อหลีกเล่ียงท่ีจะช าระหน้ีจะถูกจองจ าและน าไปประจานไว้
ในทางสาธารณะ และหากวิธีการบงัคบัดงักล่าวไม่สัมฤทธ์ิผล จะมีวิธีการบงัคบัท่ีจริงจงัข้ึน โดย
ตระลาการจะด าเนินการสอบสวนเพ่ือให้ทราบว่า ลูกหน้ีมีกองทรัพยสิ์นอยู่ท่ีใด ซ่ึงกองทรัพยสิ์น
นั้นไม่ไดมี้แต่ท่ีดิน บา้น สตัวพ์าหนะ ทาส และส่ิงของของลกูหน้ีเท่านั้นแต่รวมถึงคนในครอบครัว
ซ่ึงอยู่ร่วมกับลูกหน้ี เช่น ภรรยา บุตร และบุคคลอ่ืนซ่ึงอยู่ภายใต้อ  านาจลูกหน้ี ตระลาการจะ
ประมาณราคาทรัพยสิ์นเหล่านั้น และส่งมอบใหแ้ก่เจา้หน้ีไปเท่ากบัจ  านวนหน้ีสิน แต่หากลกูหน้ีไม่
มีทรัพยสิ์น หรือหากกองทรัพยสิ์นดังกล่าวนั้นไม่เพียงพอกับจ านวนหน้ีสิน ลูกหน้ีจะถูกขาย
ทอดตลาดเพ่ือเอาเงินจากการขายนั้นมาช าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีจนกว่าจะครบตามจ านวนหน้ี7 

2.1.3.3  การบงัคบัคดีในสมยัรัตนโกสินทร์ 
การบังคบัลูกหน้ีให้ปฏิบัติตามค าพิพากษาตามกฎหมายเก่าท่ีผ่านมา ตั้ งแต่ในสมยั

อยธุยาจนถึงในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ตลอดจนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หัว ท่ีไดมี้การปฏิรูปทางดา้นการศาล และทางด้านกฎหมายไทยในคร้ังส าคัญ โดยไดท้รง
จดัระบบศาลยุติธรรมใหม่และกฎหมายท่ีใชใ้นขณะนั้น ซ่ึงไดแ้ก่ กฎหมายตราสามดวง ไดมี้การ
จดัพิมพห์ลายคร้ังโดยฉบบัท่ีช าระและใชเ้ป็นทางการในสมยันั้น ไดแ้ก่ “กฎหมายราชบุรี” ซ่ึงเป็น
ของพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ  

ในสมยันั้นเกิดเหตุการณ์ต่างประเทศไม่ยอมรับระบบกฎหมายไทยจึงไดม้ีการปฏิรูป
ตรวจแกไ้ขกฎหมายในส่วนของสารบญัญติัและวิธีสบญัญติั ในส่วนของวิธีพิจารณาความแพ่งไดม้ี

                                                   
 7 ร.  แลงการ์ต, ประวติัศาสตร์กฎหมายไทย, เล่ม 2, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทยวฒันาพานิช, 
2506), น. 263-264. 
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การบญัญติัพระราชบญัญติักระบวนวิธีพิจารณาความแพ่ง ร.ศ. 1158 ท่ียกเลิกกฎหมายเดิมทั้งหมด
บทบญัญติัในเร่ืองการบงัคบัคดีไดถู้กบญัญติัไวใ้นหมวดท่ี 14-17 ตั้งแต่มาตรา 87 ถึงมาตรา 110 
โดยมีขอ้บญัญติัส าหรับวิธีด  าเนินการบงัคบัตามค าพิพากษา ส าหรับวิธีการบังคับคดีโดยตรงโดย
บญัญติัไวใ้นหมวดท่ี 16 ว่าดว้ยการบงัคบัเร่งใหส้ าเร็จตามค าพิพากษามาตรา 96 ถึงมาตรา 107  

วิธีการบงัคบัคดีมี 2 วิธี ไดแ้ก่ วิธีการตีใชห้น้ี และวิธีการยดึทรัพย ์และขายทรัพยเ์อาเงิน
ช าระหน้ี กฎหมายไดก้  าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูช้นะคดีตอ้งขอให้ศาลบงัคบัคดี ซ่ึงวิธีการตีใชห้น้ี
นั้นจะใช้เมื่อผูท่ี้ตอ้งใชเ้งินเพิกเฉยไม่ยอมใช้เงินผูเ้ป็นเจ้าหน้ีมีสิทธิร้องขอให้ศาลบงัคบัเอาทรัพย์
สมบติัมาตีใช ้โดยผูร้้องจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม แต่ในปัจจุบนัวิธีน้ีไม่น ามาใชภ้ายหลงัท่ีศาลไดมี้
ค าพิพากษาแลว้  

ส าหรับวิธีต่อมา คือ วิธีการยดึทรัพย ์จะใชใ้นกรณีท่ีศาลออกหมายแพ่ง ซ่ึงในปัจจุบนั
เรียกว่า หมายบงัคับคดี ซ่ึงศาลจะมอบอ านาจให้เจา้พนักงานในศาล หรือเจา้พนักงานบงัคับคดี
ตามท่ีเรียกในปัจจุบนั โดยมีอ  านาจยดึทรัพยส์มบติัของผูแ้พค้ดีและน าทรัพยท่ี์ยึดนั้นมาท าการขาย
ทอดตลาด ซ่ึงกฎหมายไดม้ีขอ้หา้มไม่ใหย้ดึเคร่ืองใชนุ่้งห่มหลบันอน ท่ีผูท่ี้ตอ้งถูกบงัคบัคดีเอากบั
ทรัพยน์ั้นใชส้อยอยู่โดยปกติตามสมควร และเป็นเคร่ืองมือในการใชเ้ล้ียงชีพ โดยประมาณราคา
ทรัพยสิ์นรวมกนัไม่เกิน 20 บาท การยดึทรัพยน์ั้นจะกระท าไดเ้ท่ากบัราคาท่ีจะขายทอดตลาดไดคุ้ม้
จ  านวนหน้ีท่ีศาลตดัสินและค่าธรรมเนียมและค่าใชส้อยท่ีเสียไปเท่านั้น 

จากการศึกษาดงักล่าวจะเห็นไดว้่า การยึดทรัพยสิ์นในประเทศไทยในระยะเร่ิมแรก
สามารถใหเ้จา้หน้ีบงัคบัเอากบัเน้ือตวัร่างกายของลกูหน้ีได ้จนมาถึงในสมยัตน้รัตนโกสินทร์จึงได้
เร่ิมมีกฎหมายท่ีก  าหนดใหบ้งัคบัคดีต่อทรัพยสิ์นของลกูหน้ีตามค าพิพากษาโดยวิธีการยึดทรัพย ์ซ่ึง
การยดึทรัพยต์ามค าพิพากษาของศาลมีแนวความคิดมาจากการจ ากดัสิทธิในทรัพยสิ์นของลกูหน้ี 

2.1.3.4  การบงัคบัคดีในปัจจุบนัโดยกรมบงัคบัคดี 
กรมบงัคบัคดีเป็นหน่วยงานท่ีมีอ  านาจหน้าท่ีในการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาของศาล

ยติุธรรม โดยมีอ  านาจด าเนินการเก่ียวกบัการบงัคบัคดีแพ่ง คดีลม้ละลาย และการฟ้ืนฟูกิจการของ
ลกูหน้ีตามค าสั่งศาล การช าระบญัชีตามค าสั่งศาล การวางทรัพย ์และการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
โดยด าเนินการยดึ อายดั จ  าหน่ายทรัพยสิ์น รวบรวมทรัพยสิ์นของลกูหน้ีในคดีลม้ละลาย ตลอดจน

                                                   
 8 สุนีย ์ มลัลิกะมาลย ์และคณะ, รายงานผลการวิจยัวิวฒันาการของกฎหมายไทย ในรอบ 200 ปี  
ภาคกฎหมายวิธีสบญัญติั, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2525), น. 25-35. 
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ก ากบัการฟ้ืนฟกิูจการของลกูหน้ี เพ่ือใหเ้จา้หน้ีและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดรั้บการชดใชจ้ากลูกหน้ีอย่าง
เป็นธรรม 

เดิมงานของกรมบงัคบัคดีมีท่ีมาจากหน่วยงานราชการระดบักองในส านกัปลดักระทรวง
ยุติธรรม 2 กอง คือ กองบังคับคดีแพ่ง และกองบังคับคดีลม้ละลาย  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2517  กระทรวง
ยติุธรรมไดเ้ห็นความส าคญัของกองบงัคบัคดีแพ่ง และกองบงัคบัคดีลม้ละลาย ประกอบกบังานบงัคบัคดี
แพ่งและงานบงัคบัคดีลม้ละลายเพ่ิมข้ึนจ านวนมาก ดงันั้น เพื่อใหก้ารด าเนินงานเก่ียวกบัการบงัคบัคดี
แพ่ง คดีลม้ละลาย เป็นการด าเนินการโดยเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถช านาญงานในหนา้ท่ีได้
เป็นไปอยา่งถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

รัฐบาลจึงไดอ้อกพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 216 ลง
วนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2517 (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2517 ใหย้กฐานะกองบงัคบัคดีแพ่งและกองบงัคบัคดี
ลม้ละลาย รวมจดัตั้งข้ึนเป็นกรมบงัคบัคดีอยูใ่นสงักดักระทรวงยติุธรรม แลว้ไดต้ราพระราชบญัญติั
โอนกิจการบริหารงานบางส่วนของส านกังานปลดักระทรวงยติุธรรม พ.ศ. 2517 โดยใหโ้อนบรรดา
อ านาจหนา้ท่ีในส่วนเก่ียวกบักองบงัคบัคดีแพ่งและกองบงัคบัคดีลม้ละลาย รวมทั้งให้โอนบรรดา
กิจการ ทรัพยสิ์น หน้ี ขา้ราชการ ลกูจา้ง และเงินงบประมาณของส านักงานปลดักระทรวงยุติธรรม 
เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวกบักองบงัคบัคดีแพ่งและกองบงัคบัคดีลม้ละลายไปเป็นของกรมบงัคบัคดี  

นอกจากน้ี ยงัได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ได้แก่ ส านักงานวางทรัพย์กลาง  และงาน
อนุญาโตตุลาการ เพ่ือช้ีขาดถึงขอ้พิพาทเก่ียวกบัการวางทรัพยภ์ูมิภาคข้ึน กรมบงัคบัคดีจึงมีอ  านาจ
หน้าท่ีบังคบัคดีแพ่งและคดีลม้ละลาย ตลอดจนการวางทรัพยท์ัว่ประเทศ แลว้เร่ิมด าเนินการใน
ฐานะเป็นกรมบงัคบัคดีนบัแต่นั้น เป็นตน้มา 
        2.1.4  วิธีการบงัคบัคดี 

1)  การบงัคบัคดีกรณีท่ีศาลมีค  าพิพากษาใหช้ าระเงิน9 
เม่ือพน้ระยะเวลาท่ีศาลก าหนดไวใ้นค าบงัคบัแลว้ ลูกหน้ีไม่ยินยอมท่ีจะปฏิบติัตามค า

พิพากษา เจา้หน้ีตามค าพิพากษามีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งด าเนินการบงัคบัคดีต่อไป โดยจะตอ้งขอให้ศาล
ออกหมายบงัคบัคดีตามมาตรา 27510 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หากเจา้หน้ีตามค า

                                                   
9 อภิรดี  พลอยเลื่อมแสง, “การบงัคบัคดีปกครองก่อนและหลงัการจดัตั้งศาลปกครอง,”  

(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2549), น. 64-67.  
10 มาตรา 275  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  บญัญติัว่า ถา้เจา้หน้ีตามค าพิพากษาจะขอให้

บงัคบัคดีใหย้ืน่ค  าขอฝ่ายเดียวต่อศาล เพื่อใหอ้อกหมายบงัคบัคดี ค าขอนั้นใหร้ะบุโดยชดัแจง้ 
(1)  ค าพิพากษาหรือค าสั่งซ่ึงจะขอใหมี้การบงัคบัคดีตามนั้น 
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พิพากษาไม่ยืน่ค  าขอออกหมายบงัคบัคดี ศาลก็จะไม่ออกหมายบงัคบัคดีให้ ซ่ึงเป็นกรณีท่ีมีความ
แตกต่างกนักบัการออกค าบงัคบั ท่ีเป็นหน้าท่ีของศาลท่ีจะตอ้งออกค าบงัคบัเมื่อไดม้ีค  าพิพากษา
หรือค าสัง่ต่อหนา้ลกูหน้ีตามค าพิพากษาท่ีมาฟังค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาล 

เมื่อศาลได้ออกหมายบังคบัคดีในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาท่ีก  าหนดให้ลูกหน้ีตามค า
พิพากษาช าระเงินให้แก่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาแลว้ เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาย่อมมีสิทธิขอให้เจ้า
พนักงานบงัคบัคดีด าเนินการบงัคับคดีแก่ลูกหน้ีตามค าพิพากษาไดน้ับแต่นั้น การท่ีเจา้หน้ีตาม      
ค าพิพากษามิไดด้  าเนินการบังคบัคดีแก่ลูกหน้ีตามค าพิพากษาทนัที มิใช่การแสดงเจตนาท่ีไม่
ประสงคจ์ะบงัคบัคดีแก่ลูกหน้ีตามค าพิพากษา ไม่มีผลท าให้หมายบงัคบัคดีส้ินผลหรือเสียไปเมื่อ
ลกูหน้ีตามค าพิพากษาไม่ปฏิบติัตามค าพิพากษา เจา้หน้ีตามค าพิพากษาสามารถขอให้เจา้พนักงาน
บงัคบัคดีด าเนินการยดึทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค าพิพากษาออกขายทอดตลาดเพ่ือน าเงินมาช าระ
หน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีตามค าพิพากษาได ้11   

ทั้งน้ี กฎหมายไดก้  าหนดวิธีการบงัคบัคดีโดยการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตาม
ค าพิพากษาเพื่อน าออกขายทอดตลาดไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 28212 ได้

                                                                                                                                                  
(2)  จ านวนท่ียงัมิไดรั้บช าระตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 
(3)  วิธีการบงัคบัคดีซ่ึงขอใหอ้อกหมายนั้น 

11 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1763/2551 ศาลชั้นตน้ออกหมายบงัคบัคดีตามค าขอของโจทกแ์ลว้ โจทก์ย่อมมี
สิทธิขอใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีด าเนินการบงัคบัคดีแก่จ  าเลยไดน้บัแต่นั้น การที่โจทกมิ์ไดด้  าเนินการบงัคบัคดีแก่
จ  าเลยทนัทีแต่ยินยอมให้จ  าเลยผ่อนช าระหน้ีตามค าพิพากษาต่อไปอีกมิใช่เป็นการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะ
บงัคับคดีแก่จ  าเลย ไม่มีผลท าให้หมายบังคับคดีส้ินผลหรือเสียไป โจทก์ย่อมขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึด
ทรัพยสิ์นของจ าเลยออกขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินมาช าระหน้ีในส่วนท่ียงัขาดอยูไ่ด ้ไม่จ าตอ้งขอใหศ้าลออกหมาย
บงัคบัคดีใหม่อีก 

12 มาตรา 282  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  บญัญติัว่า ถา้ค  าพิพากษาหรือค าสั่งใด
ก าหนดใหช้ าระเงิน จ านวนหน่ึงภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญติัหา้ มาตราต่อไปน้ี เจา้พนกังานบงัคบัคดียอ่มมีอ  านาจ
ที่จะรวบรวมเงินให้พอช าระตามค าพิพากษา  หรือค าสั่งโดยวิธียึดหรืออายดัและขายทรัพย์สินของลูกหน้ี 
ตามค าพิพากษาตามบทบญัญติัในลกัษณะน้ี คือ 

(1)  โดยวิธียดึและขายทอดตลาดสังหาริมทรัพยอ์นัมีรูปร่าง และอสังหาริมทรัพย ์
(2)  โดยวิธีอายดัสังหาริมทรัพยอ์นัมีรูปร่างและอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งสิทธิทั้งปวงอนัมีอยู่ในทรัพย์

เหล่านั้น ซ่ึงบุคคลภายนอกจะตอ้งส่งมอบหรือโอนมายงัลูกหน้ีตามค าพิพากษาในภายหลงั และเม่ือไดส่้งมอบ
หรือโอนมาแลว้เอาทรัพยสิ์นหรือสิทธิเหล่านั้นออกขาย หรือจ าหน่าย  ในกรณีเช่นว่าน้ีเจ้าพนักงานบงัคบัคดีมี
อ  านาจจะยึดบรรดาเอกสารทั้งปวงท่ีให้สิทธิแก่ลูกหน้ีในอนัท่ีจะไดรั้บส่งมอบหรือรับโอนทรัพยสิ์นหรือสิทธิ 
เช่นว่ามานั้น 
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ก าหนดวิธีการบงัคบัคดีโดยการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค าพิพากษาเพ่ือน าออกขาย
ทอดตลาดได ้โดยเจา้พนกังานบงัคบัคดีสามารถท่ีจะด าเนินการยดึทรัพยข์องลกูหน้ีตามค าพิพากษา
และน าเอาทรัพยท่ี์ยดึไวน้ั้นออกขายได ้ทรัพยสิ์นท่ีท าการยดึอาจมีทั้งสงัหาริมทรัพยอ์นัมีรูปร่างและ
อสังหาริมทรัพย  ์ และเจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถท่ีจะอายดัสังหาริมทรัพยอ์นัมีรูปร่างและ
อสงัหาริมทรัพย ์รวมทั้งสิทธิทั้งปวงอนัมีอยูใ่นทรัพยเ์หล่านั้น ซ่ึงบุคคลภายนอกจะตอ้งส่งมอบหรือ
โอนใหแ้ก่ลกูหน้ีตามค าพิพากษา ซ่ึงเม่ือไดส่้งมอบหรือโอนทรัพยสิ์นหรือสิทธิเหล่านั้นมาแลว้ก็
สามารถน าออกขาย หรือจ าหน่ายต่อไป  

ในกรณีดงักล่าวเจา้พนกังานบงัคบัคดีมีอ  านาจจะยดึบรรดาเอกสารทั้งปวงท่ีให้สิทธิแก่
ลกูหน้ีในอนัท่ีจะไดรั้บส่งมอบหรือรับโอนทรัพยสิ์นหรือสิทธิเช่นว่านั้นได ้นอกจากน้ี เจา้พนกังาน
บงัคบัคดีสามารถท่ีจะด าเนินการอายดัเงินท่ีบุคคลภายนอกจะตอ้งช าระใหแ้ก่ลกูหน้ีตามค าพิพากษา
ไดอี้กดว้ย แต่ในการยดึ หรืออายดัทรัพยสิ์นของลกูหน้ีตามค าพิพากษาเพ่ือน าออกขายทอดตลาดนั้น 
ทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค าพิพากษาจะตอ้งไม่เป็นทรัพยสิ์นท่ีไม่อยู่ในข่ายความรับผิดแห่งการ
บงัคบัคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 28513  

                                                                                                                                                  
(3)  โดยวิธีอายดัเงินที่บุคคลภายนอกจะตอ้งช าระใหแ้ก่ลูกหน้ีตามค าพิพากษาในภายหลงั แลว้เรียกเก็บ

ตามนั้น ในกรณีเช่นว่าน้ี เจ้าพนักงานบงัคบัคดีมีอ  านาจท่ีจะยึดบรรดาเอกสารทั้งปวงท่ีให้ สิทธิแก่ลูกหน้ีตาม 
ค าพิพากษาในอนัท่ีจะไดรั้บช าระเงินเช่นว่านั้น 

(4)  โดยวิธียึดเอกสารอื่น ๆ ทั้งปวง เช่นสัญญากระท าการงานต่าง ๆ ซ่ึงไดช้  าระเงินทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนแลว้ ซ่ึงการบงัคบัตาม สัญญาเช่นว่าน้ีอาจทวีจ  านวนหรือราคาทรัพยข์องลูกหน้ีตามค าพิพากษาเพื่อท่ีจะ
น าบทบญัญติัแห่ง มาตรา 310 (4) มาใชบ้งัคบัเพื่อประโยชน์แห่ง มาตราน้ี ทรัพยสิ์นที่เป็นของภรรยาหรือที่เป็น 
ของบุตรผูเ้ยาวข์องลูกหน้ีตามค าพิพากษา ซ่ึงตามกฎหมายอาจ ถือไดว้่าเป็นทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค าพิพากษา 
หรือเป็นทรัพยสิ์นท่ีอาจบงัคบัเอาช าระหน้ีตามค าพิพากษาไดน้ั้น เจ้าพนักงานบงัคบัคดีอาจยึดหรืออายดัและเอา
ออกขายไดต้ามท่ีบญัญติัไวข้า้งบนน้ี 
 13 มาตรา 285 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บัญญัติว่า ทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค า
พิพากษาต่อไปน้ี ยอ่มไม่อยูใ่นความรับผิดแห่งการบงัคบัคดี 
 (1)  เคร่ืองนุ่งห่มหลบันอนหรือเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน  หรือเคร่ืองใชส้อยส่วนตวัโดยประมาณรวมกนั
ราคาไม่เกินห้าหม่ืนบาท  ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร ศาลจะก าหนดทรัพยสิ์นดงักล่าวที่มีราคาเกินห้าหม่ืนบาท  
ใหเ้ป็นทรัพยสิ์นท่ีไม่ตอ้งอยู่ในความรับผิดแห่งการบงัคบัคดีก็ได ้ทั้งน้ี โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามฐานะของ
ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 
 (2)  เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นในการเลี้ ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพ โดยประมาณรวมกนัราคาไม่
เกินหน่ึงแสนบาท  แต่ถา้ลูกหน้ีตามค าพิพากษามีค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อศาลขออนุญาตยึดหน่วง  และใช้
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใชอ้นัจ าเป็นเพื่อด าเนินการเลี้ยงชีพหรือการประกอบวิชาชีพ อนัมีราคาเกินกว่าจ านวนราคา
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ทรัพยสิ์นท่ีไม่อยูใ่นข่ายความรับผดิแห่งการบงัคบัคดี เช่น  
(1)  เคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนหรือเคร่ืองใช้ในครัวเรือน   หรือเคร่ืองใช้สอยส่วนตัว

โดยประมาณรวมกนัราคาไม่เกิน 50,000 บาท  
(2)  เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใชท่ี้จ  าเป็นในการเล้ียงชีพหรือประกอบวิชาชีพ โดยประมาณ

รวมกนัราคาไม่เกิน 100,000 บาท เป็นตน้ 

2)  การบงัคบัคดีกรณีท่ีศาลมีค  าพิพากษาใหก้ระท าการหรืองดเวน้กระท าการ14 

กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาหรือค าบงัคบัให้ลูกหน้ีตามค าพิพากษากระท าการหรืองดเวน้
กระท าการ ในกรณีน้ีไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีเจา้พนักงานบงัคบัคดี เพราะเป็นกรณีท่ีไม่ตอ้งมี
การบังคบัคดีโดยเจา้พนักงานบงัคับคดี และไม่จะเป็นท่ีจะตอ้งออกหมายบังคับคดี ทั้งน้ี ตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไดก้  าหนดให้ศาลระบุเง่ือนไขแห่งการบงัคบัตามมาตรา 213 15 แห่ง

                                                                                                                                                  
ดงักล่าวแล้ว  ให้ศาลมีอ  านาจที่จะใช้ดุลพินิจอนุญาตหรือไม่อนุญาตภายในบังคับแห่งเง่ือนไข  ตามที่ศาล
เห็นสมควร 

(3) วตัถุ เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์ที่จ  าเป็นตอ้งใชท้  าหนา้ที่แทน หรือช่วยอวยัวะของลูกหน้ีตามค าพิพากษา 
(4) ทรัพยสิ์นอย่างใดที่โอนกนัไม่ไดต้ามกฎหมาย หรือตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการ

บงัคบัคดี 
ทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค าพิพากษาอนัมีลกัษณะเป็นของส่วนตวั โดยแทเ้ช่นหนงัสือส าหรับวงศ์ตระกูล

โดยเฉพาะ จดหมายหรือ สมุดบญัชีต่างๆ นั้น อาจยึดมาตรวจดูเพื่อประโยชน์แห่งการบงัคบัคดีได ้ถา้จ าเป็นแต่
หา้มมิใหเ้อาออกขายทอดตลาด 

ประโยชน์แห่งขอ้ยกเวน้ท่ีบญัญติัไวใ้น มาตราน้ี ใหข้ยายไปถึง ทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง อนัเป็นของภริยา
หรือของบุตรผูเ้ยาวข์อง ลูกหน้ีตามค าพิพากษาซ่ึงทรัพยสิ์นเช่นว่าน้ีตามกฎหมายอาจถือไดว้่า เป็นทรัพยสิ์นของ
ลูกหน้ีตามค าพิพากษา หรือเป็นทรัพยสิ์นท่ีอาจบงัคบัเอาช าระหน้ีตามค าพิพากษาได ้

ค าสั่งของศาลตามวรรคหน่ึง (1) และ (2) ใหอุ้ทธรณ์ไปยงัศาลอุทธรณ์ได  ้และค าพิพากษาหรือค าสั่งของ
ศาลอุทธรณ์ใหเ้ป็นที่สุด 

14 อภิรดี  พลอยเลื่อมแสง, เพ่ิงอ้าง, น. 68. 
15 มาตรา 213 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บญัญติัว่า ถา้ลูกหน้ีละเลยเสียไม่ช าระหน้ีของตน 

เจา้หน้ีจะร้องขอต่อศาลใหส้ั่งบงัคบัช าระหน้ีกไ็ด ้เวน้แต่สภาพแห่งหน้ีจะไม่เปิดช่องใหท้  าเช่นนั้นได ้
เม่ือสภาพแห่งหน้ีไม่เปิดช่องให้บงัคบัช าระหน้ีได ้ถา้วตัถุแห่งหน้ี เป็นอนัให้กระท าการอนัหน่ึงอนัใด 

เจา้หน้ีจะร้องขอต่อศาลใหส้ั่งบงัคบั ใหบุ้คคลภายนอกกระท าการอนันั้นโดยให้ลูกหน้ีเสียค่าใชจ่้ายให้ก็ได ้แต่ถา้
วตัถุแห่งหน้ีเป็นอนัใหก้ระท านิติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงไซร้ ศาลจะสั่งให้ถือเอาตามค าพิพากษาแทนการแสดง
เจตนาของลูกหน้ีกไ็ด ้

ส่วนหน้ีซ่ึงมีวตัถุเป็นอนัจะใหง้ดเวน้การอนัใด เจา้หน้ีจะเรียกร้อง ให้ร้ือถอนการท่ีไดก้ระท าลงแลว้นั้น
โดยใหลู้กหน้ีเสียค่าใชจ่้าย และ ใหจ้ดัการอนั ควรเพื่อกาลภายหนา้ดว้ยกไ็ด ้

DPU



20 

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เท่าท่ีสภาพแห่งการบงัคบัคดีจะเปิดช่องให้ท าไดโ้ดยทางศาล
และโดยเจา้พนกังานของศาล 

 
2.2  ความหมาย ประวตัคิวามเป็นมา แนวคดิ ทฤษฎี เกีย่วกบัการบังคบัคดีปกครองของประเทศไทย 
        2.2.1  ความหมายของการบงัคบัคดีปกครอง 

การบงัคบัคดีปกครอง คือ การด าเนินการบงัคบัคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค า
บังคับของศาลปกครอง ในกรณีท่ีศาลปกครองได้มีค  าพิพากษาหรือค าบังคับให้ผูห้น่ึงผูใ้ด
ด าเนินการอยา่งใดๆ ตามค าพิพากษาหรือค าบงัคบัของศาลนั้น เม่ือผูท่ี้จะตอ้งปฏิบติัตามค าพิพากษา
หรือค าบงัคบัไม่ยนิยอมท่ีจะปฏิบติัตามค าพิพากษาหรือค าบงัคบัของศาลปกครอง จึงมีความจ าเป็น
ท่ีจะต้องมีการด าเนินการบังคับคดีกับบุคคลนั้ น เ พ่ือท าให้ค  าพิพากษาหรือค าบังคับของ              
ศาลปกครองมีความสมัฤทธ์ิผล ส าหรับผูซ่ึ้งจะตอ้งปฏิบติัตามค าพิพากษาของศาลปกครองนั้นอาจมี
ไดท้ั้งคู่กรณีซ่ึงเป็นเอกชนหรือหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
        2.2.2  ทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการบงัคบัคดีปกครอง 

2.2.2.1  หลกันิติรัฐ16 
แนวความคิดว่าดว้ยนิติรัฐมีข้ึนเพ่ือจ ากดัอ  านาจของรัฐหรือผูป้กครองให้อยู่ในขอบเขต

ของกฎหมาย ค ากล่าวท่ีว่า นิติรัฐ คือ รัฐท่ีปกครองโดยกฎหมาย  ไม่ใช่โดยมนุษยด์ูจะเป็นการให้
ความหมายของนิติรัฐในเบ้ืองต้นท่ีตรงท่ีสุด  ในแง่ของประวติัศาสตร์การเมืองการปกครอง
แนวความคิดว่าด้วยนิติรัฐ เร่ิมต้นข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 17  ในฐานะท่ีเป็นปฏิกิริยาท่ีมีต่อการ
ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยอ์าจกล่าวไดว้่าเสาหลกัท่ีค  ้าจุนนิติรัฐไว ้ก็คือ การปกป้อง
บุคคลจากการกระท าตามอ าเภอใจของรัฐ  หรือผูป้กครอง  แนวความคิดน้ีสอดคลอ้ต้องกันกับ
พฒันาการ และความเช่ือท่ีมีมาตั้งแต่ยุคกลางว่า สันติสุข และความยุติธรรมจะเกิดข้ึนไดย้่อมตอ้ง
อาศยักฎหมาย  

ก่อนท่ีจะเร่ิมมีค  าอธิบายเก่ียวกบันิติรัฐในทางต ารา เม่ือคร้ังท่ียโุรปยงัปกครองในระบบ
ศกัดินาสวามิภกัด์ิ ก็เร่ิมปรากฏหลกัเกณฑใ์นทางกฎหมายท่ีจ  ากดัอ  านาจอ าเภอใจของกษตัริย ์และ
พฒันาการของความคิดเร่ืองนิติรัฐเร่ิมมีความชดัเจนมากข้ึนในตอนปลายศตวรรษท่ี 18 เมื่อรัฐสมยั
ใหม่ในยุโรปพฒันาจากรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยไ์ปสู่ความเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ท่ีถูก

                                                                                                                                                  
อน่ึง บทบญัญติัในวรรคทั้งหลายท่ีกล่าวมาก่อนน้ี หากระทบกระทัง่ ถึงสิทธิที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม่ 
16 วรเจตน์  ภาคีรัตน์, “หลกันิติรัฐและหลกันิติธรรม,” บทความทางวิชาการจุลนิติ, น. 51-57  

(ม.ค.-ก.พ. 2555). 
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เรียกร้องมากข้ึนในแง่ของเหตุผล กล่าวคือ ถึงแมว้่า กษตัริยซ่ึ์งเป็นผูป้กครองจะยงัมีอ  านาจเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดก็ตาม แต่ในการใชอ้  านาจนั้น มีการเรียกร้องใหก้ษตัริยต์อ้งค านึงถึงเหตุผลดว้ย  

ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในระบบกฎหมายเยอรมนัว่า หลกันิติรัฐมีองค์ประกอบ
ส าคัญ 2 ส่วน คือ องค์ประกอบในทางรูปแบบ และองค์ประกอบในทางเน้ือหาความเป็นนิติรัฐ
ในทางรูปแบบ คือ การท่ีรัฐผกูพนัตนเองไวก้บักฎหมายท่ีองคก์รของรัฐตราข้ึนตามกระบวนการท่ี
รัฐธรรมนูญก าหนดข้ึน หรือท่ีรัฐธรรมนูญมอบอ านาจไว ้ทั้งน้ี เพื่อจ  ากดัอ  านาจของรัฐเมื่อพิจารณา
ในทางรูปแบบแลว้ ย่อมจะเห็นไดว้่า หลกันิติรัฐมุ่งประกนัความมัน่คงแน่นอนแห่งนิติฐานะของ
บุคคล ส่วนความเป็นนิติรัฐ 

ในทางเน้ือหานั้น ก็คือ การท่ีรัฐประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของราษฎรโดย
ก าหนดใหบ้ทบญัญติัว่าดว้ยสิทธิเสรีภาพมีค่าบงัคบัในระดบัรัฐธรรมนูญ เรียกร้องใหรั้ฐตอ้งกระท า
การโดยยุติธรรมและถูกตอ้งพิจารณาในทางเน้ือหา นิติรัฐย่อมตอ้งเป็นยุติธรรมรัฐ ในทางปฏิบติั
เป็นไปไดเ้สมอท่ีหลกัความมัน่คงแน่นอนแห่งนิติฐานะกบัหลกัความยติุธรรมอาจจะขดัแยง้กนั เป็น
หนา้ท่ีขององคก์รนิติบญัญติัท่ีจะพยายามประสานสองหลกัการน้ีเขา้ดว้ยกนั และในบางกรณีจะตอ้ง
ตดัสินใจว่าจะใชห้ลกัการใดเป็นหลกัการน า บ่อยคร้ังท่ีองค์กรนิติบญัญติัตดัสินใจเลือกหลกัความ
มัน่คงแน่นอนแห่งนิติฐานะเพ่ือประกนัความมัน่คงในระบบกฎหมาย  

1)  องคป์ระกอบในทางรูปแบบของหลกันิติรัฐ 
พิจารณาในทางรูปแบบ หลกันิติรัฐประกอบไปดว้ยหลกัการยอ่ย หลายประการท่ีส าคญั 

ได้แก่ หลกัการแบ่งแยกอ านาจ หลกัความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าขององค์กรของรัฐ  
หลกัการประกนัสิทธิในกระบวนการพิจารณาคดี ตลอดจนหลกัการประกนัสิทธิของปัจเจกบุคคล
ในการเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรม 

(1)  หลกัการแบ่งแยกอ านาจ  
หลกัท่ีเรียกร้องมิให้อ  านาจของรัฐรวมศูนยอ์ยู่ ท่ีองค์กรใดองค์กรหน่ึง แต่ให้มีการ

แบ่งแยกการใชอ้  านาจหรือกระจายการใชอ้  านาจของรัฐใหอ้งคก์รต่างองคก์รกนัเป็นผูใ้ช ้เพื่อใหเ้กิด
การดุลและคานอ านาจกัน โดยทั่วไปรัฐธรรมนูญของนิติรัฐจะแบ่งแยกองค์กรท่ีใช้อ  านาจรัฐ
ออกเป็นองคก์รท่ีใชอ้  านาจนิติบญัญติั องคก์รท่ีใชอ้  านาจบริหาร และองคก์รท่ีใชอ้  านาจตุลาการ 

(2)  หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าขององคก์รของรัฐ 
หลกัท่ีเรียกร้องใหก้ารกระท าขององคก์รนิติบญัญติัตอ้งผกูพนัอยู่กบัรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ในการ
ตรากฎหมายข้ึนใช้บังคบัในรัฐนั้น องค์กรนิติบัญญัติจะตรากฎหมายล่วงกรอบท่ีรัฐธรรมนูญ
บญัญัติไวไ้ม่ได้ หลกัการดังกล่าวน้ี  ยงัเรียกร้ององค์กรบริหาร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรฝ่าย
ปกครอง) และองคก์รตุลาการใหต้อ้งผกูพนัต่อกฎหมาย ซ่ึงหมายถึงตอ้งผกูพนัต่อรัฐธรรมนูญและ
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บรรดากฎหมายต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัอยูจ่ริงในบา้นเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายท่ีองคก์รนิติบญัญติั
ไดต้ราข้ึน กล่าวเฉพาะฝ่ายปกครองหลกัการดงักล่าวน้ี เรียกร้องใหฝ่้ายปกครองตอ้งกระท าการโดย
ไม่ขดัต่อกฎหมาย และในกรณีท่ีการกระท าทางปกครองมีผลกา้วล่วงสิทธิเสรีภาพของราษฎร ย่อม
จะตอ้งมีกฎหมายใหอ้  านาจฝ่ายปกครองกระท าการเช่นนั้นได ้หากไม่มีกฎหมายใหอ้  านาจแลว้ การ
กระท าทางปกครองนั้นยอ่มไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

(3)  หลกัการประกนัสิทธิในกระบวนการพิจารณาในชั้นเจา้หนา้ท่ีและศาล  
หลกัการท่ีเรียกร้องให้รัฐต้องเปิดโอกาสให้ราษฎรได้ต่อสู้ป้องกันสิทธิของตนใน

กระบวนการพิจารณาต่างๆ ของรัฐไดอ้ย่างเต็มท่ี ดว้ยเหตุน้ี ระบบกฎหมายของรัฐจึงก  าหนดให้
องคก์รของรัฐตอ้งรับฟังบุคคล เปิดโอกาสให้บุคคลน าพยานหลกัฐานเขา้หักลา้งขอ้กล่าวหาต่างๆ 
ก่อนท่ีจะตัดสินใจก าหนดมาตรการทางกฎหมายท่ีเป็นผลร้ายแก่บุคคลนั้น ทั้งน้ี กระบวนการ
พิจารณาท่ีได้รับการออกแบบข้ึนจะต้องเป็นกระบวนพิจารณาท่ีเป็นธรรมด้วย อน่ึง ในกรณีท่ี
ราษฎรไดค้วามเสียหายจากการใชอ้  านาจมหาชนขององคก์รของรัฐ รัฐจะตอ้งเปิดโอกาสให้ราษฎร
สามารถฟ้ององคก์รของรัฐท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ตนต่อศาลได ้

(4)  หลกัการประกนัสิทธิของปัจเจกบุคคลในการเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรม 
หลกัการท่ีเรียกร้องใหรั้ฐก าหนดกระบวนการวินิจฉัยช้ีขาดขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนระหว่าง

เอกชนกบัเอกชนด้วยกนัอย่างมีประสิทธิภาพ เอกชนท่ีพิพาทกันเองตอ้งมีหนทางในการน าข้อ
พิพาทนั้นไปสู่ศาล และกฎหมายวิธีพิจารณาคดีในชั้นศาลจะตอ้งไดรั้บการออกแบบใหก้ารพิจารณา
คดีเป็นไปอยา่งรอบดา้นตลอดจนก าหนดผลผกูพนัเด็ดขาดของค าพิพากษาไวเ้พ่ือใหเ้กิดความมัน่คง
แน่นอนในระบบกฎหมาย 

2)  องคป์ระกอบในทางเน้ือหาของนิติรัฐ 
การเรียกร้องใหอ้งคก์รของรัฐตอ้งผกูพนัต่อกฎหมายในการกระท าการต่างๆ นั้น ยงัไม่

เพียงพอท่ีจะช่วยปกป้องคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลได ้หากกฎหมายท่ีไดรั้บการตราข้ึนนั้นไม่
สอดคลอ้งกบัความถกูตอ้งเป็นธรรม ดว้ยเหตุน้ี หลกันิติรัฐจึงเรียกร้องต่อไปว่า ในการตรากฎหมาย
ข้ึนใชบ้งัคบักบัราษฎรนั้น กฎหมายท่ีไดรั้บการตราข้ึนจะตอ้งมีความชดัเจนและแน่นอนเพียงพอท่ี
ราษฎรจะเขา้ใจได ้ ยิง่ไปกว่านั้น ระบบกฎหมายจะตอ้งคุม้ครองความเช่ือถือ และไวว้างใจท่ีบุคคล
มีต่อกฎหมาย การตรากฎหมายยอ้นหลงัไปเป็นผลร้ายแก่บุคคล ทั้งท่ีจะตอ้งคุม้ครองความไวเ้น้ือเช่ือ
ใจท่ีบุคคลมีต่อกฎหมาย โดยหลกัแลว้ ไม่อาจกระท าได ้หลกัการดงักล่าวน้ีเป็นหลกัการท่ีบงัคบัใช้
โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ในกรณีของกฎหมายอาญาสารบญัญติั อย่างไรก็ตาม ไม่ไดห้มายความว่า หาก
ผลร้ายท่ีเกิดข้ึนกบัปัจเจกบุคคลไม่ใช่โทษทางอาญาแลว้ รัฐสามารถตรากฎหมายยอ้นหลงัไปเป็น
ผลร้ายแกบุ้คคลได้ทุกกรณีดังท่ีเข้าใจผิดพลาดกนัอยูในวงการกฎหมายไทยแต่อย่างใดไม่ การ
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วินิจฉัยว่าการตรากฎหมายยอ้นหลงัเป็นผลร้ายแก่บุคคลจะกระท าได้หรือไม่  จะต้องพิจารณา
องค์ประกอบในแง่ความไวเ้น้ือเช่ือใจท่ีบุคคลมีต่อ ระบบกฎหมาย ตลอดจนการคาดหมายความ
คุม้ครองจากระบบกฎหมายของบุคคลประกอบกนั โดยหลกัทัว่ไปแลว้ ในกรณีท่ีบุคคลไดก้ระท า
การจบส้ินไปแลว้ในอดีตไม่สามารถหวนกลบัไปแกไ้ขเปล่ียนแปลงการกระท าของตนไดแ้ลว้ การ
ตรากฎหมายไปก าหนดองคป์ระกอบความผดิข้ึนใหม่ ก  าหนดโทษข้ึนใหม่ หรือเปล่ียนแปลงโทษท่ี
มีอยูใ่นกฎหมายในขณะท่ีไดก้ระท าการแมโ้ทษนั้นจะไม่ใช่โทษอาญาก็กระท าไม่ได  ้นอกจากหลกั
นิติรัฐในทางเน้ือหาจะเรียกร้องการคุม้ครองความไวเ้น้ือเช่ือใจท่ีบุคคลมีต่อระบบกฎหมายแลว้ 
หลักการดังกล่าวยงัก  าหนดให้สิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลมีค่าบังคับทางกฎหมายในระดับ
รัฐธรรมนูญและถือว่าบทบญัญติัว่าดว้ยสิทธิขั้นพ้ืนฐานเป็นกฎหมายโดยตรงอีกดว้ย บทบญัญติัว่า
ดว้ยสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามหลกันิติรัฐท่ีปรากฏในเยอรมนีจึงมีสองมิติคือ มิติแรก สิทธิขั้น
พ้ืนฐานมีลกัษณะเป็นสิทธิหรืออ านาจท่ีปัจเจกบุคคลสามารถยกข้ึนใชย้นัรัฐได ้โดยทัว่ไปสิทธิขั้น
พ้ืนฐานมีลกัษณะเป็นสิทธิของปัจเจกบุคคลท่ีจะป้องกนัตนจากการล่วงละเมิดโดยรัฐ เช่น สิทธิใน
ชีวิต สิทธิในร่างกาย และสิทธิในทรัพยสิ์น แต่ในบางกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐท่ีเป็นสังคมรัฐ 

หรือรัฐสวสัดิการ สิทธิขั้นพ้ืนฐานยงัมีลกัษณะเป็นสิทธิท่ีปัจเจกบุคคลสามารถเรียกร้องให้รัฐ
กระท าการท่ีเป็นประโยชน์แก่ตนดว้ย เช่น สิทธิท่ีจะไดรั้บการรักษาพยาบาล เป็นตน้ ส าหรับอีกมิติ
หน่ึง คือ สิทธิขั้นพ้ืนฐานยอ่มมีฐานะเป็น “กฎหมาย” ท่ีมีผลผกูพนัองค์กรผูใ้ชอ้  านาจรัฐทุกองค์กร
โดยตรง 

หลกัการส าคญั อีกประการหน่ึง ในทางเน้ือหาของนิติรัฐ คือ หลกัความพอสมควรแก่
เหตุ หลกัการน้ีเรียกร้องให้การใช้อ  านาจของรัฐจะตอ้งเป็นไปโดยพอเหมาะพอประมาณเพ่ือให้
บรรลุว ัตถุประสงค์ท่ีชอบธรรมในนิติรัฐ รัฐไม่อาจใช้มาตรการใดๆ ก็ได้เพื่อท่ีจะบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตนตอ้งการ การบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีชอบธรรมตอ้งใชเ้คร่ืองมือหรือมาตรการทาง
กฎหมายท่ีถูกตอ้งพอเหมาะ พอประมาณดว้ย ดงันั้น แมว้่าระบบกฎหมายจะมอบเคร่ืองมือหรือ
มาตรการทางกฎหมายใหอ้งคก์รของรัฐด าเนินการ แต่หากการใชเ้คร่ืองมือหรือมาตรการนั้นไม่อาจ
บรรลุวตัถุประสงค์ได ้หรือวตัถุประสงค์นั้นอาจบรรลุได ้เพียงแค่ใชเ้คร่ืองมือหรือมาตรการทาง
กฎหมายท่ีรุนแรงนอ้ยกว่า หรือในท่ีสุดแมไ้ม่มีเคร่ืองมือหรือมาตรการทางกฎหมายท่ีรุนแรงน้อย
กว่า แต่การท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคน์ั้นปรากฏว่าท าให้ปัจเจกบุคคลไดรั้บผลร้ายอย่างรุนแรง ตอ้ง
เสียหายเกินกว่าท่ีจะคาดหมายจากบุคคลนั้น ไม่ไดส้ัดส่วนกบัประโยชน์ท่ีสาธารณะจะไดรั้บ การ
ใชเ้คร่ืองมือหรือมาตรการทางกฎหมายนั้นก็ย่อมไม่อาจกระท าได ้ ในนิติรัฐ นอกจากหลกัความ
พอสมควรแก่เหตุแลว้ ในแง่เน้ือหา หลกันิติรัฐยงัห้ามการกระท าตามอ าเภอใจของรัฐ เรียกร้องให้
รัฐตอ้งกระท าการโดยเคารพต่อหลกัความเสมอภาค กล่าวคือ เรียกร้องรัฐต้องปฏิบัติต่อส่ิงท่ีมี
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สาระส าคญัเหมือนกนัให้เหมือนกนั และปฏิบติัต่อส่ิงท่ีมีสาระส าคญัแตกต่างกนั ให้แตกต่างกัน
ออกไปตามสภาพของส่ิงนั้นๆ ดว้ย 

2.2.2.2  หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง17 
หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง หมายความว่าฝ่ายปกครองจะ

กระท าการใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชน์อนัชอบธรรมของ
เอกชนได ้ก็ต่อเมื่อ มีกฎหมายให้อ  านาจและจะตอ้งกระท าการดงักล่าวภายในขอบเขตท่ีกฎหมาย
ก าหนดไวเ้ท่านั้น  

กฎหมายจึงเป็นทั้งแหล่งท่ีมาและขอ้จ ากดัของอ านาจกระท าการต่างๆ ของฝ่ายปกครอง 
โดยปกติแลว้ กฎหมายท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของอ านาจกระท าการต่างๆ ของฝ่ายปกครอง ได้แก่ 
พระราชบญัญติั หมายความรวมถึง พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ จริงอยู่ กฎ เช่น พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอ้บญัญัติทอ้งถ่ิน ฯลฯ ก็อาจให้อ  านาจฝ่ายปกครอง
กระท าการท่ีอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชน์อนัชอบธรรมของเอกชนได้
เช่นกนั แต่กฎเหล่าน้ี แทท่ี้จริงแลว้ ก็คือ การกระท าทางปกครองประเภทหน่ึง และจะออกมาใช้
บงัคบัได ้ก็แต่โดยอาศยัอ  านาจตามพระราชบญัญติัเท่านั้น 

กฎหมายท่ีเป็นขอ้จ ากดัอ  านาจกระท าการซ่ึงฝ่ายปกครองมีอยูต่ามพระราชบญัญติัฉบบั
ใดฉบบัหน่ึง นอกจากพระราชบญัญติัฉบบัท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของอ านาจกระท าการนั้นเองแลว้ ยงั
ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัฉบบัอ่ืนๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นเวลาท่ีฝ่ายปกครองกระท าการ 

รัฐธรรมนูญ กฎหมายจารีตประเพณี หลกักฎหมายทั่วไป  หลกัรัฐธรรมนูญท่ีเป็น
ขอ้จ ากดัอ  านาจกระท าการซ่ึงฝ่ายปกครองมีอยู่ตามพระราชบญัญติัต่างๆ ท่ีควรกล่าวถึงเป็นพิเศษ 
ไดแ้ก่ หลกัความไดส้ดัส่วน และหลกัความเสมอภาค 

หลกัความไดส้ดัส่วน กล่าวไดว้่า เป็นหลกัการพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้
อ  านาจกบัผูท่ี้ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจบงัคบั ให้ผูใ้ชอ้  านาจจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของผูท่ี้ตกอยู่ภายใต้
อ  านาจของตนอยา่งพอเหมาะ พอประมาณ ถึงแมว้่า รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยส่วนใหญ่
จะไม่ไดบ้ญัญติัก  าหนดหลกักฏหมายดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่วงการนิติศาสตร์และศาลของ
ประเทศเสรีประชาธิปไตยต่างๆ ก็ถือกนัว่า หลกักฎหมายขอ้น้ีเป็นหลกัรัฐธรรมนูญทัว่ไป และมีค่า
บงัคบัเสมอกบับทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญทุกประการ ดงันั้นองคก์รต่างๆ ของรัฐไม่ว่าจะอยู่ในฝ่าย

                                                   
17

    วรพจน์  วิศรุตพิชญ,์ ความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกบัศาลปกครอง, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญชน, 
2544), น. 21-29. 
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นิติบญัญติั บริหาร หรือตุลาการก็ตาม จึงตอ้งเคารพและปฏิบติัตามหลกัรัฐธรรมนูญท่ีว่าน้ีจะกระท า
การใดๆ ท่ีขดัหรือแยง้ต่อหลกัรัฐธรรมนูญท่ีว่าน้ีไม่ได ้

กล่าวโดยสรุป หลกัความไดส้ัดส่วนบงัคบัให้ฝ่ายปกครองออกมาตรการท่ีสามารถ
ด าเนินการให้วตัถุประสงค์ของกฎหมายฉบบัท่ีให้อ  านาจส าเร็จลุล่วงไป ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
ท่ีสุด แต่ในขณะเดียวกนั ก็ตอ้งก่อความเสียหายแก่เอกชนนอ้ยท่ีสุด และหา้มมิให้ฝ่ายปกครองออก
มาตรการใดๆ ซ่ึงหากไดล้งมือด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนั้นแลว้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชน
นอ้ยมาก ไม่คุม้กบัความเสียหายท่ีจะตกแก่เอกชน หรือแก่สงัคมโดยส่วนรวม 

หลกัความเสมอภาคเป็นหลกักฏหมายท่ีรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยแทบทุก
รัฐบญัญติัรับรองไวอ้ยา่งชดัแจง้ตามรัฐธรรมนูญตามหลกักฏหมายรัฐธรรมนูญหลกัน้ีองค์กรต่างๆ
ของรัฐซ่ึงรวมทั้งฝ่ายปกครองดว้ยจะตอ้งปฏิบติัต่อบุคคลท่ีเหมือนกนัในสาระส าคญัอย่างเดียวกนั
และปฏิบติัต่อบุคคลท่ีแตกต่างกนัในสาระส าคญัแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละ
คน  

การปฏิบติัต่อบุคคลท่ีเหมือนกนัในสาระส าคญัแตกต่างกนัก็ดี  การปฏิบติัต่อบุคคลท่ี
แตกต่างกนัในสาระส าคญัอยา่งเดียวกนัก็ดี ยอ่มเป็นการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความเสมอภาค จะเห็น
ได้ว่า หลกัความเสมอภาคไม่ไดบ้ังคบัให้องค์กรต่างๆ ของรัฐตอ้งปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนอย่าง
เดียวกนั ตรงกนัขา้มกลบับงัคับให้ตอ้งปฏิบติัต่อบุคคลท่ีแตกต่างกนัในสาระส าคัญแตกต่างกัน
ออกไปตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละคนเฉพาะแต่บุคคลท่ีเหมือนกนัในสาระส าคญัเท่านั้น ท่ีองคก์ร
ต่างๆ ของรัฐจะตอ้งปฏิบติัต่อเขาเหล่านั้นอยา่งเดียวกนั 

2.2.2.3  แนวคิดว่าดว้ยสิทธิและเสรีภาพ 
ในอดีตเป็นเวลานานหลายศตวรรษท่ีมนุษยพ์ยายามหาค าตอบท่ีว่ามนุษยทุ์กคนควรมี

สิทธิประเภทหน่ึงอนัเป็นสิทธิประจ าตวั ไม่สามารถโอนให้แก่กนัได ้และไม่อาจถูกท าลายลงได้
โดยอ านาจใด ๆ ขณะเดียวกนัก็ไดมี้การต่อสูด้ิ้นรนเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิเช่นว่านั้นตลอดมาระหว่างผู ้
ใตป้กครองและผูม้ีอ  านาจปกครอง  ดังนั้น จึงเกิดแนวความคิดในเร่ืองของ “กฎหมายธรรมชาติ 
(Natural law) และสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights)” ซ่ึงความมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงท่ีไดม้ีการเสนอ
ความคิดเร่ืองสิทธิตามธรรมชาติข้ึนมา ก็เพ่ือจ  ากดัอ  านาจของรัฐ เน่ืองจาก ผูใ้ชอ้  านาจปกครอง และ
ผูอ้ยูใ่ตป้กครองมกัมีความขดัแยง้กนัอยูเ่สมอ เน่ืองจาก ผูอ้ยูใ่ตอ้  านาจปกครองของรัฐพยายามด้ินรน
ท่ีจะมีสิทธิเสรีภาพใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมีได ้แต่ในขณะเดียวกนัผูม้ีอ  านาจปกครองรัฐก็มีแนวโน้มท่ี
จะใชอ้  านาจอยา่งเต็มท่ีเสมอ 

แนวความคิดกฎหมายธรรมชาติเช่ือว่า สิทธิทั้งหลายเกิดข้ึนตามธรรมชาติพร้อมๆกบั
มนุษย ์และถือว่าความยติุธรรมมาก่อนตวับทกฎหมาย นบัแต่สมยัโบราณมาแลว้ท่ีไดเ้กิดมีความคิด
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ว่ากฎหมายตามธรรมชาติมีอยูจ่ริง แมม้ไิดบ้ญัญติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่ก็เป็นกฎหมายท่ีสูงส่ง
ควรแก่การเคารพยิง่ไปกว่ากฎหมายท่ีตราข้ึนโดยผูป้กครองประเทศสิทธิทั้งหลายแห่งมนุษยชาติ
เกิดมีข้ึนตามกฎหมายธรรมชาติ ส่วนกฎหมายท่ีตราข้ึนในภายหลงันั้นเป็นเพียงการยอมรับหรือ
รับรองสิทธิท่ีได้มีอยู่แลว้ว่า มีอยู่จริง และรัฐบังคับคุ้มครองให้เท่ านั้นไม่ได้เป็นผูก่้อตั้ งหรือ
ประกาศสิทธิใหม้นุษยแ์ต่อยา่งใด เช่น สิทธิในชีวิต เสรีภาพในร่างกายสิทธิในทรัพยสิ์น และความ
เสมอภาคซ่ึงเป็นสิทธิท่ีไม่สามารถโอนใหแ้ก่กนัได ้และใครผูใ้ดจะล่วงละเมิดมิได ้ซ่ึงต่อมามีการ
ขยายความหมายครอบคลุมไปถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองป้องกนัไม่ให้ถูกจับกุมคุมขงัโดย
อ าเภอใจ สิทธิท่ีจะไม่ถูกล่วงละเมิดในเคหะสถาน สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการเคล่ือนยา้ยถ่ินท่ีอยู ่
สิทธิเสรีภาพในการส่ือสาร สิทธิเสรีภาพในความคิดเห็น และสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
สิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ 

ต่อมา แนวความคิดในเร่ืองสิทธิตามธรรมชาติดงักล่าว ไดม้ีการอธิบายขยายความจน
กลายเป็นสิทธิในการจ ากดัอ  านาจรัฐ โดยให้เหตุผลว่าประชาชน มีอาณาเขตหน่ึงท่ีห้ามมิให้ผูใ้ช้
อ  านาจปกครองรัฐล่วงล  ้าเขา้ไปใชอ้  านาจรัฐได ้เม่ือผูใ้ชอ้  านาจปกครองรัฐมีพนัธะกรณีท่ีจะตอ้งงด
เวน้ไม่ใชอ้  านาจรัฐ จึงเท่ากบัประชาชนของรัฐมีสิทธิในการจ ากดัอ  านาจรัฐนั่นเอง และนอกจากจะ
เป็นการจ ากดัอ  านาจรัฐไม่ให้ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแลว้สิทธิเสรีภาพของแต่ละ
บุคคลก็จะตอ้งไม่ถกูล่วงละเมิดจากการใชสิ้ทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนดว้ย นัน่ก็หมายความว่าการใช้
สิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคลจะตอ้งใชภ้ายในปริมณฑลเขตแดนของสิทธิเสรีภาพแห่งตน และตอ้ง
ไมล่่วงเขา้ไปในปริมณฑลเขตแดนของสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจเพ่ิมมากข้ึนเก่ียวกบัเร่ืองของ “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” จึงจ  าเป็นท่ี
จะตอ้งกล่าวถึงความหมายของค าทั้งสองค าน้ีก่อน เน่ืองจากค าว่า “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” โดยทัว่ไป
มกัจะใชร้วมไปดว้ยกนัวา่ “สิทธิและเสรีภาพ” แต่ความจริงแลว้ค าสองค าน้ีมีความหมายแตกต่างกนั
ดงัน้ี คือ 

ค าว่า “สิทธิ” (Rights) โดยทัว่ไปแลว้หมายถึง อ  านาจท่ีกฎหมายรับรองให้แก่บุคคลใน
อนัท่ีจะกระท าการใดท่ีเก่ียวข้องกับชีวิต ร่างกายหรือทรัพยสิ์นของตนหรือบุคคลอ่ืน 18 หรือ
ประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองให้19 หรือประโยชน์ในทางใดทางหน่ึงทั้งท่ีเป็นรูปธรรม

                                                   
18

  วรพจน์  วิศรุตพิชญ,์  สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพว์ิญญชน, 2538),  
น. 16. 

19
  หยดุ  แสงอุทยั, ความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกบักฎหมายทัว่ไป,  

(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2523), น. 187-188. 
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จบัต้องได้ และท่ีเป็นนามธรรม ถา้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญ
คุม้ครองและรับรองสิทธิใด ก็จะก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่รัฐ หน่วยงานของรัฐและเจา้หน้าท่ี ของรัฐท่ี
จะต้องเคารพสิทธินั้นๆ รวมถึงก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่ประชาชนท่ีจะตอ้งเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน
ดว้ย20 

ส่วนค าว่า “เสรีภาพ” (Liberty) นั้น หมายถึง ภาวะของมนุษยท่ี์ไม่ตกอยู่ภายใตก้าร
ครอบง าของผูอ่ื้น21 หรืออ านาจในการก าหนดตนเองโดยอิสระของบุคคล หรือความมีอิสระท่ีจะ
กระท าการหรืองดเวน้กระท าการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เมื่อรัฐธรรมนูญคุม้ครองเสรีภาพใด ก็จะ
ก่อใหเ้กิดหนา้ท่ีแก่รัฐ หน่วยงานของรัฐ ท่ีจะตอ้งไม่ละเมิดเสรีภาพนั้น ความมีอิสระท่ีจะกระท าการ
หรืองดเวน้กระท าการน้ีเป็นประโยชน์ชนิดหน่ึง ดงันั้น เสรีภาพจึงเป็นสิทธิประเภทหน่ึง เมื่อ
กล่าวถึงค าว่า “สิทธิ” โดยไม่เจาะจง จึงหมายความรวมถึง “เสรีภาพ” ดว้ย 

ความแตกต่างระหว่างค าว่า “สิทธิและเสรีภาพ” จึงอยูท่ี่ว่า สิทธิเป็นอ านาจของบุคคลท่ี
มีอยู่เพื่อเรียกร้องให้ผูอ่ื้นหรือองค์กรของรัฐกระท าการหรือละเวน้การกระท าอนัใดอันหน่ึง 
โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตน หรือจะกล่าวอีกนัยหน่ึงไดว้่า สิทธินั้น ก่อให้เกิด
หน้าท่ีแก่องค์กรของรัฐหรือบุคคลอ่ืนในการท่ีจะตอ้งกระท าการ หรือละเวน้กระท าการอย่างใด
อย่างหน่ึงเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผูท้รงสิทธินั่นเอง แต่เสรีภาพนั้น คือ อ  านาจของบุคคลท่ีมีอยู่
เหนือตนในการท่ีจะกระท าการอยา่งใด อยา่งหน่ึงดว้ยอ  าเภอใจตน ผูห้น่ึงผูใ้ดหาอาจเขา้มามีอิทธิพล
โน้มน้าวหรือบงัคบับญัชาให้บุคคลกระท าการเยี่ยงนั้นไม่ และแมว้่าการมีเสรีภาพจะมีผลให้เกิด
หนา้ท่ีแก่บุคคลอ่ืนหรือองคก์รของรัฐก็ตาม แต่ก็เป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งละเวน้จากการกระท าใดๆท่ีเป็น
อุปสรรคหรือขดัขวางการใชเ้สรีภาพของผูท้รงเสรีภาพเท่านั้น หาไดมี้อ  านาจตามกฎหมายในอนัท่ี
จะเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนหรือองค์กรของรัฐกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงอนัมีลกัษณะเป็นการ
ส่งเสริมการใชเ้สรีภาพของตน หรือเอ้ืออ  านวยใหต้นใชเ้สรีภาพไดส้ะดวกข้ึนไม่ 
        2.2.3  ประวติัความเป็นมาเก่ียวกบัการบงัคบัคดีปกครองของประเทศไทย 

ก่อนท่ีจะมีการจดัตั้งศาลปกครองข้ึนในประเทศไทยนั้น ศาลยติุธรรมจะเป็นองคก์รศาล
ท่ีมีอ  านาจในการพิจารณาคดีทุกประเภท รวมทั้งคดีปกครองดว้ย ซ่ึงในการพิจารณาพิพากษาคดี
ปกครองของศาลยติุธรรมนั้น ศาลจะเป็นผูท่ี้ตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าของ

                                                   
20

  ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล,  สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2540 เร่ือง 
สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : สถาบนัพระปกเกลา้, 2543),  
น. 7-8. 

21 วรพจน ์ วิศรุตพิชญ์, เพ่ิงอ้าง, น. 17. 

DPU



28 

 

ฝ่ายปกครอง และนอกจากการฟ้องคดีปกครองต่อศาลยุติธรรมแลว้ บุคคลท่ีไดรั้บความเดือดร้อน
เสียหายยงัสามารถเลือกท่ีจะร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์อีกทางหน่ึงก็ได้ ทั้ งน้ี 
ภายใต้เง่ือนไขและหลักเกณฑ์ในการร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา          
พ.ศ. 2522 ในการพิจารณาคดีทุกประเภทของศาลยุติธรรมนั้น จะไม่มีการแบ่งแยกประเภทคดี
ปกครองออกจากคดีทัว่ไป และกฎหมายไดก้  าหนดใหน้ าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมา
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ทั้งในเร่ืองเก่ียวกบัเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ในการฟ้องคดี การพิจารณาคดี 
รวมถึงการบงัคบัคดีใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาล  

การบงัคบัคดีปกครองในกรณีท่ีน ากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบงัคบัใชโ้ดยศาล
ยุติธรรมนั้น การบงัคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล22  เป็นวิธีด  าเนินการเพื่อบงัคบัให้
เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ ซ่ึงภายหลงัจากท่ีศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง ผูแ้พค้ดีหรือลูกหน้ี
ตามค าพิพากษาไม่ปฏิบติัตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ตอ้งมีวิธีการอยา่งหน่ึง 
คือ การบงัคบัคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งเพ่ือให้มีการปฏิบติัตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล  
ทั้งน้ี เพ่ือใหค้  าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลเป็นผลใหผู้ช้นะคดีหรือเจา้หน้ีตามค าพิพากษาไดรั้บสิทธิ
อนัเกิดแต่ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น โดยเจา้หน้ีตามค าพิพากษามีอ  านาจท่ีจะขอให้มีการบงัคบัคดี
ตามค าพิพากษาไดภ้ายในภายในสิบปีนับแต่วนัมีค  าพิพากษาหรือค าสั่งตามมาตรา 27123 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซ่ึงก  าหนดระยะเวลาในการบงัคบัคดีตามมาตรา 271 นั้น 
เป็นระยะเวลาท่ีก  าหนดไวใ้นกฎหมายวิธีสบญัญติั มิใช่เร่ืองอายคุวามแต่อยา่งใด 
        2.2.4  คดีปกครองและการบงัคบัคดีปกครองตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครอง และวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

2.2.4.1  ประเภทของคดีท่ีอยูใ่นอ  านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
คดีท่ีอยูใ่นเขตอ านาจของศาลปกครองจ าแนกออกเป็น 6 ประเภท ตามพระราชบญัญติั

จดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 บญัญติัใหศ้าลปกครองมีอ  านาจ
พิจารณาพิพากษาหรือมีค าสัง่ในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 

                                                   
22 พิพฒัน์  จกัรางกูร, ค  าอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีการชัว่คราวก่อนพิพากษาและ 

การบงัคบัคดีตามค าพิพากษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพอ์กัษร, 2539), น. 62. 
23 มาตรา 271  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บัญญัติว่า ถ้าคู่ความหรือบุคคลซ่ึงเป็น  

ฝ่ายแพค้ดี (ลูกหน้ีตามค าพิพากษา) มิไดป้ฏิบติัตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลทั้งหมด หรือบางส่วน คู่ความ
หรือบุคคลซ่ึงเป็นฝ่ายชนะ (เจา้หน้ีตามค าพิพากษา) ชอบท่ีจะร้องขอให้บงัคบัคดีตามค าพิพากษา หรือค าสั่งนั้น 
ไดภ้ายในสิบปีนบัแต่วนัมีค  าพิพากษาหรือค าสั่ง โดยอาศยัและตามค าบงัคบัท่ีออกตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น  
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(1)  คดีพิพาทเก่ียวกบัการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าการโดย
ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสัง่ หรือการกระท าอ่ืนใด เน่ืองจากกระท าโดยไม่มี
อ  านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบ
หรือขั้นตอน หรือวิธีการอนัเป็นสาระส าคญัท่ีก  าหนดไวส้ าหรับการนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมี
ลกัษณะเป็นการเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม หรือมีลกัษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ  าเป็นหรือ
สร้างภาระใหเ้กิดกบัประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใชดุ้ลพินิจโดยมิชอบ 

(2)  คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐละเลยต่อ
หนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั หรือปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวล่าชา้เกินสมควร 

(3)  คดีพิพาทเก่ียวกบัการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ อนัเกิดจากการใชอ้  านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสัง่ทางปกครอง 
หรือค าสัง่อ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งปฏิบติัหรือปฏิบติัหน้าท่ี
ดงักล่าวล่าชา้เกินสมควร 

(4)  คดีพิพาทเก่ียวกบัสญัญาทางปกครอง 
(5)  คดีท่ีมีกฎหมายก าหนดใหห้น่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐฟ้องคดีต่อ

ศาลเพื่อบงัคบัใหบุ้คคลกระท าการหรือละเวน้กระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
(6)  คดีพิพาทเก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีกฎหมายก าหนดใหอ้ยูใ่นเขตอ านาจศาลปกครอง 
เม่ือศาลปกครองมีค าพิพากษาหรือค าสัง่แลว้ ค  าพิพากษาศาลปกครองจะผกูพนัคู่กรณีท่ี

จะต้องปฏิบัติตามค าบังคับนับแต่ว ันท่ีก  าหนดในค าพิพากษาจนถึงวันท่ีค  าพิพากษานั้ นถูก
เปล่ียนแปลง แกไ้ข กลบั หรืองดเสีย ในกรณีท่ีเป็นค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน้ให้รอการ
ปฏิบติัตามค าบงัคบัไวจ้นกว่าจะพน้ก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ใหร้อการ
บงัคบัคดีไวจ้นกว่าคดีถึงท่ีสุด 

2.2.4.2  ค  าบงัคบัและการบงัคบัคดีปกครอง 
เม่ือศาลปกครองมีค าพิพากษาแล้วตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.  2542 มาตรา 72 วรรคหน่ึง ก  าหนดให้ศาลปกครองมีอ  านาจก าหนดค า
บงัคบัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

(1)  สัง่ใหเ้พิกถอนกฎหรือค าสัง่หรือสัง่หา้มการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีท่ี
มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายตาม
มาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) 
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(2)  สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัตาม
หน้าท่ีภายในเวลาท่ีศาลปกครองก าหนด  ในกรณีท่ีมีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐละเลยต่อหนา้ท่ีหรือปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้เกินสมควร 

(3)  สัง่ใหใ้ชเ้งินหรือใหส่้งมอบทรัพยสิ์นหรือใหก้ระท าการหรืองดเวน้กระท าการโดย
จะก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขอ่ืนๆ ไวด้ว้ยก็ไดใ้นกรณีท่ีมีการฟ้องเก่ียวกบัการกระท าละเมิดหรือ
ความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐหรือการฟ้องเก่ียวกับสัญญาทาง
ปกครอง 

(4)  สัง่ใหถื้อปฏิบติัต่อสิทธิหรือหนา้ท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีมีการฟ้องใหศ้าล
มีค าพิพากษาแสดงความเป็นอยูข่องสิทธิหรือหนา้ท่ีนั้น 

(5)  สัง่ใหบุ้คคลกระท าหรือละเวน้กระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ในการมีค  าบงัคบัตามวรรคหน่ึง (1) ศาลปกครองมีอ  านาจก าหนดว่าจะใหม้ีผลยอ้นหลงั

หรือไม่ยอ้นหลงั หรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหน่ึงได ้หรือจะก าหนดใหม้ีเง่ือนไขอย่างใด
ก็ได ้ทั้งน้ีตามความเป็นธรรมแห่งกรณี 

ในกรณีท่ีศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้เพิกถอนกฎ ให้มีการประกาศผลแห่งค า
พิพากษาดงักล่าวในราชกิจจานุเบกษา และใหก้ารประกาศดงักล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้น 

สรุปค าบงัคบัของศาลปกครอง ไดด้งัน้ี ค  าบงัคบัท่ีสัง่ให้เพิกถอนกฎ หรือค าสั่งหรือสั่ง
หา้มการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ค  าบงัคบัท่ีสัง่ใหห้วัหน้าหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีภายในเวลาท่ีศาลปกครองก าหนด ค าบงัคบัท่ี
สัง่สัง่ใหใ้ชเ้งิน หรือส่งมอบทรัพยสิ์นหรือใหก้ระท าการหรืองดเวน้กระท าการ ค  าบงัคบัท่ีสั่งให้ถือ
ปฏิบติัต่อสิทธิหรือหนา้ท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและสัง่ใหบุ้คคลกระท าหรือละเวน้กระท าอย่างหน่ึง
อยา่งใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 8)         
พ.ศ. 2559 มาตรา 75/1 วรรคหน่ึง บญัญติัว่า การบงัคบัคดีตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ของ 
ศาลปกครอง ใหน้ าบทบญัญติัว่าดว้ยการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ และบทบญัญติัว่าดว้ย
ค่าฤชาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และค่าธรรมเนียมเจา้พนักงานบงัคบั
คดีทา้ยประมวลกฎหมายดงักล่าวมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัการบงัคบัคดีปกครอง ทั้งน้ี เท่าท่ีไม่ขดั
หรือแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ีและหลกักฎหมายทัว่ไปว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

เมื่อพิจารณาบทบญัญติัมาตรา 75/1 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2559 แลว้เห็นว่า มิไดบ้ญัญติัไวโ้ดยชดัแจง้ว่า ให้น า
บทบญัญติัว่าดว้ยการบงัคบัคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม
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เฉพาะการบังคบัคดีกับเอกชนเท่านั้น บทบญัญัติดังกล่าวจึงตอ้งน ามาใชก้ับกรณีบงัคบัคดีกบัฝ่าย
ปกครองดว้ย 

2.2.4.3  หน่วยงานท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีในการบงัคบัคดีปกครอง 
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542      

มาตรา 77 (3) ไดบ้ญัญติัถึงอ  านาจหนา้ท่ีประการหน่ึงของส านกังานศาลปกครอง คือ การด าเนินการ
บงัคบัคดีให้เป็นไปตามค าบงัคับของศาลปกครอง ดังนั้น หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการบังคบัคดี
ปกครองของศาลปกครอง จึงไดแ้ก่ ส านักงานศาลปกครอง ซ่ึงส านักงานศาลปกครองไดจ้ัดตั้ง
หน่วยงานท่ีมีอ  านาจหน้าท่ีบงัคบัคดีปกครอง คือ ส านักบงัคบัคดีปกครอง และหน่วยบังคับคดี
ปกครองในส านกังานศาลปกครองในภูมิภาค โดยมีอ  านาจหน้าท่ีด  าเนินการเก่ียวกบัการบงัคบัคดี
ปกครองตามค าสัง่ ค าบงัคบั และหมายบงัคบัคดีของศาลปกครอง 

2.2.4.4  วิธีการบงัคบัคดีปกครอง 
เม่ือศาลมีพิพากษาหรือค าสั่งช้ีขาดคดีแลว้ พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2559 
มาตรา 70 วรรคสอง บญัญติัว่า ในกรณีท่ีเป็นค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน้ ให้รอการปฏิบติั
ตามค าบงัคบัไวจ้นกว่าจะพน้ระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ ใหร้อการบงัคบัคดี
ไวจ้นกว่าคดีจะถึงท่ีสุด แต่ถา้เป็นกรณีท่ีมีการอุทธรณ์และเป็นคดีท่ีก  าหนดในระเบียบของท่ีประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด คู่กรณีฝ่ายชนะคดีอาจยืน่ค  าขอต่อศาลปกครองชั้นตน้ หรือศาล
ปกครองสูงสุด แลว้แต่กรณี โดยช้ีแจงเหตุผลอนัสมควรท่ีขอให้มีการปฏิบติัตามค าบงัคบั และให้
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาค าขอและมีค  าสั่งตามท่ีเห็นสมควร  ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีก  าหนดโดยระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จึงเห็นไดว้่า เมื่อศาล
ปกครองชั้นตน้มีค  าพิพากษาแลว้ จะยงัไม่มีการปฏิบติัตามค าบงัคบัจนกว่าจะพน้ก าหนดระยะเวลา
การอุทธรณ์ และจะมีการบงัคบัคดีเมื่อคดีถึงท่ีสุดแลว้ 

1)  การบงัคบัคดีปกครองในกรณีท่ีศาลมีค  าพิพากษาใหช้ าระเงิน 
(1)  การบงัคบัคดีกบัเอกชน 
วิธีการบงัคบัคดีปกครองในกรณีท่ีศาลสัง่ใหเ้อกชนช าระเงินนั้น เมื่อศาลปกครองมีค  า

พิพากษาและค าบงัคบัดงักล่าวแลว้ เจา้หน้ีตามค าพิพากษาตอ้งบงัคบัคดีภายใน 10 ปี นับแต่วนัท่ี
ศาลมีค  าพิพากษาหรือค าสัง่ถึงท่ีสุด โดยเจา้หน้ีตามค าพิพากษาตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

(1.1)  ขอใหศ้าลออกหมายบงัคบัคดี 
(1.2)  แจง้ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีทราบว่าศาลไดอ้อกหมายบงัคบัคดีแลว้ 
(1.3)  แถลงต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดีขอใหย้ดึทรัพยข์องลกูหน้ีตามค าพิพากษา 
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เม่ือศาลแต่งตั้งเจา้พนักงานบงัคบัคดีแลว้ เจา้พนักงานบงัคบัคดีมีอ  านาจในฐานะเป็น
ผูแ้ทนเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาในอนัท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีหรือทรัพยสิ์น มีอ  านาจยึดหรืออายดัและ
ยึดถือทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค าพิพากษา มีอ  านาจท่ีจะเอาทรัพย์สินออกขายทอดตลาดและ
ด าเนินการบงัคบัทัว่ๆ ไป ตามท่ีศาลไดก้  าหนดไวใ้นหมายบงัคบัคดี เช่น เรียกใหส่้งโฉนดท่ีดิน และ
รักษาไวโ้ดยปลอดภยัซ่ึงเงินหรือทรัพยสิ์นหรือเอกสารทั้งปวงท่ียดึมาหรือท่ีไดช้  าระหรือส่งมอบให้
เจ้าพนักงาน เป็นต้น มีอ  านาจเท่าท่ีจ  าเป็นเพ่ือท่ีจะกันสถานท่ีใดๆ อันเป็นของลูกหน้ีตามค า
พิพากษาหรือท่ีลูกหน้ีตามค าพิพากษาไดป้กครองอยู่ และมีอ  านาจร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้า
พนกังานต ารวจในกรณีมีผูข้ดัขวางเพื่อด าเนินการบงัคบัคดีใหเ้สร็จเรียบร้อย 

(2)  การบงัคบัคดีกบัหน่วยงานทางปกครอง 
การก าหนดให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้กับการบังคับคดี

ปกครองนั้น อาจมีปัญหาได ้เน่ืองจากผูถ้กูฟ้องคดีส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีเอกสิทธ์ิหรือ
ไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมายบางประการ เช่น ทรัพยสิ์นบางประเภทไม่อยู่ในข่ายบงัคบัคดี
วิธีการบงัคบัคดี ตามบทบญัญติัในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในกรณีท่ีศาลสั่งให้ช าระ
เงินจะใชว้ิธีการยึดทรัพยสิ์น และการอายดัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค าพิพากษาเพ่ือน าออกขาย
ทอดตลาดและน าเงินท่ีไดม้าช าระใหแ้ก่เจา้หน้ีตามค าพิพากษาวิธีการดงักล่าวน้ีไม่สามารถน ามาใช้
กบัหน่วยงานทางปกครองท่ีเป็นราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนทอ้งถ่ิน
รวมทั้งรัฐวิสาหกิจไดเ้ลยเพราะทรัพยสิ์นของหน่วยงานดงักล่าวถือเป็นทรัพยสิ์นของแผ่นดินซ่ึงไม่
อยูใ่นความรับผดิแห่งการบงัคบัคดี ดงันั้น แมพ้ระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2559 มาตรา 75/1 จะบญัญติัใหน้ าวิธีการบงัคบัคดีตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัการบงัคบัคดีปกครองก็ตาม แต่ก็ไม่อาจน าวิธีการ
บงัคบัคดีโดยการยดึและอายดัทรัพยสิ์นมาใชบ้งัคบักบัหน่วยงานทางปกครองได  ้

อย่างไรก็ตาม แมจ้ะไม่สามารถบังคับคดีกบัทรัพยสิ์นของฝ่ายปกครองได้ก็ตามแต่
ในทางปฏิบติัท่ีผา่นมามกัจะไม่มีปัญหาว่า ฝ่ายปกครองปฏิเสธไม่ยอมช าระหน้ีแต่ปัญหาท่ีพบ คือ 
ความล่าชา้ในการช าระหน้ีเงินเพราะตอ้งเสียเวลาในการเบิกจ่ายและการตั้งงบประมาณรายจ่ายแต่
ศาลปกครองก็ไดแ้กปั้ญหาในเร่ืองความล่าชา้น้ีโดยการพิพากษาให้คิดดอกเบ้ียจากยอดเงินท่ีฝ่าย
ปกครองตอ้งช าระตามค าพิพากษาจนกว่าจะช าระเสร็จ 

2)  การบงัคบัคดีปกครองในกรณีท่ีศาลมีค  าพิพากษาใหก้ระท าการ หรืองดเวน้กระท าการ 
(1)  การบงัคบัคดีกบัเอกชน  
ตามพระราชบญัญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 

2559 มาตรา 75/1 วรรคหน่ึง บญัญติัว่า การบงัคบัคดีตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลปกครอง ให้
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น าบทบญัญติัว่าดว้ยการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ และบทบญัญติัว่าดว้ยค่าฤชาธรรมเนียม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และค่าธรรมเนียมเจา้พนักงานบงัคบัคดีทา้ยประมวล
กฎหมายดงักล่าวมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกับการบงัคบัคดีปกครอง ทั้งน้ี เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กับ
พระราชบัญญัติน้ีและหลกักฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองซ่ึงการบังคับคดีตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในกรณีท่ีศาลสัง่ใหก้ระท าการหรือละเวน้กระท าการนั้นมี 3 
ประการ คือ 

ประการท่ี 1 ขอใหศ้าลสัง่ใหถื้อเอาค าพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหน้ีกรณีน้ี
เป็นเร่ืองท่ีโจทกฟ้์องขอให้จ  าเลยท านิติกรรมอย่างหน่ึงอย่างใดถา้ศาลพิพากษาให้จ  าเลยไปท านิติ
กรรมตามท่ีโจทกข์อแต่จ าเลยไม่ไปท าถา้ไม่มีวิธีการท่ีจะบงัคบัจ าเลยไดแ้ลว้ค าพิพากษาของศาลก็
จะไม่บรรลุผล กฎหมายจึงก  าหนดวิธีการไวโ้ดยให้ศาลสั่งให้ถือเอาค าพิพากษานั้นแทนการแสดง
เจตนาดงัท่ีประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชยม์าตรา 213 วรรคสอง ตอนทา้ย บญัญติัว่า “ถา้วตัถุ
แห่งหน้ีเป็นการใหก้ระท านิติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงไซร้ศาลจะสั่งให้ถือเอาค าพิพากษาแทนการ
แสดงเจตนาของลกูหน้ีก็ได”้ 

ประการท่ี 2 ขอให้ศาลสั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระท าการโดยให้ลูกหน้ีตามค า
พิพากษาเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายทั้งน้ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 276 วรรคสาม 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 213 วรรคสอง ซ่ึงบญัญติัว่า “เม่ือสภาพแห่งหน้ีไม่เปิด
ช่องใหบ้งัคบัช าระหน้ีไดถ้า้วตัถุแห่งหน้ีเป็นการให้กระท าการอนัหน่ึงอนัใด เจา้หน้ีจะร้องขอต่อ
ศาลใหส้ัง่บงัคบัใหบุ้คคลภายนอกกระท าการอนันั้นโดยใหล้กูหน้ีเสียค่าใชจ่้ายก็ได”้ 

ประการท่ี 3 ในกรณีท่ีสภาพแห่งการบงัคบัคดีไม่เปิดช่องให้บงัคบักบัทรัพยสิ์นของ
ลกูหน้ีตามค าพิพากษาแต่ไม่ปฏิบติัตามค าบงัคบัจนพน้ระยะเวลาท่ีก  าหนดไวใ้นค าบงัคบัและไม่ใช่
กรณีท่ีตอ้งด าเนินการทางเจา้พนกังานบงัคบัคดีและไม่ใช่กรณีท่ีจะถือเอาค าพิพากษาแทนการแสดง
เจตนาของลกูหน้ีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 213 เช่น กรณีท่ีศาลมีค  าพิพากษาให้
ขบัไล่ลูกหน้ีตามค าพิพากษาและบริวารออกจากอสังหาริมทรัพยแ์ต่ลูกหน้ีและบริวารไม่ยอม
ออกไปจากอสังหาริมทรัพย ์เจา้หน้ีตามค าพิพากษาชอบท่ีจะร้องขอต่อศาลขอให้จบักุมและกกัขงั
ลกูหน้ีตามค าพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 297 ได ้

(2)  การบงัคบัคดีกบัหน่วยงานทางปกครอง 
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2559 

มาตรา 75/1 บญัญติัใหน้ าวิธีการบงัคบัคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลมกบัการบงัคบัคดีปกครอง ในกรณีท่ีศาลมีค  าพิพากษาให้กระท าการหรือละเวน้กระท า
การอาจน ามาใชไ้ดก้บัการบงัคบัคดีกบัหน่วยงานทางปกครองเพียงวิธีเดียว คือ วิธีการให้ศาลสั่งให้
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บุคคลภายนอกเป็นผูก้ระท าการแทนฝ่ายปกครอง โดยใหฝ่้ายปกครองซ่ึงเป็นลกูหน้ีตามค าพิพากษา
เป็นผูเ้สียค่าใชจ่้าย วิธีการบงัคบัคดีโดยวิธีน้ีอาจน ามาใช้บงัคับกับคดีปกครองไดใ้นกรณีท่ีศาล
ปกครองมีค  าบังคับให้ฝ่ายปกครองกระท าการท่ีโดยสภาพของการกระท าไม่ใช่การกระท าท่ี
กฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นอ านาจโดยเฉพาะของเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองแต่เป็นการกระท าท่ีมีลกัษณะ
เป็นปฏิบติัการทัว่ไปทางปกครอง เช่น ศาลสัง่ให้ฝ่ายปกครองร้ือถอนสะพานลอยท่ีก่อสร้างปิดบงั
หนา้บา้นผูฟ้้องคดี ถา้ฝ่ายปกครองไม่ยอมปฏิบติัตามผูฟ้้องคดีซ่ึงเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษาสามารถ
ร้องขอใหศ้าลสัง่ใหฝ่้ายปกครองกระท าการตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวไ้ด ้แต่หากเป็นกรณีท่ีกฎหมาย
บญัญติัให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของฝ่ายปกครองโดยเฉพาะศาลจะสั่งให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทน
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองไม่ได้ เช่น ศาลสั่งนายทะเบียนพิจารณารับจดทะเบียนสมรสให้โจทก ์
(คู่ความในคดีแพ่ง) หรือสัง่ใหเ้จา้พนกังานท่ีดินรับจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมในสงัหาริมทรัพย์
ใหแ้ก่โจทก ์(คู่ความในคดีแพ่ง) เป็นตน้ 
 
2.3  ความหมาย ประวตัคิวามเป็นมา แนวคดิ ทฤษฎี เกีย่วกบัการขายทอดตลาด 
        2.3.1  ความหมายของการขายทอดตลาด24 

ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน25 “ขายทอดตลาด” หมายถึง ขายทอดตลาด 
โดยเปิดเผยแก่มหาชน ดว้ยวิธีใหโ้อกาสแก่ผูซ้ื้อประมลูราคา ผูใ้ดใหร้าคาสูงก็มีสิทธิซ้ือทรัพยสิ์น
อนันั้นได้ 

การขายทอดตลาด เป็นวิธีการขายทรัพยสิ์นอยา่งหน่ึงซ่ึงมีมาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล โดยมี
หลกัฐานตามกฎหมายโรมนัว่าดว้ยการขายทรัพยสิ์นของลูกหน้ีเพ่ือน าเงินมาใช้หน้ีให้แก่เจ้าหน้ีซ่ึง
ความหมายของการขายทอดตลาดสามารถอธิบายได ้ดงัต่อไปน้ี26 

Oxford Companion to Law อธิบายว่า การขายทอดเป็นวิธีการขายวิธีหน่ึง ท่ีให้บุคคล
เขา้สูร้าคาเพ่ือซ้ือทรัพยสิ์น ตามปกติจะตอ้งขายทอดตลาดในท่ีสาธารณะหลงัจากท่ีไดม้ีการโฆษณา
ประกาศขายทอดตลาด โดยผูท้อดตลาดซ่ึงไดรั้บอนุญาต การแสดงเจตนาในการขายทรัพยใ์ห้แก่ผู ้
เสนอราคาสูงสุดจะกระท าโดยการเคาะไม ้แต่ทรัพยสิ์นท่ีขายทอดตลาดอาจถูกเพิกถอนไดก่้อนท่ีจะมี
การแสดงเจตนาขายด้วยการเคาะไม ้การขายโดยการขายทอดตลาดอาจแจ้งให้ทราบถึงราคาขั้นต ่ า 

                                                   
24 ชลธิชา  ศรีวิพฒัน์, เพ่ิงอ้าง, น. 5-6. 

 

25 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2556) 
 26 วิกรม  เมาลานนท,์ “ทอดตลาด,” สารานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน เล่ม 13,  
ประจวบคีรีขนัธ์ : โรงพิมพศ์ูนยก์ารทหารราบ, น. 8453-8460 (2516-17). 
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(Reserve Price) รวมทั้งราคาท่ีเสนออาจเพิกถอนไดก่้อนท่ีผูท้อดตลาดจะแสดงเจตนาดว้ยการเคาะไมซ่ึ้ง
การขายทอดตลาดในบางประเทศ เช่น สาธารณรัฐฝร่ังเศส มีการก าหนดว่าค  าเสนอราคาสูงสุดจะตอ้ง
เสนอก่อนท่ีเทียนไขซ่ึงจุดไว ้3 เล่ม ตั้งแต่เร่ิมตน้ท าการขายทอดตลาดจนกว่าเทียนท่ีจุดนั้นจะดบัลง 
กล่าวคือ ผูท่ี้ใหร้าคาสูงสุดก่อนท่ีเทียนจะดบัลงเป็นผูซ้ื้อทรัพยไ์ด ้

นักวิชาการ ช่ือ David Maxwell Walker (1980) ได้อธิบายความหมายของการขาย
ทอดตลาดไวว้่า การขายทอดตลาดเป็นวิธีการขายวิธีหน่ึงซ่ึงใหบุ้คคลเขา้สูร้าคาเพ่ือซ้ือทรัพยสิ์นนั้น 
โดยการเสนอราคาเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ โดยตามปกติจะตอ้งขายทอดตลาดในท่ีสาธารณะ ซ่ึงหลงัจาก
ท่ีมีการโฆษณาประกาศขายทอดตลาด โดยผูท้อดตลาดท่ีไดรั้บอนุญาต การแสดงเจตนาขายให้แก่ผู ้
เสนอราคาสูงสุดโดยการเคาะไม ้ทรัพยสิ์นท่ีขายทอดตลาดอาจถกูเพิกถอนไดก่้อนท่ีจะมีการแสดง
เจตนาขายด้วยการเคาะไม ้การขายโดยการทอดตลาดอาจแจ้งให้ทราบถึงราคาขั้นต ่า (Reserve 
Price) โดยราคาท่ีเสนออาจถกูเพิกถอนไดก่้อนท่ีผูท้อดตลาดจะแสดงเจตนาตกลงดว้ยการเคาะไม  ้

เมื่อศึกษาจากการให้ความหมายข้างต้นแลว้  สามารถสรุปได้ว่า การขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นเป็นการด าเนินการขายเพ่ือใหไ้ดร้าคาสูงสุด  ดงันั้น ราคาของทรัพยสิ์นท่ีขายจึงตอ้งเป็น
ราคาท่ีสูงท่ีสุดและใหป้ระโยชน์แก่ผูข้ายมากท่ีสุด ซ่ึงการขายทอดตลาดจะตอ้งกระท าโดยเปิดเผยต่อ
สาธารณชนใหม้ีโอกาสไดเ้สนอราคา ส าหรับผูท่ี้ไดเ้สนอราคาสูงสุดจะเป็นผูซ่ึ้งไดท้รัพยสิ์นนั้นไป 
และในการสูร้าคานั้นจะส้ินสุดลง เมื่อผูท้อดตลาดไดแ้สดงเจตนาตกลงขายกบัผูท่ี้เสนอราคาสูงสุด
ดว้ยวิธีการเคาะไม ้หรือดว้ยวิธีอ่ืนใด ตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด 
        2.3.2  ประวติัความเป็นมาของการขายทอดตลาด 

แต่เดิมการขายทอดตลาดในกฎหมายไทย เรียกว่า “การขายเลหลงั”27 ซ่ึงเป็นการซ้ือขาย
ชนิดหน่ึง ท่ีแตกต่างจากการซ้ือขายธรรมดา โดยการขายทอดตลาดเป็นการขายโดยเปิดเผยและเปิด
โอกาสใหค้นทัว่ไปเขา้สูร้าคากนั ซ่ึงผูท่ี้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผูท่ี้ซ้ือทรัพยไ์ด ้ในท่ีน้ีจะเรียกผูท่ี้
เขา้เสนอราคาซ้ือทรัพยว์่า “ผูเ้ขา้สูร้าคา” และจะเรียกผูท่ี้ด  าเนินการขายทอดตลาดว่า “ผูท้อดตลาด” 
โดยวิธีการในการแสดงเจตนาตกลงในการขายทอดตลาดจะกระท าดว้ยการเคาะไม ้หรือดว้ยวิธีการ

                                                   
 27 อมัพร  จนัทรวิจิตร, ค  าบรรยายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให ้ 
ค ้าประกนั จ านอง จ าน า ตวัแทนนายหน้า ประกนัภัย รับขน และเก็บของในคลงัสินคา้, (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพค์ุรุสภาลาดพร้าว, 2517),น. 90. 
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อ่ืนตามจารีตประเพณี28 ในการขายทอดตลาดนั้นจะมีการก าหนดราคาขั้นต ่าไว ้เพื่อป้องกนัไม่ให้มี
การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นในราคาท่ีต ่าเกินสมควร ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัคดีได ้อยา่งไรก็ตาม การยดึทรัพยแ์ละการขายทอดตลาดทรัพยข์องลูกหน้ีตามค า
พิพากษาจะตอ้งค านึงถึงสิทธิในทรัพยสิ์นของบุคคลดว้ย เน่ืองจากสิทธิดงักล่าวเป็นสิทธิท่ีรัฐให้
ความคุม้ครองและตอ้งค านึงถึงความศกัด์ิสิทธิแห่งค าพิพากษาของศาล 

การขายทอดตลาดนั้นเร่ิมข้ึน ตั้งแต่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 โดยมีชาวต่างชาติเขา้มาท าการ
คา้ขายในประเทศไทยเป็นผูด้  าเนินการขายทอดตลาดในสมยันั้น ต่อมา ประมาณปี พ.ศ. 2439 
ประเทศไทยมีการขายทอดตลาดเป็นขั้ นตอนของการบังคับคดีตามค า พิพากษา โดยมี
พระราชบญัญติักระบวนพิจารณาความแพ่ง รัตนโกสินทร์ ศก 115 หมวดท่ี 16 ว่าดว้ยการบงัคบัเร่ง
ใหส้ าเร็จตามค าพิพากษา มาตรา 96 ถึงมาตรา 107 ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น
เพ่ือน าเงินมาช าระหน้ีตามค าพิพากษา29  

ในปัจจุบนัในประเทศไทยไดม้ีการแบ่งการขายทอดตลาดออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
(1)  การขายทอดตลาดโดยเอกชน 
(2)  การขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ ตามท่ีกฎหมายไวโ้ดยเฉพาะเช่น 

กรมสรรพากร กรมศุลกากร เป็นตน้ 
(3)  การขายทอดตลาดโดยกรมบงัคบัคดี 

        2.3.3  ทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการขายทอดตลาด 
2.3.3.1  หลกัการขายทอดตลาด 
การขายทอดตลาดนั้นเป็นวิธีหน่ึงของการซ้ือขาย มีความแตกต่างจากสัญญาซ้ือขาย

ธรรมดา เน่ืองจากในการขายทอดตลาดนั้นผูข้ายจะก าหนดราคาขั้นต ่าในการเร่ิมตน้ท่ีจะขายไวแ้ละ
ผูท่ี้ประสงคจ์ะซ้ือทรัพยจ์ากการขายทอดตลาดจะตอ้งเสนอราคาใหสู้งข้ึนเพื่อแข่งขนักบัผูท่ี้เขา้สู้ราคา
ดว้ยกนั และในการซ้ือขายธรรมดาจะเป็นการท าสัญญาซ้ือขายระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายท่ีเป็นคู่สัญญา 
แต่การขายทอดตลาดจะประกาศให้ประชาชนทัว่ไปทราบ ในการประมูลซ้ือทรัพยจ์ากการขาย

                                                   
 28 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ชมรมนิติศาสตร์ คู่มือปฏิบติัการท าสัญญาซ้ือขาย, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2532) 
, น. 13. 
 29 วนัดี  เอื้อสกุลพิพฒัน,์ “การขายทอดตลาด,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,  
2550), น. 8. 

DPU



37 

 

ทอดตลาด ผูท่ี้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผูซ้ื้อทรัพยท่ี์ไดท้รัพยสิ์นจากการขายทอดตลาด30 ในการขาย
ทอดตลาดจะมีผูท่ี้ด  าเนินการขายทอดตลาด มีช่ือเรียกว่า “ผูท้อดตลาด” (Auctioneer) เป็นผูม้ีหน้าท่ี
ในการด าเนินการขายทอดตลาดโดยน าเอาทรัพยท่ี์ยึดไวน้ั้นออกเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปโดย
เปิดเผย อาจเป็นบุคคลเดียวกนักบัผูข้ายทรัพยสิ์น หรือเป็นเจา้พนักงานตามกฎหมาย31 ส าหรับผู ้
ทอดตลาดท่ีเป็นเจา้พนกังานตามกฎหมายเป็นเจา้พนักงานของรัฐในการด าเนินการขายทอดตลาด
ตามค าสัง่ศาล เช่น เจา้พนกังานบงัคบัคดี เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยห์รือเจา้พนักงานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บ
มอบหมายไวโ้ดยเฉพาะในการขายทอดตลาด การซ้ือขายจะบริบูรณ์เม่ือผูท้อดตลาดไดแ้สดงเจตนา
ยอมรับการขายโดยวิธีการเคาะไมข้าย หรือโดยวิธีอ่ืน ตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดนั้น 

2.3.3.2  หลกัสุจริต 
หลกัสุจริต (The principle of Good Faith) เป็นแนวคิดท่ีมีความส าคญัต่อระบบกฎหมาย

ลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law system) เพื่อลดความเคร่งครัดของกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรเป็น
รากฐานของระบบกฎหมายแพ่ง ท าให้การใช้กฎหมายมีความเป็นธรรมสอดคลอ้งกับความ
เปล่ียนแปลงของสงัคมอยูเ่สมอ จึงเป็นลกัษณะของกฎหมายท่ีพิจารณาถึงเจตนารมณ์เป็นตวัส าคญั
ไม่ไดย้ดึติดถึงตวัอกัษรมากจนเกินไป32 

“หลกัสุจริต” เป็นหลกัทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ลกัษณะ 1 บท
เบ็ดเสร็จทัว่ไป ไดบ้ัญญติัไวใ้นมาตรา 5 ความว่า “ในการใชสิ้ทธิแห่งตนก็ดีในการช าระหน้ีก็ดี 
บุคคลทุกคนตอ้งกระท าโดยสุจริต” และยงัปรากฏในระบบกฎหมายต่างๆ ทั้งในประมวลกฎหมาย
แพ่งเยอรมนั มาตรา 242 ท่ีก  าหนดใหล้กูหน้ีมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัการช าระหน้ีโดยสุจริต และประมวล
กฎหมายแพ่งสวิส มาตรา 2 วรรคแรก ซ่ึงวางหลกัว่า บุคคลทุกคนตอ้งใชสิ้ทธิและปฏิบติัหนา้ท่ีโดย
สุจริตและในมาตรา 2 วรรคสอง ยงัไดก้  าหนดต่อไปว่า การใชสิ้ทธิไปในทางท่ีมิชอบย่อมไม่ไดรั้บ
ความคุม้ครองตามกฎหมาย33 

                                                   
 30 พระยาวิฑุรธรรมพิเนตุ , ค  าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให้,       
(พระนคร : ส านกัพิมพส์ยามบรรเจิด, ม.ป.ป.), น. 223. 

31 เดือน  จิตรกร, ค  าบรรยายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยเอกเทศสัญญา ซ้ือขาย แลกเปลี่ยน  
ให ้เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2510), น. 91. 
 32 สุจิต  ปัญญาพฤกษ,์ “การใชสิ้ทธิโดยสุจริต,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2541), น. 211-212. 
 33 กิตติศกัดิ์   ปรกต,ิ หลกัสุจริตและเหตุเหนือความคาดหมายในการช าระหน้ีบริษทั, (กรุงเทพมหานคร :  
ส านกัพิมพว์ิญญูชน, 2554), น. 15-16. 
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การท่ีกฎหมายวางหลกัสุจริตไวใ้นฐานะเป็นหลกัทัว่ไปของประมวลกฎหมายเพื่อมุ่งจะ
ใหเ้ป็นหลกัพ้ืนฐานของระบบกฎหมาย โดยก าหนดหน้าท่ีแก่บุคคลทุกคนท่ีจะใชสิ้ทธิหรือปฏิบติั
หน้าท่ีของตนให้ตอ้งกระท าไปภายใตม้าตรฐานทางคุณค่าเดียวกนั คือ ดว้ยความสุจริต อนัเป็น
มาตรฐานทางคุณค่าทางสงัคมตามเกณฑท่ี์ยอมรับกนัว่าสอดคลอ้งกบัความคาดหมายโดยชอบของ
บุคคลท่ีรู้ผดิชอบชัว่ดี และรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือตามมาตรฐานวิญญูชน 

หลัก สุจ ริตน้ี เ ป็นหลักแห่งความชอบธรรม ดังท่ี เ รียกกันในภาษาอังกฤษว่ า            
“Good Faith” หมายถึง หลกัแห่งมาตรฐานความซ่ือสตัยห์รือความเช่ือมัน่ศรัทธา อนับุคคลพึงมีแก่
กนัโดยชอบ จึงถือไดว้่า เป็นหลกัท่ีผดุงความยติุธรรม (Jus Aequum) และในขณะเดียวกนัก็เป็นบท
บงัคบัในฐานะท่ีเป็นสาระส าคญัหรือเป็นแกนของระบบกฎหมายซ่ึงคู่กรณีไม่อาจตกลงยกเวน้ได้
ในฐานะท่ีเป็นบทกฎหมายท่ีเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน กล่าวได้
ว่า หลกัสุจริตเป็นหลกัท่ีกวา้งท่ีสุดท่ีสามารถครอบคลุมข้อเท็จจริงได้มากมาย34 ซ่ึงในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 5 ความว่า “ในการใชสิ้ทธิแห่งตนก็ดี ในการช าระ
หน้ีก็ดี บุคคลทุกคนตอ้งกระท าโดยสุจริต”  ดงันั้น หลกัในเร่ือง “สุจริต” จึงมีความส าคญัและจ าเป็น
อยา่งมากส าหรับการด าเนินการในชั้นบงัคบัคดีเพ่ือผดุงความยติุธรรมแก่คู่กรณี  

2.3.3.3  หลกัผูรั้บโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผูโ้อน 
ผูรั้บโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผูโ้อน หมายความว่า การซ้ือกรรมสิทธ์ิทรัพยสิ์นจากผูซ่ึ้งไม่ได้

มีสิทธิครอบครองทรัพยสิ์นนั้นท าไม่ได ้และหากมีผูซ้ื้อไปก็ไม่ไดมี้กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นอนันั้น
เช่นกนั กฎเกณฑน้ี์ท าใหผู้ท่ี้จะซ้ือไม่สามารถทราบไดว้่า ผูท่ี้จะขายมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นนั้นโดย
สุจริตหรือไม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ม่ไดบ้ญัญติัหลกัน้ีไวโ้ดยเฉพาะเจาะจง แต่ถือ
ไดว้่าเป็นหลกักฎหมายทัว่ไป และไดบ้ญัญติัขอ้ยกเวน้ไวเ้พื่อคุม้ครองบุคคลในบางกรณี  แต่ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1336 ไดบ้ญัญติัถึงอ  านาจของเจา้ของกรรมสิทธ์ิไว ้ซ่ึง
เจ้าของกรรมสิทธ์ิมีอ  านาจจ าหน่ายทรัพยสิ์นของตนย่อมหมายความถึงการโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสิ์นไม่ว่าดว้ยประการใดๆ35 ในกรณีท่ีผูจ้  าหน่ายไม่มีสิทธิขายทรัพยสิ์น ผูซ้ื้อจะยกสัญญาซ้ือ
ขายมาใชย้นัต่อเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีแทจ้ริงไม่ได ้เพราะผูซ้ื้อจะไดสิ้ทธิอย่างดีก็เพียงเท่าท่ีผูข้ายมีอยู่

                                                   
 34 ศนนักรณ์ (จ าปี)  โสตถิพนัธ์ุ, ค  าอธิบายหลกักฎหมายนิติกรรมสัญญา, (กรุงเทพมหานคร :  
ส านกัพิมพว์ิญญูชน, 2554), น. 430. 
 35 วิษณุ  เครืองาม, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยซ้ื์อขาย แลกเปลี่ยน ให,้ 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพนิ์ติบรรณาการ, 2545), น. 29. 
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เท่านั้น แมผู้ซ้ื้อจะซ้ือโดยสุจริตและไม่ทราบถึงความบกพร่องของผูข้ายก็ตาม ไม่ท าให้ผูซ้ื้อไดรั้บ
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นและจะหยิบยกเอาขอ้สุจริตและค่าตอบแทนในการใชร้าคาของตนมาต่อสู้
กบับุคคลผูซ่ึ้งเป็นเจา้ของทรัพยอ์นัแทจ้ริงไม่ได ้แต่หากจะปล่อยให้ผูรั้บโอนตอ้งเสียสิทธิไปโดย
ไม่ใช่ความผิดของผูรั้บโอนก็ไม่สมควรและอาจกระทบกระเทือนถึงเศรษฐกิจของรัฐ การปฏิบติั
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายยุติธรรม หรือผูซ่ึ้งมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกฎหมายจึงต้องให้ความคุ้มครอง
ระหว่างเจา้ของผูมี้กรรมสิทธ์ิกบัผูซ่ึ้งซ้ือทรัพยสิ์นท่ีรับโอนไวบ้างกรณีไม่ให้เสียไป ซ่ึงรวมถึงการ
รับโอนทรัพยสิ์นจากการขายทอดตลาดตามค าสั่งศาล36 แมว้่าในท่ีสุดจะพิสูจน์ไดว้่าทรัพยสิ์นนั้น
มิไดเ้ป็นของจ าเลยหรือลูกหน้ีตามค าพิพากษา  ดงันั้น เม่ือกฎหมายให้ความคุม้ครองบุคคลผูซ้ื้อ
ทรัพยโ์ดยสุจริตจากการขายทอดตลาดตามค าสัง่ศาล จึงท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในการซ้ือทรัพยจ์าก
การขายทอดตลาดตามค าสัง่ศาลมากยิง่ข้ึน 
        2.3.4  วิธีการขายทอดตลาด37 

1)  เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว ในวันท่ี
ด าเนินการขายทอดตลาด เจา้พนกังานบงัคบัคดีผูข้ายทอดตลาดจะปักธงแสดงสญัลกัษณ์ในการขาย
ทอดตลาด เพ่ือเป็นการเปิดเผยใหป้ระชาชนทัว่ไปไดท้ราบว่ามีการขายทอดตลาด ณ สถานท่ีท่ีแสดง
ธงสญัลกัษณ์ 

2)  ก่อนการเร่ิมตน้ขายทอดตลาด  เจา้พนักงานบงัคบัคดีจะอธิบายวิธีการขายเง่ือนไข 
และขอ้ก าหนดของการขายทอดตลาดโดยสังเขป และจะท าการขายเรียงตามล าดบัท่ีก  าหนดไวใ้น
ประกาศขายทอดตลาด 

3)  ในแต่ละคดี เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะอ่านรายละเอียดของประกาศขายทอดตลาด และ
สอบถามว่า มีผูม้ีส่วนไดเ้สีย เช่น เจา้หน้ีตามค าพิพากษา ลูกหน้ีตามค าพิพากษารายใดมาดูแลการ
ขายทอดตลาด และประกาศราคาเร่ิมตน้ในการขายทอดตลาด ซ่ึงราคาน้ีจะเป็นราคาสมควรขายใน
การขายคร้ังนั้นๆ ดว้ย 

4)  การเพ่ิมราคา เจา้พนักงานบงัคบัคดีจะประกาศให้ทราบว่าทรัพยแ์ต่ละรายการจะ
ก าหนดให้มีการเพ่ิมราคาคร้ังละเท่าใด และตอ้งใชจ้นจบการขายในรายการนั้นๆ แต่หากผูเ้ขา้สู้
ราคาประสงคจ์ะเพ่ิมราคาสูงกว่าอตัราท่ีก  าหนดไวก้็สามารถท าได ้

                                                   
 36 ประมูล  สุวรรณศร, ค  าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 4 ว่าดว้ยทรัพย,์ 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพนิ์ติบรรณการ, 2511), น. 208. 

37 กรมบงัคบัคดี กระทรวงยติุธรรม, คูมื่อผูซ้ื้อทรัพยข์ายทอดตลาด, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2555), น. 6-9. 
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5)  เมื่อเจา้พนกังานบงัคบัคดีอ่านประกาศขายทอดตลาดในทรัพยร์ายการใดแลว้เสร็จ 
หากผูเ้ขา้สู้ราคาตอ้งการซ้ือทรัพยร์ายการนั้น สามารถยกป้ายเพ่ือเสนอซ้ือในราคาเร่ิมตน้ หากมี
ผูส้นใจประมลูซ้ือหลายรายในรายการนั้น ก็สามารถยกป้ายแข่งขนัเพ่ิมราคาตามอตัราของการเพ่ิม
ราคาตามท่ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีก  าหนด หรือจะเพ่ิมราคาสูงกว่าอตัราท่ีก  าหนดไวก้็สามารถ 
ท าได ้

6)  เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะท าการขายทอดตลาดจนไดร้าคาสูงสุดแลว้จะสอบถามผูม้ี
ส่วนได้เสียท่ีมาดูแลการขายทอดตลาดว่าจะคัดคา้นราคาดังกล่าวหรือไม่ หากไม่มีผูค้ ัดค้านเจ้า
พนกังานบงัคบัคดีจะขานราคา และนบัหน่ึง 3 คร้ัง นบัสองอีก 3 คร้ัง และหากไม่มีผูใ้หร้าคาสูงกว่า
นั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขานราคาสูงสุดนับสาม พร้อมเคาะไมข้ายให้ผูเ้สนอราคาสูงสุด
ดงักล่าว หากมีผูค้ดัคา้นราคาท่ีเสนอสูงสุดและไดก้  าหนดราคาท่ีคดัคา้นเจา้พนักงานบงัคบัคดีจะ
สอบถามว่าจะมีผูใ้ดเสนอราคาตามท่ีไดค้ดัคา้นหรือไม่ หากมีผูเ้สนอราคาเท่ากบัราคาท่ีไดม้ีการ
คดัคา้นไว ้ก็จะท าการขายทอดตลาดต่อไปจนกว่าจะไดร้าคาสูงสุดและขานราคานบัสามพร้อมเคาะ
ไม  ้ ให้ผูเ้สนอราคาสูงสุด หากไม่มี ผูใ้ดเสนอราคาเท่าท่ีผูค้ ัดคา้นเสนอไว้ หรือผูค้ ัดคา้นไม่ได้
ก  าหนดราคาท่ีคดัคา้น เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะเล่ือนการขายทอดตลาดออกไป โดยให้ผูเ้สนอราคา
สูงสุดตอ้งผกูพนักบัการเสนอราคาดงักล่าวเป็นระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัท่ีเสนอราคานั้น โดยผู ้
เสนอราคาสูงสุดตอ้งท าสัญญาผกูพนัราคาไวก้บัเจา้พนักงานบงัคบัคดี โดยให้ถือว่าหลกัประกัน
ตามเง่ือนไขการเข้าสู้ราคาเป็นเงินมดัจ าในการผูกพนั และผูเ้สนอราคาสูงสุดตอ้งมาในการขาย
ทอดตลาดในนดัต่อไป  

ในการขายทอดตลาดในนดัต่อมา เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะเร่ิมตน้ราคาขายทอดตลาดใน
ราคาท่ีมีผูผ้กูพนัราคาไวใ้นการขายทอดตลาดคร้ังก่อน หากไม่มีผูเ้สนอราคาสูงกว่าราคาท่ีผกูพนัไว้
หรือไม่มีผูใ้ดเสนอราคาเลยราคาผกูพนัดงักล่าวจะเป็นราคาสูงสุด เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะขานราคา
นบัสามพร้อมเคาะไมข้ายใหแ้ก่ผูผ้กูพนัราคาดงักล่าว และให้ถือว่าเงินมดัจ าในการผกูพนัเป็นเงิน
มดัจ าในการขายทอดตลาดในคร้ังน้ีดว้ย แต่หากมีผูเ้สนอราคาสูงกว่าราคาท่ีผกูพนัคร้ังก่อน เจ้า
พนกังานบงัคบัคดีจะท าการขายทอดตลาดต่อไปจนกว่าจะไดร้าคาสูงสุด และจะนบัหน่ึง 3 คร้ัง นับ
สองอีก 3 คร้ัง และนบัสามพร้อมเคาะไมข้ายใหแ้ก่ผูเ้สนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดนั้น และ
เจา้พนักงานบงัคับคดีจะคืนเงินมดัจ าให้แก่ผูผู้กพนัราคาดงักล่าว  ส าหรับผูซ้ื้อทรัพยไ์ด้ตอ้งท า
สญัญาซ้ือขายกบัเจา้พนกังานบงัคบัคดี พร้อมทั้งช าระเงินตามราคาท่ีประมลูซ้ือใหค้รบถว้นต่อไป 
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บทที่ 3 
การด าเนินการบังคับคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของต่างประเทศ 

และประเทศไทย 
 

ในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในการด าเนินการบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น
นั้น มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินการบงัคบัคดีโดยการ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของต่างประเทศและประเทศไทย เพื่อท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ของ
ความเขา้ใจในรายละเอียดปลีกย่อยท่ีมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจน ามาประยุกต์ใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์
วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นเพื่อท าให้การบังคับคดีปกครองโดยการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครองเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และเพ่ือใหไ้ดเ้งิน
มาช าระหน้ีแก่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาของศาลปกครองโดยถูกต้อง และรวดเร็วท่ีสุด โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
 
3.1  การด าเนินการบังคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของต่างประเทศ 
        3.1.1  การบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของสาธารณรัฐฝร่ังเศส38 

การบงัคบัคดีของสาธารณรัฐฝร่ังเศส39 จะด าเนินการโดยเจา้พนักงานบงัคบัคดีซ่ึงเป็น
เอกชนผูป้ระกอบวิชาชีพอิสระ และมีอีกหน่ึงสถานะ คือ เป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามกฎหมาย  

1)  ผูท่ี้มีอ  านาจหนา้ท่ีในการบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 
ในการด าเนินกระบวนการบังคับคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของสาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส จะมีเจา้หนา้ท่ี 2 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ 
(1)  เจา้พนักงานขายทอดตลาดทรัพย์ (Commissaire priseur) ซ่ึงเข้ามาโดยการสอบ

คดัเลือก และการฝึกอบรมเป็นระยะเวลาสองปี และจะมีรูปแบบการสอบคดัเลือก และการฝึกอบรม

                                                   
38

  ไพบูลย ์ เมฆมานะ, “ปัญหาการขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดี ,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต         
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2548), น. 71-72. 

39
  ธนกร  วรปรัชญากูล, เจา้พนกังานบงัคบัคดีในประเทศฝร่ังเศส, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., 2547), 

น. 5. 
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ใกลเ้คียงกับเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยผูท่ี้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นเจ้า
พนกังานขายทอดตลาดทรัพย ์จะตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั 

(2)  โนแตร์ (Notaire) มีหนา้ท่ีในการท าเอกสารและสัญญาทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  รวมทั้งให้ค  าปรึกษาในการจัดท าเอกสารและสัญญาดงักล่าวด้วยโดย
เอกสารต่างๆ ท่ีได้จัดท าข้ึนโดยโนแตร์นั้นจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมาย
ฝร่ังเศสว่าเป็นเอกสารท่ีมีความถกูตอ้งแทจ้ริงตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2)  หลักเกณฑ์ในการด าเนินการบังคับคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

2.1)  การขายทอดตลาดอสงัหาริมทรัพย์40 
(1)  ในการขายทอดตลาดของสาธารณรัฐฝร่ังเศส หากทรัพยท่ี์จะท าการขายทอดตลาด

เป็นอสงัหาริมทรัพย ์ผูท่ี้จะเขา้สูร้าคาในการซ้ือทรัพย ์จะตอ้งมีตวัแทนซ่ึงเป็นทนายความด าเนินการ
เขา้สูร้าคาในการซ้ือทรัพยน์ั้น เน่ืองจากระบบกฎหมายของสาธารณรัฐฝร่ังเศสถือว่าเป็นเร่ืองส าคญั
ท่ีจะตอ้งมีทนายความเขา้มาช่วยดูแลเพ่ือเป็นหลกัประกนัว่า กรณีท่ีมีผูช้นะในเขา้สู้ราคาในการซ้ือ
ทรัพยแ์ลว้ จะตอ้งมีการช าระราคาในการซ้ือทรัพยไ์ดอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น ซ่ึงมีหลกัเกณฑ์
แตกต่างจากการขายทอดตลาดสงัหาริมทรัพย ์

หากผูท่ี้จะเขา้สูร้าคาในการซ้ือทรัพยร์ายใด ไม่มีทนายความเขา้สู้ราคาในการซ้ือทรัพย์
แทนตนเองแลว้ จะมีผลท าให้มิไดก้รรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยท่ี์ตนเป็นผูช้นะในการเขา้สู้ราคา
นั้น โดยผลของกฎหมายซ่ึงถือว่าเป็นโมฆะ เน่ืองจากเหตุผลในทางทางกฎหมายท่ีต้องการให้
ทนายความมีหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการตรวจสอบและรับรองฐานะทางการเงินของลูกความของตนซ่ึง
เป็นผูท่ี้ตอ้งการเขา้สูร้าคาในการซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์และหากเกิดกรณีท่ีลกูความของทนายความนั้น 
เป็นผูช้นะในเข้าสู้ราคาในการซ้ือทรัพย์แล้ว แต่ไม่สามารถช าระราคาทรัพย์ให้ครบถ้วนได ้
ทนายความผูน้ั้นจะตอ้งรับผดิแทนลกูความของตนต่อไป 

(2)  การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยจ์ะตอ้งด าเนินการอย่างเปิดเผย ณ ศาลจงัหวดั 
โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของศาล  

(3)  ในการขายทอดตลาดอสงัหาริมทรัพยข์องสาธารณรัฐฝร่ังเศส จะด าเนินการโดยเร่ิม
จากการจุดเทียนจ านวน 3 เล่ม โดยในแต่ละเล่มจะเทียบกบัเวลาประมาณ 1 นาที เม่ือเร่ิมการขาย

                                                   
 40 กองวิชาการ, “การบงัคบัคดีแพ่งของประเทศฝร่ังเศส,” วารสารกรมบงัคบัคดี, น. 7,10 (2548). 
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ทอดตลาดจะตอ้งเร่ิมจุดเทียนเล่มท่ี 1 โดยจะจุดเทียนเล่มท่ี 2 และเล่มท่ี 3 ตามล าดบั เพื่อรอผูเ้สนอ
ราคา  

ในกรณีท่ีมีผูเ้ขา้สูร้าคาในระหว่างการจุดเทียนนั้น และหลงัจากนั้นไม่มีผูใ้ดเขา้สู้ราคา
เพ่ิมเติมอีก เม่ือเทียนทั้งหมด 3 เล่มดบัลง จะถือว่าการขายทอดตลาดเสร็จสมบูรณ์ และผูเ้สนอราคา
สูงสุดเป็นผูท่ี้ไดซ้ื้อทรัพยน์ั้นไปจากการขายทอดตลาด 

แต่หากเป็นกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดเขา้สู้ราคา เม่ือจุดเทียนครบทั้งหมด 3 เล่มแลว้ ให้ถือว่า ผู ้
ร้องขอต่อศาลใหมี้การขายทอดตลาดเป็นผูท่ี้ไดซ้ื้อทรัพยน์ั้นไปจากการขายทอดตลาด 

(4)  เม่ือมีผูซ้ื้ออสงัหาริมทรัพยไ์ดจ้ากการขายทอดตลาดแลว้ ศาลจะมีค าพิพากษาเพ่ือ
เป็นการแสดงว่า ผูซ้ื้ออสงัหาริมทรัพยน์ั้นเป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าวนับแต่วนัท่ี
ศาลมีค  าพิพากษา และส าหรับสิทธิของผูซ้ื้อทรัพยจ์ากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยน์ั้น จะไม่
มีสิทธิในทรัพยน์ั้นดีไปกว่าเจา้ของเดิมซ่ึงเป็นผูท่ี้ถูกยึดทรัพยน์ั้นโดยถือว่า ค  าพิพากษาในเร่ือง
เก่ียวกบัซ้ือทรัพยน์ั้นเป็นค าพิพากษาในคดีท่ีไม่มีขอ้พิพาท ท่ีมิจ  าตอ้งระบุเหตุผลลงในค าพิพากษา 
และกฎหมายก าหนดว่าค าพิพากษาดงักล่าวไม่สามารถท่ีจะอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลได ้

(5)  ผูซ้ื้อทรัพยไ์ด้จากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์จะต้องช าระราคาของ
อสงัหาริมทรัพยพ์ร้อมดอกเบ้ียซ่ึงคิดจากราคาของอสังหาริมทรัพยน์ับแต่วนัท่ีลูกหน้ีไดรั้บแจง้ให้
ช าระหน้ี และค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการด าเนินการขายทอดตลาด โดยเร่ิมตั้งแต่การแจง้หมายใหช้ าระ
หน้ีไปยงัลกูหน้ีจนถึงเม่ือศาลไดมี้ค  าพิพากษาเก่ียวกบัการขายทอดตลาดอสงัหาริมทรัพยน์ั้น 

(6)  ค  าพิพากษาเก่ียวกบัการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยจ์ะเป็นหลกัฐานแสดงการ
โอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยน์ั้น โดยสามารถท่ีจะใช้ยนัต่อบุคคลภายนอก เมื่อได้มีการ
ด าเนินการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิ ณ ส านักงานทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยจะต้อง
ด าเนินการดงักล่าว ภายในเวลา 2 เดือน นบัแต่วนัมีค  าพิพากษา  

หากมิได้มีการด าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพย์นั้ นภายใน
ก าหนดเวลา 2 เดือน นบัแต่วนัมีค  าพิพากษาแลว้ เจา้พนักงานบงัคบัคดีจะตอ้งน าอสังหาริมทรัพยอ์อก
ขายทอดตลาดใหม่ และผูซ้ื้อทรัพยค์นเดิมจะตอ้งรับผดิชอบ โดยการช าระราคาส่วนต่างท่ีเกิดข้ึน ใน
กรณีท่ีการขายทอดตลาดคร้ังใหม่ไดร้าคาทรัพยต์  ่ากว่าในการขายทอดตลาดอสงัหาริมทรัพยค์ร้ังแรก 

(7)  นอกจากการน าอสังหาริมทรัพย์นั้นออกขายทอดตลาดใหม่ เน่ืองจากผูซ้ื้อ
อสังหาริมทรัพย์มิได้มีการด าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพย์นั้นภายใน
ก าหนดเวลา 2 เดือน นบัแต่วนัมีค  าพิพากษาแลว้  

ยงัมีอีกกรณีหน่ึง ท่ีสามารถน าอสงัหาริมทรัพยน์ั้นออกขายทอดตลาดใหม่เป็นคร้ังท่ี 2 ได ้
ก็ต่อเม่ือมีผูท่ี้เสนอว่าจะซ้ืออสังหาริมทรัพยน์ั้นในราคาท่ีสูงกว่าราคาเดิม 1 ใน 10 ส่วน แต่ราคา
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ดังกล่าวยงัมิได้รวมถึงเงินค่าธรรมเนียม โดยจะต้องท าการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
คร้ังท่ี 2 นั้น ภายในระยะเวลา 10 วนันบัแต่วนัท่ีมีการขายทอดตลาดอสงัหาริมทรัพยใ์นคร้ังแรก แต่ไม่
สามารถน าอสังหาริมทรัพยน์ั้นออกขายทอดตลาดใหม่เป็นคร้ังท่ี 3  โดยการเสนอราคาท่ีสูงกว่า 
ราคาเดิมไดอี้ก 

2.2)  การขายทอดตลาดสงัหาริมทรัพย ์
(1)  ในการขายทอดตลาดสงัหาริมทรัพยน์ั้นจะด าเนินการขายทอดตลาดไดต่้อเม่ือไดมี้

การแจ้งประกาศยึดทรัพยใ์ห้ลูกหน้ีทราบโดยชอบดว้ยกฎหมายแลว้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยมี
วตัถุประสงค์ให้ลูกหน้ีไดมี้เวลาท่ีจะท าการขายทรัพยสิ์นท่ียึดนั้นเองตามราคาท่ีลูกหน้ีพอใจและ
เห็นว่าเหมาะสม โดยลูกหน้ีนั้นจะตอ้งยื่นค าร้องขอต่อเจ้าพนักงานบงัคบัคดีเพ่ือให้เจ้าพนักงาน
บงัคบัคดีด าเนินการส่งเร่ืองดงักล่าวใหเ้จา้หน้ีพิจารณาวา่ เห็นชอบกบัจ านวนเงินท่ีจะไดจ้ากการขาย
ทรัพยสิ์นของลกูหน้ีหรือไม่ 

(2)  การขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย ์โดยปกติเจา้หน้ีผูท่ี้ขอให้ยึดทรัพยน์ั้นจะเป็นผู ้
เลือกสถานท่ีท่ีจะท าการขายทอดตลาด โดยอาจจะเลือกจากสถานท่ีท่ีทรัพย์ตั้ งอยู่หรือตลาด
สาธารณะทัว่ไป 

(3)  ในการขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย ์หากเป็นการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นในตวั
เมืองจะด าเนินการโดยเจา้หนา้ท่ีของกระทรวงยติุธรรม ซ่ึงประจ าอยู ่ณ สถานท่ีขายทอดตลาดทรัพย ์
มีช่ือว่า Commissaires Priseurs เป็นผูท่ี้มีอ  านาจเพียงผูเ้ดียวท่ีจะขายทอดตลาดทรัพยสิ์นในตวัเมือง
นั้น  

ส าหรับในเมืองอ่ืน เจา้หนา้ท่ีของกระทรวงยติุธรรมอ่ืนท่ีมีเขตอ านาจ ไดแ้ก่ โนตาร่ีพลบั
ลิค (Notaire) เจา้พนกังานบงัคบัคดี จ่าศาลจงัหวดั จ่าศาลแขวง หรือจ่าศาลพาณิชย ์เป็นผูท่ี้มีอ  านาจใน
การขายทอดตลาด 

(4)  ในการด าเนินการขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย ์เจา้พนักงานขายทอดตลาดจะให้ผูเ้ขา้สู้
ราคาเสนอราคาทรัพยน์ั้นโดยการแข่งขันกัน และหากไม่มีผูเ้สนอราคาเพ่ิมข้ึนอีกเจ้าพนักงานขาย
ทอดตลาดจะท าการขานราคาจ านวน 3 คร้ัง เม่ือขานราคาครบ 3 คร้ัง แลว้ ให้ถือว่าการขายทอดตลาด
ทรัพยส้ิ์นสุดลง และใหผู้ท่ี้เสนอราคาสูงสุดเป็นผูซ้ื้อทรัพยไ์ด ้

(5)  เม่ือท าการขายทอดตลาดสงัหาริมทรัพยไ์ดร้าคาท่ีเพียงพอช าระหน้ี พร้อมดอกเบ้ีย
และค่าธรรมเนียมการขายทอดตลาดสงัหาริมทรัพยแ์ลว้  

กฎหมายไม่อนุญาตใหน้ าสงัหาริมทรัพยท่ี์ท าการขายทอดตลาดไดแ้ลว้ออกขายเป็นคร้ัง
ท่ี 2  เหมือนในกรณีการขายทอดตลาดอสงัหาริมทรัพย ์แมจ้ะมีผูท่ี้ตอ้งการจะเสนอราคาสูงกว่าราคา
เดิมก็ตาม  
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(6)  ผูซ้ื้อสงัหาริมทรัพยไ์ดจ้ากการขายทอดตลาดจะไดก้รรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพยน์ั้น
ทนัที 

หากผู ้ซ้ือสังหาริมทรัพย์ดังก ล่าวไม่ช าระราคา ให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีน า
สังหาริมทรัพยอ์อกขายเป็นคร้ังท่ี 2 และผูซ้ื้อทรัพยค์นเดิมจะตอ้งรับผิดชอบ โดยการช าระราคา
ส่วนต่างท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีการขายทอดตลาดคร้ังใหม่ไดร้าคาทรัพยต์  ่ากว่าในการขายทอดตลาด
สงัหาริมทรัพยค์ร้ังแรก 

(7)  ในการประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์นจะตอ้งระบุวนัและเวลา และสถานท่ีท่ีจะท า
การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้น 

การแจง้ประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์น เจา้พนักงานบงัคบัคดีจะตอ้งแจ้งให้ลูกหน้ี
ทราบทางจดหมาย หรือแจง้โดยวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมก็ได้ เพ่ือให้ลูกหน้ีทราบถึงวนัและเวลา และ
สถานท่ีท่ีจะท าการขายทอดตลาดนั้น และจะตอ้งติดประกาศขายทอดตลาด ณ ท่ีว่าการอ าเภอ ซ่ึง
ลกูหน้ีมีภูมิล  าเนา และติดประกาศขายทอดตลาด ณ สถานท่ีท่ีจะท าการขายทอดตลาดนั้น 

ทั้งน้ี การแจง้ประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์น จะตอ้งแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 8 วนั ก่อนท่ี
จะท าการขายทอดตลาด หรือจะประกาศการขายทอดตลาดนั้นทางหนงัสือพิมพก์็ได ้ 
        3.1.2  การบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของเครือรัฐออสเตรเลีย  

เม่ือศาลไดมี้ค  าพิพากษาใหล้กูหน้ีตามค าพิพากษาให้แก่เจา้หน้ีตามค าพิพากษาแลว้ ศาลจะ
เป็นผูอ้อกค าบงัคบัใหล้กูหน้ีตามค าพิพากษาช าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ี เม่ือครบก าหนดระยะเวลาตามท่ี
ศาลก าหนดไว้ในค าบังคับแล้ว หากลูกหน้ีตามค าพิพากษายงัไม่ช าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีตาม             
ค าพิพากษา เจ้าหน้ีตามค าพิพากษามีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งยื่นค าร้องขอให้ศาลออกหมายบงัคับคดีเพื่อ
ด  าเนินการบงัคบัคดีเอากบัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค าพิพากษา โดยวิธีการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์น
ของลกูหน้ีตามค าพิพากษา และเพื่อน ามาขายทอดตลาดต่อไป และการยึดทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตาม
ค าพิพากษา มีขอ้จ  ากดัว่าหน้ีตามค าพิพากษาจะตอ้งมีจ  านวนตั้งแต่ 3,000 เหรียญออสเตรเลียข้ึนไป
เท่านั้น จึงจะท าการยดึอสงัหาริมทรัพยไ์ด้ ส าหรับระยะเวลาท่ีเจา้หน้ีจะบงัคบัคดีตามหมายบงัคบั
คดีได ้คือ 12 ปี นบัแต่ท่ีวนัออกหมายบงัคบัคดี41 

1)  หน่วยงานและเจา้หน้าท่ีท่ีมีอ  านาจหน้าท่ีในการบังคบัคดีโดยการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์น  

ในเครือรัฐออสเตรเลียจะมีหน่วยงานท่ีมีช่ือเรียกว่า Sheriff Office ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเม่ือปี 
ค.ศ. 1829 ท าหน้าท่ีในการบังคับคดี โดยมีพ้ืนฐานมาจากสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ

                                                   
41 ไพบูลย ์ เมฆมานะ, เพ่ิงอ้าง, น. 83. 
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ไอร์แลนด์เหนือ เน่ืองจากเครือรัฐออสเตรเลียเป็นหน่ึงในอาณานิคมของจากสหราชอาณาจักร     
บริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือท่ีได้รับอิทธิพลแนวความคิดทางกฎหมายมาจากจากสหราช
อาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอร์แลนดเ์หนือ โดยมี Sheriff เป็นเจา้หน้าท่ีและตวัแทนของศาลในการ
บงัคับคดี เม่ือศาลออกหมายบงัคับคดีแลว้เจา้หน้ีจะตอ้งส่งหมายบงัคับคดีให้แก่ Sheriff เพื่อให ้
Sheriff ไปท าการยดึอายดัทรัพยสิ์นของลกูหน้ีซ่ึงขั้นตอนในการยดึทรัพยสิ์นของลกูหน้ีซ่ึงทรัพยสิ์น
ท่ียดึมานั้น Sheriff จะท าการขายทอดตลาดต่อไป 

2)  หลกัเกณฑใ์นการด าเนินการบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเครือรัฐ
ออสเตรเลีย 

2.1)  การด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นโดย Sheriff  
(1)  การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของเครือรัฐออสเตรเลียจะด าเนินการโดย Sheriff ซ่ึง

เป็นเจา้หนา้ท่ีและตวัแทนของศาลในการบงัคบัคดี โดย Sheriff จะด าเนินการยึดทรัพยสิ์นและน า
ออกขายทอดตลาด 

(2)  ก่อนท่ีจะท าการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ซ่ึงเป็นทรัพยท่ี์ต้องจดทะเบียน  (Party 

Involve) กฎหมายไดก้  าหนดให ้Sheriff มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งแจง้ก  าหนดวนัขายทอดตลาด และสถานท่ี
ท่ีจะท าการขายทอดตลาด หาก Sheriff ฝ่าฝืนไม่ประกาศแจง้ก าหนดวนัขายทอดตลาดและสถานท่ีท่ี
จะท าการขายทอดตลาด หรือด าเนินการแจ้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะมีผลท าให้การขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นดงักล่าวไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึง Sheriff อาจถกูฟ้องร้องใหรั้บผดิได ้

ในกรณีท่ีเป็นการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย ์Sheriff จะต้องประกาศโฆษณา
ก าหนดวนัขายทอดตลาดและสถานท่ีขายทอดตลาดลงในหนังสือพิมพด์ว้ย โดยปกติแลว้ Sheriff 
จะท าการขายทอดตลาด ณ โกดงัท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์น 

2.2)  การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นโดยผูท้อดตลาดเอกชน (The Auctioneer) 
การขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยผูท้อดตลาดเอกชน ได้แบ่งแยกออกเป็นการขาย

ทอดตลาดอสงัหาริมทรัพยแ์ละการขายทอดตลาดสงัหาริมทรัพย ์ดงัน้ี 

(1)  การขายทอดตลาดอสงัหาริมทรัพย ์
เอกชนผูท่ี้จะท าการขายทอดตลาดอสงัหาริมทรัพยม์กัจะเป็นบริษทัท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบั

อสงัหาริมทรัพยค์รบวงจร ซ่ึงเป็นทั้งผูจ้ดัการโครงการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นผูใ้หบ้ริการทางดา้น
สินเช่ือและเป็นผูท่ี้รับท าประกนัภยัใหแ้ก่อสงัหาริมทรัพยน์ั้นดว้ยซ่ึงเอกชนผูท่ี้จะเป็นผูท้อดตลาด
ในการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยน์ั้นจะต้องไดรั้บอนุญาตจากรัฐโดยจะตอ้งผ่านการอบรม
ทกัษะท่ีเก่ียวกบัการขายทอดตลาด 
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(2)  การขายทอดตลาดสงัหาริมทรัพย ์
(2.1)  เอกชนผูท่ี้จะท าการขายทอดตลาดสังหาริมทรัพยม์กัจะเป็นบริษัทท่ีรับขาย

ทอดตลาดทรัพยสิ์นใหแ้ก่บริษทัท่ีเลิกกิจการ โดยมีผูช้  าระบญัชีจะเป็นผูติ้ดต่อผูท้อดตลาดให้ตรวจ
ทรัพยสิ์นท่ีบริษทั โดยในการเก็บทรัพยสิ์นนั้น อาจเก็บไวท่ี้บริษทัหรืออาจขนยา้ยมาเก็บท่ีโกดงัของ
ผูท้อดตลาดก็ได ้โดยปกติแลว้ผูท้อดตลาดเอกชนจะไม่รับท่ีจะท าการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นให้กบั
บุคคลธรรมดา เน่ืองจากเป็นการยากท่ีจะตรวจสอบทรัพยสิ์นท่ีจะท าการขายทอดตลาดว่าเป็นทรัพยสิ์น
นั้น สามารถท าการขายทอดตลาดไดโ้ดยถกูตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ 

(2.2)  การประเมินราคาทรัพยผ์ูท้อดตลาดจะใหบ้ริษทัท่ีรับประเมินราคาโดยเฉพาะเป็น
ผูป้ระเมินราคาสงัหาริมทรัพยท่ี์จะท าการขายทอดตลาด ซ่ึงจะอิงกบัราคาตลาดเป็นหลกั 

(2.3)  ระยะเวลาในการขายทอดตลาดสังหาริมทรัพยโ์ดยเอกชนนั้นนับแต่เวลาท่ี
ด าเนินการรวบรวมทรัพยสิ์นจนถึงวนัท่ีขายทรัพยไ์ดแ้ละจ่ายเงินใหแ้ก่ลกูคา้จะใชร้ะยะเวลาไม่เกิน 
45 วนั 

(2.4)  เมื่อขายทอดตลาดทรัพยสิ์นไดแ้ลว้ผูท้อดตลาดจะท าบญัชีรับจ่ายเงินให้แก่ลูกคา้ 
(Consignment Payment Summary) โดยผูท้อดตลาดจะคิดค่าใชจ่้ายในการด าเนินการร้อยละ 16.5 
ของเงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดบวกกบัภาษีของรัฐ ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 
ค่าธรรมเนียมทางเทคนิคและค่าบริการ รวมถึงค่าขนส่งดว้ย  
        3.1.3  การบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี 

เม่ือศาลไดมี้ค  าพิพากษาและค าพิพากษาของศาลนั้นถึงท่ีสุดแลว้ ในการบงัคบัคดีเจา้หน้ี
ตามค าพิพากษาจะตอ้งขอต่อศาลให้ออกหมายบงัคบัคดี โดยศาลจะตอ้งด าเนินการไต่สวนลูกหน้ี
ตามค าพิพากษาก่อนท่ีจะออกหมายบงัคับคดี โดยรายละเอียดในหมายบังคบัคดีจะตอ้งระบุว่า 
ลกูหน้ีตามค าพิพากษาจะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร42 

1)  เจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีในการบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 
ในการบังคับคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี     

ตามกฎหมายก าหนดใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีมีอ  านาจหนา้ท่ีในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  แต่ทั้งน้ี 
ศาลจะมีค าสัง่ใหบุ้คคลอ่ืน นอกจากเจา้พนกังานบงัคบัคดีเป็นผูท้  าการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นก็ได ้

                                                   
42

  สายพิรุณ  วฒันวงศส์ันติ, “ปัญหาความรับผิดชอบของผูซ้ื้อทรัพยจ์ากการขายทอดตลาดกรณีไม่ช าระ
ราคาส่วนที่ขาด,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2552),  
น. 84-88. 
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โดยเจา้พนกังานบงัคบัคดีมีอ  านาจในการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีตามค าพิพากษา และ
ด าเนินการบงัคบัคดีโดยวิธีการยึดทรัพยสิ์น การอายดัทรัพยสิ์น และขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของ
ลกูหน้ีตามค าพิพากษา แต่กฎหมายยงัก  าหนดให้สิทธิกบัลูกหน้ีตามค าพิพากษาในการท่ีจะขอให้
เจา้หน้ีตามค าพิพากษาถอนการยดึทรัพยสิ์นได ้โดยการหาหลกัประกนัท่ีเพียงพอต่อจ านวนหน้ี  

2)  หลกัเกณฑใ์นการด าเนินการบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี 

(1)  ระยะเวลาท่ีจะสามารถด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นได ้จะตอ้งพน้ 1 สัปดาห์ 
นับแต่วนัท่ีไดย้ึดทรัพย ์เวน้แต่เจา้หน้ีตามค าพิพากษา ลูกหน้ีตามค าพิพากษา จะตอ้งการให้ขาย
ทรัพยน์ั้นก่อนหรือเพ่ือป้องกนัมิใหร้าคาทรัพยสิ์นนั้นลดลงหรือมีค่าใชจ่้ายสูงท่ีเกิดข้ึนจากการเก็บ
ทรัพยสิ์นนั้นเป็นเวลานาน 

(2)  สถานท่ีขายทอดตลาดทรัพยสิ์นจะตอ้งขายในท่ีชุมชน ซ่ึงเป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีทรัพยสิ์น
ท่ีถกูยดึนั้นตั้งอยู ่เวน้แต่เจา้หน้ีตามค าพิพากษา ลกูหน้ีตามค าพิพากษา จะตอ้งการให้ขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์น ณ สถานท่ีอ่ืน  แต่ทั้งน้ี ศาลจะมีค าสัง่ใหข้ายทอดตลาด ณ สถานท่ีแห่งอ่ืนก็ได ้

(3)  เจา้พนักงานบงัคบัคดีจะตอ้งระบุวนัและเวลา พร้อมกบัสถานท่ีท่ีจะท าการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์น โดยจะต้องระบุรายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีจะขายทอดตลาดลงในการ
ประกาศขายทอดตลาดดว้ย  

(4)  เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะท าการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นในราคาท่ีไม่ต  ่ากว่าคร่ึงหน่ึงของ
ราคาตลาด โดยราคาตลาดและราคาต ่ าสุดท่ีจะท าการขายทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดี  
มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งแจง้ใหผู้ท่ี้สนใจเขา้สูร้าคาทราบก่อนท่ีจะน าทรัพยอ์อกขายทอดตลาด  

การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีการจดทะเบียนไวจ้ะตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากศาลใหข้ายทอดตลาด และไดรั้บอนุญาตจากศาลให้สามารถโอนใส่ช่ือผูท่ี้ซ้ือทรัพยไ์ดจ้ากการ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้นแทนช่ือของลกูหน้ีตามค าพิพากษาก่อนจึงจะด าเนินการได ้

(5)  ในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้น จะยติุเม่ือเป็นท่ีพอใจของเจา้หน้ีตามค าพิพากษา
และเพียงพอต่อการท่ีลกูหน้ีตามค าพิพากษาจะช าระหน้ี หากมีผูเ้ขา้สู้ราคาในการขายทอดตลาด เจา้
พนกังานบงัคบัคดีจะตอ้งขานราคาเป็นจ านวน 3 คร้ัง ก่อนท่ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะแสดงเจตนาตก
ลงขายทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้นใหแ้ก่ผูเ้สนอราคาสูงสุด 

แต่หากเป็นกรณีท่ีไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น เจา้พนักงานบงัคบัคดี
จะตอ้งน าทรัพยสิ์นนั้นออกขายทอดตลาดใหม่ ส าหรับทรัพยสิ์นประเภททอง และเงิน กฎหมาย
ก าหนดใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีขายทอดตลาดในราคาของมลูค่าของนั้น แต่หากไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคาเจา้
พนกังานบงัคบัคดีสามารถปรับลดราคาลงได ้แต่ตอ้งไม่ต ่ากว่าคร่ึงหน่ึงของราคาตลาด 
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(6)  เจ้าพนักงานบังคับคดีจะส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีขายทอดตลาดให้แก่ผูท่ี้ซ้ือทรัพยก์็
ต่อเมื่อได้มีการช าระราคาครบถว้นเป็นเงินสดแลว้ เวน้แต่ ผูท่ี้ซ้ือทรัพยไ์ด้เป็นเจ้าหน้ีตามค า
พิพากษาท่ีมีสิทธิท่ีจะไม่ตอ้งช าระราคา โดยขอหกัช าระหน้ีเอาจากจ านวนท่ีลกูหน้ีตามค าพิพากษาเป็น
หน้ีตนได ้หากเกิดกรณีท่ีผูเ้สนอราคาสูงสุดไม่ช าระราคาตามระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขของการ
ขายทอดตลาด กฎหมายไดก้  าหนดให้น าทรัพยน์ั้นออกขายทอดตลาดใหม่ โดยมีขอ้ห้ามมิให้ผูท่ี้
เสนอราคาสูงสุดคนเดิมเขา้สูร้าคาอีก หากการน าทรัพยสิ์นออกขายทอดตลาดใหม่แลว้ไดร้าคาน้อย
กว่าการขายทอดตลาดคร้ังก่อน ผูท่ี้เสนอราคาสูงสุดจะตอ้งรับผดิชอบโดยการชดใชร้าคาส่วนท่ีขาด 

(7)  หลงัจากท่ีได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยแลว้กฎหมายก าหนดให้        
เจา้พนักงานบงัคบัคดีเก็บรวบรวมเงินส่งให้แก่เจา้หน้ีตามค าพิพากษา ซ่ึงในกรณีน้ีเจา้หน้ีตามค า
พิพากษารายอ่ืน อาจขอรับเงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้นไดด้ว้ย แต่หากเงินท่ีไดจ้ากการ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นไม่เพียงพอท่ีจะแบ่งให้กบัเจา้หน้ีตามค าพิพากษาในกรณีท่ีมีเจา้หน้ีตามค า
พิพากษาหลายราย เจา้พนกังานบงัคบัคดีมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรายงานศาล และตอ้งน าเงินทั้งหมดท่ีได้
จากการขายทอดตลาดมารวบรวมไวก่้อน เพ่ือท่ีจะไดจ้ดัท าบญัชีแบ่งเงินดงักล่าวในภายหลงั 
        3.1.4  การบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของราชอาณาจกัรสเปน43 

การบงัคบัคดีตามค าพิพากษาของราชอาณาจกัรสเปนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง Spanish Code of Civil Procedure (Ley de Enjuiciamiento Civil หรือ LEC) ไดก้  าหนดวตัถุประสงค์ใน
การบงัคบัคดี คือ การรวบรวมเงินเพ่ือช าระหน้ี 

ส าหรับการบงัคบัคดีใหก้ระท าการหรืองดเวน้กระท าการ เมื่อศาลไดม้ีค  าพิพากษาแลว้
เจา้หน้ีตามค าพิพากษาจึงร้องขอให้มีการบงัคบัคดีได ้และสามารถบงัคบัคดีไดท้นัที โดยไม่ตอ้ง
ฟ้องคดีเสียก่อน  

ในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาให้ช าระหน้ีเงินจะตอ้งด าเนินการบงัคบัคดี โดยวิธีการยึด
ทรัพยสิ์นและน าทรัพยสิ์นท่ียึดไวน้ั้นออกขายทอดตลาดเพ่ือน าเงินมาช าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีตาม    
ค  าพิพากษา 

ส าหรับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน กฎหมายบังคับคดีของราชอาณาจักรสเปน LEC    
จะใชว้ิธีการประมูลขายต่อสาธารณชน (Public Sale หรือ Auction) โดยจะท าการประมูลขายเพียง

                                                   
43 เฉลิมชยั  บวัจนัอดั และคณะ, รายงานการวิจยั เร่ืองผลกระทบจากการท่ีศาลมีค าสั่งเพิกถอนการขาย

ทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ ศึกษากรณีการคุ้มครองสิทธิของผู ้ซ้ือทรัพย์โดยสุจริตท่ีได้รับโอนสิทธิแล้ว , 
(ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา : ม.ป.พ., 2550), น. 21. 
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คร้ังเดียวเท่านั้น ก่อนเร่ิมท าการสู้ราคาในการขายทอดตลาดบุคคลผูมี้ส่วนได้เสียท่ีจะเจา้ท าการ
ประมลูตอ้งวางเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัร้อยละ  30 ของราคาประเมินทรัพยสิ์นนั้น การท่ีกฎหมาย
ก าหนดใหว้างเงินหลกัประกนัร้อยละ 30 นั้น มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้ท่ี้ประสงคจ์ะเขา้สู้ราคาเท่านั้น
ท่ีจะประมลูซ้ือทรัพยไ์ด้44  
 
3.2  การด าเนินการบังคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของประเทศไทย 
        3.2.1  การบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของกรมบงัคบัคดี 

3.2.1.1  ผูท่ี้มีอ  านาจหน้าท่ีและผูท่ี้เก่ียวข้องในการบังคับคดีโดยการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์น 

1)  ในการบงัคบัคดีแพ่ง ศาลตอ้งออกหมายบงัคบัคดีตั้งเจา้พนกังาน กรมบงัคบัคดีหรือ
พนกังานอ่ืนใดเป็นเจา้พนกังานบงัคบัคดี เพื่อจดัการบงัคบัคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง  
ทั้งน้ี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1 (14) เจา้พนักงานบงัคบัคดี หมายถึง    
เจา้พนกังานในสงักดักรมบงัคบัคดีหรือเจา้พนกังานอ่ืนผูม้ีอ  านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีใช้
อยูใ่นอนัท่ีจะปฏิบติัตามวิธีการท่ีบญัญติัไวใ้นภาค 4 แห่งประมวลกฎหมายน้ีเพื่อคุม้ครองสิทธิของ
คู่ความในระหว่างพิจารณาหรือเพื่อบงัคบัคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งในส่วนกลาง เจา้พนักงาน
บงัคบัคดี กรมบงัคบัคดี มีอ  านาจบงัคบัคดีในเขตอ านาจของศาล ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ยกเวน้ศาลจงัหวดัมีนบุรี ในส่วนภูมิภาค เจา้พนกังานบงัคบัคดีของส านักงานงานบงัคบัคดีจงัหวดั 
ส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัสาขา เป็นเจา้พนกังานบงัคบัคดีของส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดั นั้น  

2)  เดิมเจา้พนกังานบงัคบัคดีเป็นเจา้พนกังานของศาล เมื่อศาลมีค าสัง่เก่ียวกบัการบงัคบั
คดีอย่างใดแลว้ เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องปฏิบัติตามจะอุทธรณ์ฎีกาคัดค้านค าสั่งศาลไม่ได ้         
แต่ปัจจุบนัเจา้พนกังานบงัคบัคดี กรมบงัคบัคดี สงักดักระทรวงยติุธรรมจึงไม่ใช่เจา้พนกังานศาล 

3)  อ  านาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานบงัคบัคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(1)  อ  านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัวิธีการชัว่คราวก่อนมีค  าพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งมาตรา 254 ซ่ึงศาลมีค าสั่งให้ยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นหรือกักเรือของจ าเลยไว้
ชัว่คราวก่อนศาลจะมีค  าพิพากษา เช่นน้ีศาลจะออกหมายยึดทรัพยช์ัว่คราว หมายกักเรือตั้งเจ้า
พนกังานบงัคบัคดีจดัการยดึทรัพยสิ์นหรือเรือของจ าเลยไว  ้เพือ่ไมใ่หจ้  าเลยยกัยา้ยถ่ายเททรัพยสิ์น 

                                                   
 44 ชลธิชา  ศรีวิพฒัน์, เพ่ิงอ้าง, น. 83. 
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(2)  อ  านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบงัคบัคดีอนัเป็นการบงัคบัคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษา
หรือค าสัง่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เมือ่ศาลมีค  าพิพากษาใหคู้่ความฝ่ายใดแพค้ดี 
และใหฝ่้ายแพค้ดี (ลกูหน้ีตามค าพิพากษา) ปฏิบติัการช าระหน้ีอย่างใดอย่างหน่ึงตามฟ้องหากเป็น
กรณีท่ีตอ้งด าเนินการทางเจา้พนกังานบงัคบัคดี โดยการบงัคบัคดีช าระหน้ีเอาจากบรรดาทรัพยสิ์น
ของลกูหน้ีตามค าพิพากษา คู่ความฝ่ายท่ีชนะคดี (เจา้หน้ีตามค าพิพากษา) ชอบท่ีจะร้องขอให้ศาล
ออกหมายบงัคบัคดีตั้งเจา้พนักงานบงัคบัคดีเพื่อจดัการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค า
พิพากษาออกขายทอดตลาด และเอาเงินช าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีตามค าพิพากษา หรือหากการช าระหน้ี
ตามค าพิพากษานั้นเป็นการส่งมอบทรัพยสิ์น กระท าการ งดเวน้กระท าการหรือขบัไล่ลกูหน้ีตามค า
พิพากษา ศาลจะออกหมายบงัคบัคดีไดโ้ดยการก าหนดเง่ือนไขแห่งการบงัคบัคดีลงในหมายนั้น 
และก าหนดการบงัคบัคดีเพียงเท่าท่ีสภาพแห่งการบงัคบัคดีจะเปิดช่องให้ท าไดโ้ดยทางศาลหรือ
โดยทางเจา้พนกังานบงัคบัคดี 

3.2.1.2  หลกัเกณฑ์ในการด าเนินการบังคับคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ        
กรมบงัคบัคดี 

1)  ในการบังคับคดีกรณีท่ีศาลมีค  าพิพากษาหรือค าบงัคับให้ช าระหน้ีเงินนั้นจะใช้
หลกัเกณฑต์ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นหลกั  ส าหรับการบงัคบัคดีของคู่ความ
ฝ่ายชนะคดี  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 ไดบ้ญัญติัว่า “ถา้คู่ความหรือ
บุคคลซ่ึงเป็นฝ่ายแพค้ดี (ลูกหน้ีตามค าพิพากษา)มิไดป้ฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
ทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความหรือบุคคลซ่ึงเป็นฝ่ายชนะ (เจ้าหน้ีตามค าพิพากษา) ชอบท่ีจะร้อง
ขอใหบ้งัคบัคดีตามค าพิพากษา หรือค าสัง่นั้นไดภ้ายในสิบปีนบัแต่วนัมีค  าพิพากษาหรือค าสั่ง โดย
อาศยัและตามค าบงัคบัท่ีออกตามค าพิพากษาหรือค าสัง่นั้น” ซ่ึงเป็นการวางหลกัเกณฑ์ไว ้ในคดีแพ่ง
กรณีท่ีศาลไดม้ีค  าพิพากษา หรือมีค าสัง่ในประเด็นแห่งคดีแลว้ ถา้ลูกหน้ีตามค าพิพากษาไม่ปฏิบติั
ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล เจา้หน้ีตามค าพิพากษาชอบท่ีจะร้องขอให้บังคบัคดีตามค า
พิพากษาหรือค าสัง่นั้นได ้ 

2)  ในกรณีท่ีมีการบงัคบัให้ลูกหน้ีตอ้งช าระเงินแก่เจา้หน้ี โดยเจา้หน้ีตามค าพิพากษา
ตอ้งใชสิ้ทธิขอใหศ้าลออกหมายบงัคบัคดี ตามมาตรา 275 และมาตรา 276 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง โดยด าเนินการบงัคบัคดีดว้ยวิธีการยึดทรัพย ์อายดัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค า
พิพากษา เพื่อน าทรัพยสิ์นท่ียึดไวน้ั้นมาด าเนินการขายทอดตลาดต่อไป เพื่อให้ไดเ้งินมาช าระหน้ี
ใหแ้ก่เจา้หน้ีตามค าพิพากษา  ทั้งน้ี เป็นไปตามมาตรา 278 และมาตรา 282 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ดงัน้ี 
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“มาตรา 278 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งภาคน้ีว่าด้วยอ  านาจ และหน้าท่ีของเจ้า
พนกังานบงัคบัคดี นบัแต่วนัท่ีไดส่้งหมายบงัคบัคดีให้แก่ลูกหน้ีตามค าพิพากษา หรือถา้หมายนั้น
มิไดส่้งนบัแต่วนัออกหมายนั้นเป็นตน้ไป ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีมีอ  านาจในฐานเป็นผูแ้ทนเจา้หน้ี
ตามค าพิพากษาในอนัท่ีจะรับช าระหน้ีหรือทรัพยสิ์นท่ีลูกหน้ีน ามาวางและออกใบรับให้ กับมี
อ  านาจท่ีจะยึดหรืออายดั และยึดถือทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค าพิพากษาไว  ้ และมีอ  านาจท่ีจะเอา
ทรัพยสิ์นเช่นว่าน้ีออกขายทอดตลาด ทั้งมีอ  านาจท่ีจะจ าหน่ายทรัพยสิ์นหรือเงินรายไดจ้ากการนั้น
และด าเนินวิธีการบงัคบัทัว่ๆ ไปตามท่ีศาลไดก้  าหนดไวใ้นหมายบงัคบัคดี รวมทั้งให้เจา้พนักงาน
บงัคบัคดีมีอ  านาจด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัคดีไดโ้ดยให้ถือเสมือนเป็นเจา้พนักงาน
ศาล 

ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีเป็นผูรั้บผดิในการรักษาไวโ้ดยปลอดภยั ซ่ึงเงินหรือทรัพยสิ์น
หรือเอกสารทั้งปวงท่ียดึมา หรือท่ีไดช้  าระ หรือส่งมอบใหแ้ก่เจา้พนกังานตามหมายบงัคบัคดี 

ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีท าบนัทึกแลว้รักษาไวใ้นท่ีปลอดภยั ซ่ึงวิธีการบงัคบัทั้งหลายท่ี
ไดจ้ดัท าไป และรายงานต่อศาลเป็นระยะๆ ไป 

ในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้พนักงานบงัคบัคดี เจา้พนักงานบงัคบัคดีจะมอบหมายให้
บุคคลอ่ืนปฏิบติัการแทนก็ได้ ทั้งน้ี ตามคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก  าหนดใน
กฎกระทรวง 

ใหห้กัค่าธรรมเนียมเจา้พนกังานบงัคบัคดีตามตาราง  5 ทา้ยประมวลกฎหมายน้ี เพื่อให้
กรมบงัคบัคดีพิจารณาจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายตามวรรคส่ีโดยไม่ตอ้งน าส่ง
กระทรวงการคลงั ทั้งน้ี ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลงั” 

“มาตรา 282 ถา้ค  าพิพากษาหรือค าสัง่ใดก าหนดใหช้ าระเงินจ านวนหน่ึง ภายใตบ้งัคบัแห่ง
บทบญัญติัห้ามาตราต่อไปน้ี เจา้พนักงานบงัคบัคดีย่อมมีอ  านาจท่ีจะรวบรวมเงินให้พอช าระตาม   
ค  าพิพากษาหรือค าสั่งโดยวิธียึดหรืออายดั  และขายทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค าพิพากษาตาม
บทบญัญติัในลกัษณะน้ี คือ 

(1)  โดยวิธียดึและขายทอดตลาดสงัหาริมทรัพยอ์นัมีรูปร่างและสงัหาริมทรัพย ์ 
(2)  โดยวิธีอายดัสังหาริมทรัพยอ์นัมีรูปร่างและอสังหาริมทรัพยร์วมทั้งสิทธิทั้งปวง

อนัมีอยูใ่นทรัพยเ์หล่านั้น ซ่ึงบุคคลภายนอกจะตอ้งส่งมอบหรือโอนมายงัลูกหน้ีตามค าพิพากษาใน
ภายหลงั และเม่ือไดส่้งมอบหรือโอนมาแลว้ เอาทรัพยสิ์นหรือสิทธิเหล่านั้นออกขายหรือจ าหน่าย 

ในกรณีเช่นว่าน้ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีมีอ  านาจจะยดึบรรดาเอกสารทั้งปวงท่ีใหสิ้ทธิแก่ลกูหน้ีในอนั
ท่ีจะไดรั้บส่งมอบหรือรับโอนทรัพยสิ์นหรือสิทธิเช่นว่ามานั้น 
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(3)  โดยวิธีอายดัเงินท่ีบุคคลภายนอกจะตอ้งช าระให้แก่ลูกหน้ีตามค าพิพากษาในภายหลงั 
แลว้เรียกเก็บตามนั้น ในกรณีเช่นว่าน้ี เจา้พนกังานบงัคบัคดีมีอ  านาจท่ีจะยดึบรรดาเอกสารทั้งปวงท่ี
ใหสิ้ทธิแก่ลกูน้ีตามค าพิพากษาในอนัท่ีจะไดรั้บช าระเงินเช่นว่านั้น  

(4)  โดยวิธียึดเอกสารอ่ืนๆ ทั้ งปวง เช่น สัญญากระท าการงานต่างๆซ่ึงไดช้  าระเงิน
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแลว้ ซ่ึงการบงัคบัตามสัญญาเช่นว่าน้ีอาจทวีจ  านวนหรือราคาทรัพยข์อง
ลกูหน้ีตามค าพิพากษา และเพื่อท่ีจะน าบทบญัญติัแห่งมาตรา 310 (4) มาใชบ้งัคบั  

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตราน้ี ทรัพยสิ์นท่ีเป็นของภรรยาหรือท่ีเป็นของบุตรผูเ้ยาวข์อง
ลกูหน้ีตามค าพิพากษา ซ่ึงตามกฎหมายอาจถือไดว้่าเป็นทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค าพิพากษา หรือ
เป็นทรัพยสิ์นท่ีอาจบงัคบัเอาช าระหน้ีตามค าพิพากษาไดน้ั้น เจา้พนกังานบงัคบัคดีอาจยึดหรืออายดั
และเอาออกขายไดต้ามท่ีบญัญติัไวข้า้งบนน้ี”  

3)  ตวัอยา่งค าพิพากษาของศาลฎีกาเก่ียวกบัการท่ีเจา้หน้ีตามค าพิพากษาร้องขอให้เจา้
พนกังานบงัคบัคดีด าเนินการบงัคบัคดี 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6053/2550 “ผูร้้องเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษาจะตอ้งด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่างๆ ของการบงัคบัคดีตามกฎหมายใหค้รบถว้นภายในก าหนด 10 ปี การท่ีผูร้้องน าเจา้
พนกังานบงัคบัคดียดึทรัพยข์องจ าเลยท่ี 1 เป็นเพียงขั้นตอนการบงัคบัคดี ไม่ท าให้ระยะเวลาบงัคบั
คดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 ขยายออกไป ผูร้้องไดน้ าเจา้พนักงาน
บงัคบัคดียดึท่ีดินของจ าเลยท่ี 1 แต่เป็นการยึดซ ้ าจึงไม่มีผลเป็นการยึดตามกฎหมายเม่ือผูร้้องมิได้
ด  าเนินการบงัคบัคดีแก่ทรัพยสิ์นอ่ืนของจ าเลยท่ี 1 ซ่ึงเป็นลกูหน้ีตามค าพิพากษาจนเกินก าหนด 10 ปี 
นบัแต่วนัท่ีศาลจงัหวดัก  าแพงเพชรมีค  าพิพากษา ผูร้้องย่อมส้ินสิทธิท่ีจะบงัคบัคดีเอาแก่ทรัพยสิ์น
ของจ าเลยท่ี 1 ผูร้้องไม่มีสิทธิท่ีจะร้องขอเฉล่ียทรัพยจ์ากทรัพยสิ์นของจ าเลยท่ี 1 ในคดีน้ี เพราะการ
ขอเฉล่ียทรัพยเ์ป็นการบงัคบัคดีเอาแก่ทรัพยสิ์นของจ าเลยท่ี 1 อยา่งหน่ึงเช่นกนั” 

4)  เมื่อเจ้าพนักงานบงัคบัคดีไดด้  าเนินการยึด อายดัทรัพยสิ์นแลว้ ก็จะด าเนินการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไป ตามมาตรา 308 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเพื่อ
รวบรวมเงินใหพ้อช าระหน้ีตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลนัน่เอง 

ซ่ึงมหีลกัเกณฑก์ารขายทอดตลาดตามมาตรา 308 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง ดงัน้ี  

“มาตรา 308 เม่ือศาลได้มีค  าสั่งอนุญาตให้ขายแลว้ เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ียึดไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอย่างน้อยห้าวนันับแต่วนัท่ียึดการขายนั้นให้ด  าเนิน
ตามบทบญัญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชยแ์ละกฎกระทรวงว่าดว้ยการนั้น และตาม
ขอ้ก าหนดของศาล ซ่ึงระบุไวใ้นค าสัง่อนุญาตใหข้ายทรัพยสิ์นนั้น ถา้หากมี 
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บทบญัญติัแห่งมาตราน้ี ไม่ใหใ้ชบ้งัคบัแก่ทรัพยอ์นัมีสภาพเป็นของสดของเสียไดซ่ึ้งเจา้
พนกังานบงัคบัคดียอ่มมีอ  านาจท่ีจะขายไดท้นัที โดยวิธีขายทอดตลาด หรือวิธีอ่ืนท่ีสมควร” 

5)  ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มีบทบัญญัติ ซ่ึงเก่ียวข้องกับการขาย
ทอดตลาด คือ มาตรา 506 ถึงมาตรา 517 ซ่ึงไดว้างหลกัเกณฑ์อย่างกวา้งในการขายทอดตลาด โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี  

มาตรา 509 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยก์็วางหลกัเกณฑไ์วว้่า การทอดตลาด
ย่อมบริบูรณ์เมื่อผูท้อดตลาดแสดงความตกลงดว้ยการเคาะไมห้รือดว้ยกิริยาอ่ืนใดอย่างหน่ึงตาม
จารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถา้ยงัไม่ไดแ้สดงเช่นนั้น ผูสู้ร้าคาสามารถถอนค าสูร้าคาของตน
ไดเ้สมอ 

มาตรา 510 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชยไ์ดว้างหลกัเกณฑ์ว่าผูเ้ขา้สู้ราคาใน
การทอดตลาดย่อมตอ้งท าตามข้อความใดๆ ซ่ึงผูท้อดตลาดไดแ้ถลงก่อนเขา้สู้ราคาในทรัพยสิ์น
รายการนั้นๆ 

มาตรา 511 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ก็หา้มมิใหผู้ท้อดตลาดเขา้สู้ราคาเอง หรือ
ใชใ้หผู้ห้น่ึงผูใ้ดเขา้สูร้าคา ในการทอดตลาดซ่ึงตนเป็นผูอ้  านวยการเอง 

มาตรา 514 วางหลักเกณฑ์ว่า ไม่ว่าผูท่ี้เข้าสู้ราคารายอ่ืนจะกระท าการสู้ราคาโดย
สมบูรณ์หรือไม่ หากผูน้ั้นใหร้าคาท่ีสูงกว่า บุคคลผูใ้ห้ราคาท่ีต ่ากว่าย่อมหยุดพน้ความผกูพนั และ
อีกประการหน่ึง หากมีการออมทรัพยสิ์นรายการใดๆ ออกจากการขายทอดตลาดผูเ้ขา้สู้ราคาก็พน้
จากความผกูพนัเช่นกนั 

มาตรา 515 บญัญติั ใหผู้เ้สนอราคาสูงสุดตอ้งช าระราคาเป็นเงินสด เม่ือการซ้ือขายนั้น
บริบูรณ์หรือตามเวลาท่ีก  าหนดไวใ้นค าโฆษณาบอกขาย 

มาตรา 516 กล่าวถึง กรณีท่ีผูเ้ข้าสู้ราคานั้นละเลยไม่ใช้ราคา กฎหมายก็บญัญติัให้ผู ้
ทอดตลาดเอาทรัพย์สินนั้นๆ ออกมาขายใหม่ และหากได้เงินสุทธิไม่คุ ้มราคารวมถึงค่าขาย
ทอดตลาดในคร้ังก่อน ผูสู้ร้าคาเดิมตอ้งรับผดิในส่วนท่ีขาด 

6)  ในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นจ าเป็นท่ีจะต้องบญัญัติกฎหมายล าดบัรองหรือท่ี
เรียกว่า กฎหมายอนุบัญญัติเพื่อก  าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาดให้มี
ลักษณะเป็นรูปธรรมยิ่งข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการขายทอดตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ซ่ึงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอนัมีศกัด์ิทางกฎหมายเท่ากบั
พระราชบญัญติัไดเ้ปิดช่องทางใหท้ าการออกกฎหมายล าดบัรองเพื่อช่วยเสริมให้หลกัเกณฑ์วิธีการ 
และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด มีหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอน มีประสิทธิภาพในการด าเนินการขาย
ทอดตลาด ซ่ึงบญัญติัไวใ้นมาตรา 5 (2) ประกอบกบัมาตรา 308 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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ความแพ่ง โดยมีก  าหนด ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอ  านาจออกกฎกระทรวงจัดวาง
ระเบียบทางธุรการในเร่ืองการยดึ อายดั และการจ าหน่ายทรัพยสิ์นเป็นตวัเงินโดยวิธีการขายทอดตลาด 
หรือโดยวิธีอ่ืน และในเร่ืองวิธีการบงัคบัคดีทางอ่ืนๆ ท่ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีพึงปฏิบติั 

3.2.1.3  กฎหมายล าดบัรองท่ีน ามาใชใ้นการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของกรมบงัคบัคดี  
เมื่อไดมี้พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 216 ลงวนัท่ี 29 

กนัยายน 2515 (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2517 จดัตั้งกรมบงัคบัคดีข้ึนในกระทรวงยุติธรรมโดยโอนอ านาจ
หน้าท่ีในส่วนท่ีเก่ียวกบัราชการกองบังคับคดีแพ่ง มาเป็นของกรมบงัคบัคดี  และได้มีพระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมบงัคบัคดีก  าหนดกองท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ี เก่ียวกบัการบงัคบัคดีข้ึนใหม่
แทนกองบงัคบัคดีแพ่ง จึงจ  าเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขและวางระเบียบปฏิบติัในการบงัคบัคดีใหม่  
เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ กระทรวงยุติธรรมจึงไดม้ี
การออกระเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี พ.ศ. 2522 ข้ึน 

ระเบียบกระทรวงยติุธรรมฉบบัดงักล่าว ไดก้  าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการบงัคบัคดีโดย
วิธีการขายทอดตลาดของเจา้พนกังานบงัคบัคดีไว ้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติังานของเจา้พนกังานบงัคบั
คดีใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั และไดก้  าหนดวิธีการขายทอดตลาดของเจา้พนกังานบงัคบัคดีไวโ้ดย
เคร่งครัดตามท่ีกฎหมายก าหนด และไดมี้การออกระเบียบแกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบดงักล่าวอีกหน่ึงฉบบั 
คือ ระเบียบกระทรวงยติุธรรม ว่าการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2544 

อน่ึงในปี พ.ศ. 2554 ไดม้ีการออกกฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 ข้ึน ซ่ึงเป็นกฎกระทรวงฉบบัแรก หลงัจากนั้น ได้มีการแกไ้ข
เพ่ิมเติมกฎกระทรวงดงักล่าว โดยการออกกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการ
ขายทอดตลาด (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวง ก  าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ขายทอดตลาด (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2557  

ปัจจุบันไดม้ีการออกกฎกระทรวง ก  าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขาย
ทอดตลาด พ.ศ. 2559 เพื่อยกเลิกกฎกระทรวงฉบบัเดิมทั้งสามฉบบัแลว้ 

ในล าดับต่อไปจะกล่าวถึงสาระส าคัญของกฎหมายล าดบัรองท่ีน ามาใชใ้นการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นของกรมบงัคบัคดีแต่ละฉบบั ดงัน้ี 

1)  ระเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี พ.ศ. 2522  
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมฉบับน้ี ได้ก  าหนดสาระส าคัญในเร่ืองการขายทอดตลาด

ทรัพยสิ์น ดงัน้ี 
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(1)  รายละเอียดท่ีจะตอ้งก าหนดไวใ้นประกาศขายทอดตลาดจะตอ้งมีรายละเอียดแห่งคดี
และทรัพยท่ี์จะขาย เช่น ช่ือเจา้ของทรัพยโ์ดยเก่ียวขอ้งกบัคดีอยา่งไร ผูส้ัง่ใหข้าย วนั เวลา และสถานท่ี
ท่ีจะขาย ช่ือประเภท ลกัษณะ จ  านวน ขนาด และน ้ าหนักแห่งทรัพยน์ั้นๆ เป็นตน้ ถา้เป็นท่ีดินให้
แจง้เน้ือท่ีเขตกวา้งยาว และอยูต่  าบล อ  าเภอ จงัหวดัใดดว้ย ถา้มีขอ้สัญญา และค าเตือนอย่างไรก็ให้
ระบุไวโ้ดยชดัเจน ตามแบบของกรมบงัคบัคดีกบัให้ก  าหนดเง่ือนไข และเง่ือนเวลาแห่งการช าระ
เงินไว ้

(2)  ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีจดัส่งและแจง้วนัประกาศขายทอดตลาดแก่บุคคลผูม้ีส่วน
ไดเ้สียตามมาตรา 280 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เจา้หน้ีท่ีศาลมีค าสั่งให้เฉล่ีย
ทรัพย ์บุคคลท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสารบาญจดทะเบียน เช่น เจ้าหน้ีจ  านอง เจา้หน้ีบุริมสิทธิ ผูถื้อ
กรรมสิทธ์ิร่วม คู่สมรส (กรณีทรัพยน์ั้นเป็นสินสมรส) เป็นตน้ และตอ้งด าเนินการปิดประกาศขาย
ทอดตลาดไวโ้ดยเปิดเผย ณ สถานท่ีท่ีทรัพยต์ั้งอยู ่สถานท่ีท่ีจะขาย ท่ีชุมชน และสถานท่ีราชการอนั
สมควรก่อนวนัขายทอดตลาดไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

2)  ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าการบงัคบัคดีของเจา้พนักงานบงัคบัคดี (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ. 2544 

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมฉบับน้ี ได้ก  าหนดสาระส าคัญในเร่ืองการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์น ดงัน้ี 

“บทท่ี 3/1 การยดึอสงัหาริมทรัพย ์ณ ท่ีท าการ 
ขอ้ 45/1 ในกรณีผูน้  ายึดแถลงความประสงค์ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีท าการยึด

อสงัหาริมทรัพย ์ณ ท่ีท าการของเจา้พนกังานบงัคบัคดี ใหน้ าส่งเอกสารประกอบการยดึทรัพย ์ดงัน้ี 
(1)  เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ เช่น โฉนดท่ีดิน หนงัสือรับรอบการท าประโยชน์ (น.ส. 3, 

น.ส. 3 ก) หนังสือกรรมสิทธ์ิห้องชุดหรือเอกสารส าคญัท่ีดินอ่ืนๆ หรือส าเนาท่ีเจา้พนักงานท่ีดิน
รับรองไม่เกิน 1 เดือน พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (หากมี) เช่น หนงัสือสญัญาจ านอง เป็นตน้ 

(2)  แจ้งภูมิล  าเนาและส่งส าเนาทะเบียนบ้านของลูกหน้ีตามค าพิพากษาหรือผูถื้อ
กรรมสิทธ์ิท่ีนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1 เดือน 

(3)  แผนท่ีการเดินทางไปท่ีตั้งทรัพยท่ี์จะยดึ พร้อมส าเนา 
(4)  ภาพถ่ายปัจจุบนัของทรัพยท่ี์จะยึด และแผนผงัของทรัพยท่ี์จะยึดโดยระบุขนาด

กวา้งยาว 
(5)  ราคาประเมินท่ีดิน หอ้งชุด ท่ีเจา้พนกังานท่ีดินรับรอง 
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ขอ้ 45/2 ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีตรวจสอบหลกัฐานตามขอ้ 45/1 ว่าถูกตอ้งครบถว้น
เพียงพอท่ีจะด าเนินการยึดทรัพย ์ณ ท่ีท าการและประมาณราคาทรัพยท่ี์จะยึดได้ แล้วเสนอ
ผูอ้  านวยการกองบงัคบัคดีแพ่ง เพ่ือมีค  าสัง่อนุญาต 

ข้อ 45/3 ให้เจ้าพนักงาบังคับคดีท าการยึดทรัพย์โดยจัดท ารายงานและบัญชีของ
ทรัพยสิ์นท่ียดึพร้อมประมาณราคาทรัพย ์และใหผู้น้  ายดึลงนามรับรอง” 

การใชร้ะเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนักงานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี 9) 
พ.ศ. 2544 น้ี ในทางปฏิบัติมีการใช้ประกอบกับหลกัเกณฑ์ตามประกาศของกรมบังคบัคดี เร่ือง 
นโยบายการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ซ่ึงมีสาระส าคญัว่า ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ี 1 ก  าหนดราคา
เร่ิมตน้ไวท่ี้จ  านวน 80% ของราคาประเมินทรัพยท่ี์ยึด แต่หากเจา้พนักงานบงัคบัคดีงดการขายใน
การขายคร้ังแรก เน่ืองจากไม่มีผูส้นใจเขา้สูร้าคา การขายทอดตลาดคร้ังท่ี 2 จะก าหนดราคาเร่ิมตน้ท่ี
จ  านวน 50% ของราคาประเมินทรัพยท่ี์ท าการยดึ 

แต่ในกรณีท่ีการขายในคร้ังท่ี 1 มีผูส้นใจเขา้สูร้าคาแต่เจา้พนกังานบงัคบัคดีงดการขาย 
เน่ืองจากผูม้ีส่วนไดเ้สีย คือ เจา้หน้ีตามค าพิพากษาหรือลกูหน้ีตามค าพิพากษาใชสิ้ทธิในการคดัคา้น 
จะท าใหก้ารขายคร้ังท่ี 2 มีราคาเร่ิมตน้ตามราคาท่ีไดม้ีการเสนอราคาสูงสุดไว ้ในคร้ังท่ี 1  ดงันั้น ใน
การขายคร้ังท่ี 2 หากมีผูเ้สนอราคามากกว่าราคาเร่ิมตน้และเป็นผูท่ี้ไดเ้สนอราคาสูงสุดในการขาย
คร้ังท่ี 2 แลว้ ผูน้ั้นจะเป็นผูท่ี้ไดซ้ื้อทรัพยจ์ากการขายทอดตลาดนั้นไป 

3)  กฎกระทรวง ก  าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 
กฎกระทรวงฉบบัน้ีเป็นกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกบัการขายทอดตลาดฉบบัแรกนับแต่ไดม้ี

การขายทอดตลาด ซ่ึงเดิมหลกัเกณฑใ์นการขายทอดตลาดจะอาศยัระเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าดว้ย
การบงัคบัคดีของเจา้พนักงานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2544 แต่เม่ือกฎกระทรวงฉบบัน้ีมีผลใช้
บงัคบัจะมีผลเป็นการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัตามระเบียบ ค  าสั่ง ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ี
ขดัแยง้กบักฎกระทรวงน้ีใหไ้ม่มีผลบงัคบัใชอี้กต่อไป 

กฎกระทรวงฉบบัน้ี ไดก้  าหนดสาระส าคญัในเร่ืองการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ดงัน้ี 
ไดก้  าหนดบทนิยาม เก่ียวกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักฎกระทรวง ดงัน้ี  
 “ขอ้ 3 ในกฎกระทรวงน้ี 
“เจา้ของทรัพย”์ หมายความว่า เจา้ของกรรมสิทธ์ิหรือผูมี้สิทธิครอบครองทรัพยท่ี์จะขาย

ทอดตลาด และใหห้มายความรวมถึงเจา้ของกรรมสิทธ์ิร่วมหรือผูมี้สิทธิครอบครองร่วมดว้ย 
“ผูม้ีส่วนไดเ้สีย” หมายความว่า เจา้หน้ีตามค าพิพากษา ลกูหน้ีตามค าพิพากษาเจา้ของ

ทรัพย ์ผูรั้บจ าน า ผูรั้บจ านอง ผูร้้องขอเฉล่ียทรัพย ์ผูม้ีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัทรัพยต์ามท่ีปรากฏทาง
ทะเบียนหรือผูม้ีส่วนไดเ้สียในการบงัคบัคดีแก่ทรัพยท่ี์ขายทอดตลาด” 
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“ขอ้ 6 ประกาศขายทอตลาด มีรายการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ช่ือศาลและหมายเลขคดีแดง 
(2)  ช่ือคู่ความ 
(3)  สถานท่ีขายทอดตลาด 
(4)  วนัและเวลาในการขายทอดตลาด 
(5)  รายละเอียดของทรัพยท่ี์จะขายและภาระติดพนั 
(6)  กรณีท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพยจ์ะตอ้งมีแผนท่ีแสดงบริเวณท่ีตั้งและรายละเอียดของ

บริเวณโดยรอบ 
(7)  ราคาท่ีเร่ิมตน้ในการขายทอดตลาด 
(8)  เง่ือนไขและขอ้สัญญา ซ่ึงอย่างน้อยท่ีสุดตอ้งระบุรายละเอียดท่ีผูเ้สนอราคาสูงสุดตอ้ง

ตกลงผกูพนักบัการเสนอราคาดงักล่าว และเง่ือนไขอ่ืนใดตามท่ีก  าหนดในระเบียบ ประกาศ หรือ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการขายทอดตลาดของกรมบงัคบัคดีและกระทรวงยติุธรรม 

หากมีรายการดงัต่อไปน้ี ก็ใหร้ะบุไวใ้นประกาศขายทอดตลาดดว้ย 
(1)  ราคาประเมินของส านกัประเมินราคาทรัพย ์กรมธนารักษ ์
(2)  ราคาประเมินของผูเ้ช่ียวชาญการประเมินราคา 
(3)  ราคาประเมินของเจา้หน้ีตามค าพิพากษา เจา้ของทรัพย ์ผูรั้บจ าน า หรือผูรั้บจ านอง 
(4)  ราคาท่ีจดทะเบียนจ าน า จดทะเบียนจ านอง หรือท่ีจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมคร้ัง

สุดทา้ย 
(5)  ราคาประเมินของส านกังานวางทรัพยก์ลาง 
(6)  ราคาหรือมลูค่าท่ีเจา้หน้ีตามค าพิพากษาซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินแจง้ต่อธนาคารแห่ง

ประเทศไทยหรือหน่วยงานราชการอ่ืนของปีท่ีจะขายทอดตลาดหรือของปีท่ีแจง้คร้ังสุดทา้ย 
(7)  ราคาท่ีมีผูค้ดัคา้น 
อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอาจประกาศก าหนดรายการอ่ืนเพ่ิมเติมใน

ประกาศขายทอดตลาดได”้ 
“ขอ้ 7 ในการประกาศขายทอดตลาดแต่ละคร้ัง หากเจา้พนักงานบงัคบัคดีเห็นสมควร

ก าหนดรายการเพ่ิมเติมนอกจากท่ีก  าหนดไวใ้นข้อ 6 ส าหรับการขายทอดตลาดคร้ังนั้นก็ให้
ด  าเนินการไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บความเห็นจากอธิบดี” 

“ขอ้ 8 ภายใตบ้งัคบัขอ้ 13 ในกรณีท่ีทรัพยท่ี์จะขายทอดตลาดเป็นทรัพยท่ี์มีราคาหรือ
มลูค่าตามท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ 6 วรรคสอง (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) หรือราคาเช่าซ้ือ หรือราคาให้
เช่าแบบลิสซ่ิง ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีใชร้าคาท่ีสูงท่ีสุดเป็นราคาเร่ิมตน้ใชใ้นการขายทอดตลาด 
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ในกรณีทรัพยท่ี์จะขายทอดตลาดเป็นทรัพยท่ี์มีราคาเช่าซ้ือหรือราคาให้เช่าแบบลิสซ่ิง 
ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีคิดหกัดว้ยเบ้ียท่ีรวมอยูใ่นราคาเช่าซ้ือหรือราคาให้เช่าแบบลิสซ่ิงนั้น แลว้
ใหคิ้ดค่าหกัเส่ือมราคาเป็นรายปีตามอตัราท่ีอธิบดีประกาศก าหนดก่อน” 

และในข้อ 8 มีการระบุว่า “...ภายใต้บังคับขอ้ 13...” นั้น ซ่ึงในข้อ 13 กล่าวถึงการ
ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย ์ซ่ึงประกอบดว้ย ปลดักระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรม
บงัคบัคดี อธิบดีกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยา
เสพติด เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงิน ผูอ้  านวยการส านักบงัคับ
คดีอาญาและบงัคบัใชก้ฎหมาย กระทรวงยุติธรรมและผูอ้  านวยการส านักประเมินราคาทรัพยสิ์น 
กรมธนารักษ ์รวมถึงรองปลดักระทรวงท่ีเป็นหวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารความยุติธรรม ซ่ึงมีอ  านาจ
ในการก าหนดราคาทรัพยต์ามขอ้ 12 ท่ีก  าหนดว่า กรณีท่ีมีการโตแ้ยง้หรือมีขอ้สงสัยจากผูม้ีส่วนได้
เสียเก่ียวกบัการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และไม่สามารถหาขอ้ยติุไดภ้ายใน 15 วนั สามารถส่งขอ้โตแ้ยง้
ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการก าหนดราคาทรัพยช่์วยก าหนดราคาทรัพยใ์หไ้ดแ้ต่คณะกรรมการดงักล่าว
มีชุดเดียวจึงอาจท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการพิจารณาขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าวจนกว่าจะไดม้ีการก าหนด
ราคาทรัพยท่ี์จะใชใ้นการขายทอดตลาดท าใหเ้กิดผลกระทบต่อกระบวนการขายทอดตลาดได ้ 

“ขอ้ 9 ในการประกาศขายทอดตลาดใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผูม้ีส่วนได้เสียในการบังคับแก่ทรัพยสิ์นท่ีขาย

ทอดตลาดทราบก่อนวันขายทอดตลาดตามท่ีกฎหมายก าหนดในกรณีท่ีต้องปิดประกาศขาย
ทอดตลาดใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีปิดประกาศให้แน่นหนาในท่ีท่ีสามารถมองเห็นหรือสังเกตได้
ชดัเจน ณ ตวัอาคารหรือท่ีอยูอ่าศยัหรือส านกัท าการงาน ร้ัว หรือส่ิงปลกูสร้างอนัเป็นส่วนหน่ึงของ
ตวัอาคารหรือท่ีอยูอ่าศยัหรือส านกัท าการงานนั้น 

(2)  ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีโฆษณาประกาศขายทอดตลาดในเว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีเป็นท่ี
รู้จกั หรือเป็นท่ีแพร่หลายกนัโดยทัว่ไปก่อนวนัขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าสิบห้าวนั โดยให้อธิบดี
ประกาศก าหนดเวบ็ไซตด์งักล่าวภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั 

(3)  ในกรณีท่ีเห็นสมควร เจา้พนกังานบงัคบัคดีอาจให้โฆษณาประกาศขายทอดตลาด
ในหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีแพร่หลายก่อนวนัขายทอดตลาดไม่นอ้ยกว่าหา้วนัดว้ยก็ได  ้

(4)  ปิดประกาศขายทอดตลาดก่อนวนัขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าสิบห้าวนั ณ สถานท่ี
ขายทอดตลาดและสถานท่ีราชการส าคญัตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
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อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีการส่ง
ประกาศขายทอดตลาดและการปิดประกาศขายทอดตลาดเพ่ิมเติมได้ แต่ต้องไม่ขัดหรือแยง้กับ
กฎกระทรวงน้ี” 

ซ่ึงจะเห็นไดว้่า ไดก้  าหนดใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผูม้ี
ส่วนไดเ้สียในการบงัคบัคดีแก่ทรัพยสิ์นท่ีขายทอดตลาดทราบ ซ่ึงตามบทนิยามในขอ้ 3 ไดก้  าหนด
บทนิยามของผูม้ีส่วนไดเ้สีย หมายความว่า เจา้หน้ีตามค าพิพากษา ลูกหน้ีตามค าพิพากษา เจา้ของ
ทรัพย ์ผูรั้บจ าน า ผูรั้บจ านอง ผูร้้องขอเฉล่ียทรัพย์ ผูม้ีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัทรัพยต์ามท่ีปรากฏทาง
ทะเบียน รวมทั้งผูม้ีส่วนไดเ้สียในการบงัคบัคดีแก่ทรัพยท่ี์ขายทอดตลาด  ดงันั้น ในส่วนของลูกหน้ี
ตามค าพิพากษาจึงหมายถึงเฉพาะลูกหน้ีตามค าพิพากษาท่ีเป็นเจ้าของทรัพยต์ามท่ีปรากฏทาง
ทะเบียนเท่านั้น ไม่รวมถึงลกูหน้ีตามค าพิพากษาคนอ่ืนซ่ึงไม่ใช่เจา้ของทรัพย ์

4)  กฎกระทรวง ก  าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2555 

กฎกระทรวงฉบบัน้ี ไดก้  าหนดสาระส าคญัในเร่ืองการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ดงัน้ี 
“ขอ้ 1 ใหย้กเลิกความในวรรคสอง ขอ้ 6 แห่งกฎกระทรวง ก  าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ 

และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
“หากมีรายการดงัต่อไปน้ี ใหร้ะบุไวใ้นประกาศขายทอดตลาดดว้ย 
(1)  ราคาประเมินของส านกัประเมินราคาทรัพยสิ์น กรมธนารักษ์ 
(2)  ราคาประเมินของผูเ้ช่ียวชาญการประเมินราคา 
(3)  ราคาประเมินของเจา้พนกังานบงัคบัคดี 
(4)  ราคาท่ีก  าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย ์
(5)  ราคาประเมินของส านกังานวางทรัพยก์ลาง 
(6)  ราคาท่ีจ  าน า จดทะเบียนจ านอง หรือจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมคร้ังสุดทา้ย 
(7)  ราคาหรือมลูค่าท่ีเจา้หน้ีตามค าพิพากษาซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินแจง้ต่อธนาคารแห่ง

ประเทศไทยหรือหน่วยราชการอ่ืนของปีท่ีจะขายทอดตลาดหรือของปีท่ีแจง้คร้ังสุดทา้ย” 
เป็นท่ีสังเกตว่า ราคาประเมินของเจ้าของทรัพยต์ามท่ีก  าหนดในกฎกระทรวง ก  าหนด

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 ไดถ้กูตดัออกไป  
“ขอ้ 3 ใหย้กเลิกความใน  (1) ของขอ้ 9 แห่งกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและ

เง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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(1)  ส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผูม้ีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพยสิ์นท่ีขาย
ทอดตลาดทราบก่อนวนัขายทอดตลาดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ในกรณีท่ีตอ้งปิดประกาศขายทอดตลาด ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีปิดประกาศใหแ้น่นหนาในท่ี
ท่ีสามารถมองเห็นหรือสงัเกตไดช้ดัเจน ณ ตวัอาคารหรือท่ีอยู่อาศยัหรือส านักท าการงาน ร้ัว หรือส่ิงปลูก
สร้างอนัเป็นส่วนหน่ึงของตวัอาคารหรือท่ีอยูอ่าศยัหรือส านกัท าการงานของบุคคลตามวรรคหน่ึง” 

เป็นท่ีสงัเกตว่า ไดก้  าหนดใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผูม้ีส่วน
ไดเ้สียในการบงัคบัคดีแก่ทรัพยสิ์นท่ีขายทอดตลาดทราบ ซ่ึงตามบทนิยามในขอ้ 3 ในกฎกระทรวง 
ก  าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 ไดก้  าหนดบทนิยามของผูม้ี
ส่วนไดเ้สีย หมายความว่า เจา้หน้ีตามค าพิพากษา ลูกหน้ีตามค าพิพากษา เจา้ของทรัพย ์ผูรั้บจ าน า 
ผูรั้บจ านอง ผูร้้องขอเฉล่ียทรัพย  ์ผูม้ีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัทรัพยต์ามท่ีปรากฏทางทะเบียนหรือผูม้ีส่วน
ได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพยท่ี์ขายทอดตลาด  ดงันั้นในส่วนของลูกหน้ีตามค าพิพากษาจึง
หมายถึงเฉพาะลกูหน้ีตามค าพิพากษาท่ีเป็นเจา้ของทรัพยเ์ท่านั้น ไม่รวมถึงลูกหน้ีตามค าพิพากษา
คนอ่ืนซ่ึงไม่ใช่เจา้ของทรัพย ์

“ขอ้ 8 ให้มีคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาเร่ิมตน้และราคาท่ี
สมควรขายในการขายทอดตลาด ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน อธิบดีกรม
บังคับคดี  ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั ผูแ้ทนกรมท่ีดิน ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค ผูแ้ทนส านักงานศาลยุติธรรม ผูแ้ทนส านักประเมินราคาทรัพยสิ์น กรมธนารักษ์ ผูแ้ทน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ผูแ้ทนส านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร ผูแ้ทนสภาหอการคา้
แห่งประเทศไทย ผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผูแ้ทนสมาคมผูป้ระเมินค่า
ทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 

ให้ผูอ้  านวยการส านักกฎหมาย ส านักงานปลดักระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการ และ
เลขานุการและผูอ้  านวยการส านกังานวางทรัพยก์ลางเป็นกรรมการและช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้และราคาท่ีสมควรขายใน
การขายทอดตลาดมีอ  านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้และราคาท่ีสมควร
ขายในการขายทอดตลาดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

คณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขายใน
การขายทอดตลาดจึงไดอ้าศยัอ  านาจตามขอ้ 8 ดงักล่าว ออกประกาศคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์
ในการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการ
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ก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน 2555 ออกมาใช้
เป็นหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  

ต่อมา ได้มีการยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว โดยมีการออกประกาศคณะกรรมการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาเร่ิมตน้และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด เร่ือง 
หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 
2558 ซ่ึงเป็นการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้และราคาท่ีสมควรขายไวเ้ช่นเดียวกบั
กฎกระทรวงก าหนด หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2555  

โดยประกาศคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาเร่ิมต้นและราคาท่ี
สมควรขายในการขายทอดตลาดดงักล่าว มีสาระส าคญั ดงัน้ี 

“ขอ้ 3 ในการก าหนดราคาเร่ิมตน้ในการขายทอดตลาด 
ในกรณีท่ีมีราคาของคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย ์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี

พิจารณาจากราคาประเมินของคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย ์
ในกรณีท่ีไม่มีราคาของคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย ์แต่มีราคาประเมินของเจ้า

พนักงานประเมินราคาทรัพย ์กรมบงัคับคดี และราคาประเมินของเจา้พนักงานบงัคับคดี ให้เจ้า
พนกังานบงัคบัคดีพิจารณาจากราคาประเมินของเจา้พนกังานประเมินราคาทรัพย ์กรมบงัคบัคดี 

ในกรณีท่ีไม่มีราคาของคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ และราคาประเมินของเจ้า
พนกังานประเมินราคาทรัพย ์กรมบงัคบัคดี ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีพิจารณาจากราคาประเมินของ
เจา้พนกังานบงัคบัคดี” 

“ขอ้ 4 การขายทอดตลาดอสงัหาริมทรัพยโ์ดยปลอดการจ านอง หรือปลอดภาระผกูพนั
ในทางจ านอง ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีก  าหนดราคาเร่ิมตน้ส าหรับการขายทอดตลาดแต่ละคร้ัง ดงัน้ี 

(1)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีหน่ึง ให้เจา้พนักงานบงัคบัคดีก  าหนดราคาเร่ิมตน้ตาม
ราคาประเมินในขอ้ 3 โดยปัดตวัเลขท่ีเป็นเศษข้ึนเป็นเรือนหม่ืน 

(2)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสอง หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีหน่ึง เจ้าพนักงาน
บงัคบัคดีไดง้ดการขายทอดตลาดไว ้เน่ืองจากไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคา ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีก  าหนดราคา
เร่ิมตน้เป็นจ านวนร้อยละเกา้สิบของราคาประเมินในขอ้ 3 โดยปัดตวัเลขท่ีเป็นเศษข้ึนเป็นเรือน
หมื่น 

(3)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสาม หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสอง เจา้พนักงาน
บงัคบัคดีไดง้ดการขายทอดตลาดไว ้เน่ืองจากไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคา ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีก  าหนดราคา
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เร่ิมตน้เป็นจ านวนร้อยละแปดสิบของราคาประเมินในขอ้ 3 โดยปัดตวัเลขท่ีเป็นเศษข้ึนเป็นเรือน
หมื่น 

(4)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีส่ีเป็นต้นไป  หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสาม             
เจา้พนกังานบงัคบัคดีไดง้ดการขายทอดตลาดไว ้เน่ืองจากไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคา ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดี
ก  าหนดราคาเร่ิมตน้เป็นจ านวนร้อยละเจ็ดสิบของราคาประเมินในขอ้ 3 โดยปัดตวัเลขท่ีเป็นเศษข้ึน
เป็นเรือนหม่ืน” 

5)  กฎกระทรวง ก  าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2557 

กฎกระทรวงฉบบัน้ี ไดก้  าหนดสาระส าคญัในเร่ืองการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ดงัน้ี 
“ขอ้ 16 เจา้พนกังานบงัคบัคดีตอ้งก าหนดใหผู้เ้ขา้เสนอราคาวางหลกัประกนัก่อนเขา้เสนอ

ราคา โดยพิจารณาจากราคาประเมินทรัพยสิ์นซ่ึงจะตอ้งน าไปก าหนดเป็นราคาเร่ิมตน้ในการขาย
ทอดตลาด ตามประกาศคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาเร่ิมต้นและราคาท่ี
สมควรขายในการขายทอดตลาด ดงัน้ี 

(1)  ทรัพยท่ี์ขายมีราคาประเมินไม่เกินห้าแสนบาทให้ผูอ้  านวยการส านักงานบงัคบัคดี หรือ
หวัหนา้ส านกังานบงัคบัคดีส่วนย่อยใชดุ้ลพินิจก าหนด ให้วางหลกัประกนัตามท่ีเห็นสมควรโดย
หลกัประกนัท่ีพึงก  าหนดนั้นควรมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้ของราคาประเมิน 

(2)  ทรัพยท่ี์ขายมีราคาประเมินเกินหา้แสนบาทแต่ไม่เกินหน่ึงลา้นบาท ใหว้างหลกัประกนั
จ านวนหา้หมื่นบาท 

(3)  ทรัพย์ท่ีขายมีราคาประเมินเกินหน่ึงล้านบาทแต่ไม่เกินห้าล้านบาท ให้วาง
หลกัประกนัจ  านวนสองแสนหา้หมื่นบาท 

(4)   ทรัพย์ท่ีขายมีราคาประเมินเกินห้าล้านบาทแต่ไม่ เกินสิบล้านบาท ให้วาง
หลกัประกนัจ  านวนหา้แสนบาท” 

6)  กฎกระทรวง ก  าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 
เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ 

วิธีการและเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ขายทอดตลาดบางประการท่ียงัเป็นอุปสรรคต่อการขายทอดตลาด  เช่น การก าหนดราคาเร่ิมต้น   
การวางหลกัประกนัก่อนเขา้เสนอราคา ประกอบกบัสมควรปรับลดขั้นตอนการปฏิบติัราชการท่ีไม่
จ  าเป็น เพื่อใหก้ารขายทอดตลาดของเจา้พนกังานบงัคบัคดีเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว เป็นธรรม และ
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
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กฎกระทรวงฉบบัน้ี ไดก้  าหนดสาระส าคญัในเร่ืองการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ดงัน้ี 
“ขอ้ 3 ใหย้กเลิก 
(1)  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด         

พ.ศ. 2554 
(2)  กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ. 2555 
(3)  กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด (ฉบบัท่ี 

3) พ.ศ. 2557” 
“ขอ้ 4 ในกฎกระทรวงน้ี 
“ผูม้ีส่วนไดเ้สีย” หมายความว่า เจา้หน้ีตามค าพิพากษา ลูกหน้ีตามค าพิพากษา เจา้ของ

ทรัพย ์ผูรั้บจ าน า ผูรั้บจ านอง ผูร้้องขอเฉล่ียทรัพย ์ผูม้ีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัทรัพยต์ามท่ีปรากฏทาง
ทะเบียนหรือผูม้ีส่วนไดเ้สียในการบงัคบัคดีแก่ทรัพยท่ี์ขายทอดตลาด” 

“ขอ้ 8 ให้มีคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาเร่ิมต้น และราคาท่ี
สมควรขายในการขายทอดตลาด ประกอบดว้ย อธิบดีเป็นประธานกรรมการ รองอธิบดีรับผิดชอบ
ดา้นการบงัคบัคดีแพ่ง รองอธิบดีรับผดิชอบดา้นการบงัคบัคดีลม้ละลาย ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นการ
บังคับคดีแพ่งผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย ผูเ้ ช่ียวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีลม้ละลายผูซ่ึ้งอธิบดี
มอบหมาย ผูแ้ทนกรมท่ีดิน ผูแ้ทนกรมธนารักษ ์ผูแ้ทนส านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค ผูแ้ทนส านักงานศาลยุติธรรม ผูแ้ทนสภา
ทนายความ ผูแ้ทนสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  ผูแ้ทนสมาคมธนาคารไทย และผูแ้ทนสมาคมผู้
ประเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 

ใหผู้อ้  านวยการกองพฒันาระบบการบงัคบัคดี และประเมินราคาทรัพยเ์ป็นกรรมการ
และเลขานุการ และใหห้วัหนา้กลุ่มงานวิชาการเป็นกรรมการ และช่วยเลขานุการ 

ใหค้ณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขาย
ในการขายทอดตลาดมีอ  านาจก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขาย
ในการขายทอดตลาด และการวางหลกัประกนัการเขา้เสนอราคา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

คณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้และราคาท่ีสมควรขายใน
การขายทอดตลาดจึงไดอ้าศยัอ  านาจตามขอ้ 8 ดงักล่าว ออกประกาศคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์
ในการก าหนดราคาเร่ิมตน้และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการ
ก าหนดราคาเร่ิมตน้และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด ลงวนัท่ี 17 มีนาคม 2559 ออกมาใชเ้ป็น

DPU



65 

หลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาเร่ิมตน้และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น โดยมี
สาระส าคญั ดงัน้ี 

“ข้อ 3 ในการก าหนดราคาเร่ิมต้นในการขายทอดตลาด  ในกรณีท่ีมีราคาของ
คณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีพิจารณาจากราคาประเมินของ
คณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย ์

ในกรณีท่ีไม่มีราคาของคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย ์แต่มีราคาประเมินของเจ้า
พนักงานประเมินราคาทรัพย ์กรมบงัคับคดี และราคาประเมินของเจา้พนักงานบงัคับคดี ให้เจ้า
พนกังานบงัคบัคดีพิจารณาจากราคาประเมินของเจา้พนกังานประเมินราคาทรัพย ์กรมบงัคบัคดี 

ในกรณีท่ีไม่มีราคาของคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพยแ์ละราคาประเมินของเจ้า
พนกังานประเมินราคาทรัพย ์กรมบงัคบัคดี ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีพิจารณาจากราคาประเมินของ
เจา้พนกังานบงัคบัคดี 

“ขอ้ 4 การขายทอดตลาดอสงัหาริมทรัพยโ์ดยปลอดการจ านอง หรือปลอดภาระผกูพนั
ในทางจ านอง ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีก  าหนดราคาเร่ิมตน้ส าหรับการขายทอดตลาดแต่ละคร้ัง ดงัน้ี 

(1)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีหน่ึง ให้เจา้พนักงานบงัคบัคดีก  าหนดราคาเร่ิมตน้ตาม
ราคาประเมินในขอ้ 3 โดยปัดตวัเลขท่ีเป็นเศษข้ึนเป็นเรือนหม่ืน 

(2)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสอง หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีหน่ึง เจ้าพนักงาน
บงัคบัคดีไดง้ดการขายทอดตลาดไวเ้น่ืองจากไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคา ให้เจา้พนกังานบงัคบัคดีก  าหนดราคา
เร่ิมตน้เป็นจ านวนร้อยละเกา้สิบของราคาประเมินในขอ้ 3 โดยปัดตวัเลขท่ีเป็นเศษข้ึนเป็นเรือนหม่ืน 

(3)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสาม หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสอง เจา้พนักงานบงัคบั
คดีไดง้ดการขายทอดตลาดไวเ้น่ืองจากไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคา ใหเ้จา้พนักงานบงัคบัคดีก  าหนดราคาเร่ิมตน้เป็น
จ านวนร้อยละแปดสิบของราคาประเมินในขอ้ 3 โดยปัดตวัเลขท่ีเป็นเศษข้ึนเป็นเรือนหม่ืน 

(4)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ี ส่ีเป็นต้นไป หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสาม               
เจา้พนักงานบังคับคดีไดง้ดการขายทอดตลาดไวเ้น่ืองจากไม่มีผูเ้ขา้สู้ราคา ให้เจา้พนักงานบังคับคดี
ก  าหนดราคาเร่ิมตน้เป็นจ านวนร้อยละเจ็ดสิบของราคาประเมินในขอ้ 3 โดยปัดตวัเลขท่ีเป็นเศษข้ึน
เป็นเรือนหม่ืน 

“ขอ้ 8 ในกรณีท่ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีตอ้งด าเนินการขายทอดตลาดใหม่หลงัจากท่ีเคย
เคาะไม้ขายทอดตลาดไปแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีก  าหนดราคาเร่ิมต้นส าหรับการขาย
ทอดตลาด ดงัน้ี 

(1)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีหน่ึง ให้เจา้พนักงานบงัคบัคดีก  าหนดราคาเร่ิมตน้โดย
ใชร้าคาท่ีเคาะไมข้ายทอดตลาดคร้ังก่อน 
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(2)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสอง หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีหน่ึงได้งดการขาย
ทอดตลาดไว ้เน่ืองจากไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคา ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีกลบัไปใชร้าคาเร่ิมตน้เดียวกนักบั
ราคาในคร้ังท่ีไดเ้คาะไมใ้นการขายทอดตลาดคร้ังก่อน (ราคาเร่ิมตน้ร้อยละในคร้ังท่ีมีการเคาะไม)้ 

(3)  ในการขายทอดตลาดในคร้ังต่อไป ให้ก  าหนดราคาเร่ิมตน้ตามความในขอ้ 4 (1)   
ถึง (4)  แลว้แต่กรณี มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม   ทั้งน้ี หากราคาเร่ิมต้นต ่ากว่าหน่ึงแสนบาท ให้เจ้า
พนกังานบงัคบัคดีปัดตวัเลขท่ีเป็นเศษข้ึนเป็นเรือนพนัในกรณีท่ีเป็นสงัหาริมทรัพย ์ให้เจา้พนักงาน
บงัคบัคดีน าความในขอ้ 7 มาใชบ้งัคบั” 
“ขอ้ 9 ในการประกาศขายทอดตลาด ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียในการบงัคบัคดีแก่ทรัพยสิ์นท่ีขาย
ทอดตลาดทราบก่อนวนัขายทอดตลาดไม่นอ้ยกว่าหา้วนั 

(2)  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีโฆษณาประกาศขายทอดตลาดในเว็บไซต์ต่างๆ ท่ี
แพร่หลายหรือเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปก่อนวนัขายทอดตลาดไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั 

(3)  ในกรณีท่ีเห็นสมควร เจา้พนกังานบงัคบัคดีอาจให้โฆษณาประกาศขายทอดตลาด
ในหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีแพร่หลายก่อนวนัขายทอดตลาดไม่นอ้ยกว่าหา้วนัดว้ยก็ได  ้

(4)  ปิดประกาศขายทอดตลาดก่อนวนัขายทอดตลาดไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั ณ สถานท่ีขาย
ทอดตลาด และสถานท่ีราชการส าคญัตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด” 

ซ่ึงจะเห็นไดว้่า ไดก้  าหนดใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผูม้ี
ส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพยสิ์นท่ีขายทอดตลาดทราบ ซ่ึงตามบทนิยามในข้อ 4 ของ
กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 ไดก้  าหนดบท
นิยามของผูม้ีส่วนไดเ้สีย หมายความว่า เจา้หน้ีตามค าพิพากษา ลกูหน้ีตามค าพิพากษา เจา้ของทรัพย ์
ผูรั้บจ าน า ผูรั้บจ านอง ผูร้้องขอเฉล่ียทรัพย ์ผูม้ีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัทรัพยต์ามท่ีปรากฏทางทะเบียน
หรือผูม้ีส่วนได้เสียในการบงัคบัคดีแก่ทรัพยท่ี์ขายทอดตลาด  ดงันั้น ในส่วนของลูกหน้ีตามค า
พิพากษาจึงหมายถึงเฉพาะลูกหน้ีตามค าพิพากษาท่ีเป็นเจา้ของทรัพยต์ามท่ีปรากฏทางทะเบียน
เท่านั้น ไม่รวมถึงลกูหน้ีตามค าพิพากษาคนอ่ืนซ่ึงไม่ใช่เจา้ของทรัพย  ์ตามตวัอย่างค าพิพากษาศาล
ฎีกา ดงัต่อไปน้ี  

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7386/2552 ท่ีดินท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ปรากฏจาก
หลกัฐานทางทะเบียนว่ามีช่ือจ าเลยท่ี 2 เท่านั้นเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิ ไม่มีช่ือจ าเลยท่ี 1 ปรากฏอยู่ดว้ย 
ทั้งไม่ปรากฏว่าจ  าเลยท่ี 1 ไดแ้จง้ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีทราบว่าจ  าเลยท่ี 1 มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ี
เจา้พนกังานบงัคบัคดียดึไวด้ว้ยก่ึงหน่ึง เน่ืองจากเป็นสินสมรสระหว่างจ าเลยท่ี 1 กบัจ  าเลยท่ี 2 เจา้
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พนกังานบงัคบัคดีจึงไม่อาจทราบไดว้่าจ  าเลยท่ี 1 เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียในการบงัคบัคดีท่ีจะตอ้งแจง้
ประกาศขายทอดตลาดใหจ้  าเลยท่ี 1 ทราบ การท่ีเจา้พนักงานบงัคบัคดีแจง้ประกาศขายทอดตลาด
แต่เฉพาะจ าเลยท่ี 2 ซ่ึงมีช่ือตามทะเบียนในโฉนดท่ีดินเพียงผูเ้ดียว จึงถือว่า  ได้แจง้ประกาศขาย
ทอดตลาดชอบดว้ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 306 แลว้ 

“ขอ้ 15 เจา้พนักงานบงัคบัคดีตอ้งก าหนดให้ผูเ้ขา้เสนอราคาวางหลกัประกนัก่อนเข้า
เสนอราคาโดยพิจารณาจากราคาประเมินทรัพยสิ์นซ่ึงจะตอ้งน าไปก าหนดเป็นราคาเร่ิมตน้ในการ
ขายทอดตลาดตามประกาศคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้และราคาท่ี
สมควรขายในการขายทอดตลาด 

ในคดีท่ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีประกาศขายทอดตลาดใหม่ เน่ืองจากผูเ้สนอราคาสูงสุด
ไม่ช าระราคาส่วนท่ีเหลือ และบุคคลดงักล่าวประสงค์จะเขา้เสนอราคาในการขายทอดตลาดคร้ัง
ใหม่ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีก  าหนดใหบุ้คคลนั้นวางหลกัประกนัพิเศษตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

หลกัประกนัตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให้คืนแก่ผูเ้สนอราคา เม่ือส้ินสุดการขายทอดตลาด
และผูเ้สนอราคานั้นไม่มีขอ้ผกูพนัใด  ๆกบัการเสนอราคาหรือการขายทอดตลาดนั้น แต่ถา้มีการเคาะไมข้าย
ใหแ้ก่ผูเ้สนอราคาสูงสุด ใหถื้อเอาหลกัประกนันั้น เป็นมดัจ าตามสญัญา และเป็นการช าระราคาบางส่วนของ
ผูน้ั้น” 

คณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้และราคาท่ีสมควรขายใน
การขายทอดตลาดจึงไดอ้าศยัอ  านาจตามขอ้ 15 ดงักล่าว ออกประกาศคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์
ในการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการ
ก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด ลงวนัท่ี 17 มีนาคม 2559  ออกมาใชเ้ป็น
หลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น โดยมี
สาระส าคญั ดงัน้ี 

“ขอ้ 1 การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย ์ให้ผูเ้ขา้เสนอราคาวางหลกัประกนัก่อนเขา้
เสนอราคา โดยพิจารณาจากราคาประเมินทรัพยสิ์นซ่ึงจะตอ้งน าไปก าหนดเป็นราคาเร่ิมตน้ในการ
ขายทอดตลาดตามประกาศคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ี
สมควรขายในการขายทอดตลาด ดงัน้ี 
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 ราคาประเมิน (บาท)     หลกัประกนั (บาท) 
 ไม่เกิน 100,000     ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของราคาประเมิน 
 เกิน 100,000 - 200,000     10,000 
 เกิน 200,000 - 500,000     25,000 
 เกิน 500,000 - 1,000,000     50,000 
 เกิน 1,000,000 - 3,000,000     150,000 
 เกิน 3,000,000 - 5,000,000     250,000 
 เกิน 5,000,000  - 10,000,000    500,000 
 เกิน 10,000,000 - 20,000,000    1,000,000 
 เกิน 20,000,000 - 50,000,000    2,500,000  
 เกิน 50,000,000 - 100,000,000   5,000,000 
 เกิน 100,000,000 - 200,000,000   10,000,000 
 เกิน 200,000,000               อธิบดีหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณา 
 

กรณีการขายทอดตลาดโดยการจ านองติดไปให้ผูเ้สนอราคาวางหลกัประกนัก่อนเขา้
เสนอราคาโดยพิจารณาจากราคาเร่ิมตน้ตามประกาศคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการ
ก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดโดยให้ถือเป็นราคาประเมินตาม
ตารางน้ี 
ขอ้ 2 การขายทอดตลาดสงัหาริมทรัพยท่ี์มีราคาประเมินตั้งแต่ 500,000 บาท ข้ึนไป ใหน้ าหลกัเกณฑ์
การวางหลกัประกนัก่อนเขา้เสนอราคาตามความในขอ้ 1 มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม” 

        3.2.2  การบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครอง 

3.2.2.1  หน่วยงานและผูท่ี้มีอ  านาจหน้าท่ีในการบังคับคดีปกครองโดยการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์น 

1)  ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
มาตรา 77 (3) ไดบ้ญัญติัถึงอ  านาจหนา้ท่ีประการหน่ึงของส านกังานศาลปกครอง คือ การด าเนินการ
บงัคับคดีให้เป็นไปตามค าบังคบัของศาลปกครอง  ดงันั้น หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการบังคับคดี
ปกครองของศาลปกครอง จึงไดแ้ก่ ส านักงานศาลปกครอง และส านักงานศาลปกครองไดจ้ดัตั้ ง
หน่วยงานท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีบงัคบัคดีปกครองข้ึน ไดแ้ก่ ส านักบงัคบัคดีปกครอง และหน่วยบงัคบั
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คดีปกครองของส านกังานศาลปกครองในภูมิภาค โดยมีอ  านาจหนา้ท่ีด  าเนินการเก่ียวกบัการบงัคบั
คดีปกครองตามค าสัง่ ค าบงัคบั และหมายบงัคบัคดีของศาลปกครอง 

2)  ตามระเบียบส านักงานศาลปกครองว่าดว้ยการด าเนินการบงัคบัให้เป็นไปตามค า
บงัคบัของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 ไดก้  าหนดค านิยามของผูท่ี้มีอ  านาจหนา้ท่ีในการบงัคบัคดีและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในการบงัคบัคดีไว ้ดงัน้ี  

“ขอ้ 3 ในระเบียบน้ี ถา้ขอ้ความมิไดแ้สดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

(1)  “ศาล” หมายถึง ศาลปกครองหรือตุลาการศาลปกครองชั้นตน้หรือตุลาการศาล
ปกครองสูงสุด 

(2)  “ส านกังาน” หมายถึง ส านกับงัคบัคดีปกครอง 

(3)  “ส านกังานศาล” หมายถึง  ส านักงานศาลปกครองสูงสุด ส านักงานศาลปกครอง
กลาง หรือส านกังานศาลปกครองในภูมิภาคต่าง ๆ 

(4)  “เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการส านกังานศาลปกครอง 

(5)  “ผูอ้  านวยการ” หมายถึง ผูอ้  านวยการส านกับงัคบัคดีปกครองหรือผูท่ี้ผูอ้  านวยการ
ส านกับงัคบัคดีปกครองมอบหมาย 

(6)  “พนักงานคดีปกครอง” หมายถึง พนักงานคดีปกครองในสังกดัส านักบงัคบัคดี
ปกครอง 

(7)  “เจา้พนกังานบงัคบัคดี” หมายถึง พนกังานคดีปกครองหรือพนักงานเจา้หน้าท่ีอ่ืน
ของส านักบังคบัคดีปกครองท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นเจา้พนักงานบงัคบัคดีในคดี
ปกครองในการปฏิบติัตามวิธีการท่ีบญัญติัไวใ้นภาค 4 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
เพื่อคุม้ครองสิทธิของคู่กรณีในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบงัคบัตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของ
ศาล 

(8)  “เจา้หน้ีตามค าพิพากษา” หมายถึง คู่กรณีหรือบุคคลซ่ึงเป็นฝ่ายชนะคดี 

(9)  “ลกูหน้ีตามค าพิพากษา” หมายถึง คู่กรณีหรือบุคคลซ่ึงเป็นฝ่ายแพค้ดี 

(10)  “ผูน้  าบงัคบัคดี” หมายถึง ผูซ่ึ้งไดร้ะบุไวใ้นหมายบงัคบัคดีว่าเป็นผูน้  าเจา้พนกังาน
บงัคบัคดียดึหรืออายดัทรัพย ์หรือเป็นผูน้  าเจา้พนกังานบงัคบัคดีด าเนินการบงัคบัคดี”  

พิจารณาจากบทนิยามดงักล่าวจะเห็นไดว้่า ในการด าเนินการบงัคบัคดีปกครองในส่วน
ท่ีตอ้งน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลมนั้นเมื่อศาลปกครองไดอ้อก
หมายบงัคบัคดีตั้งพนักงานคดีปกครองเป็นเจา้พนักงานบงัคบัคดีแลว้เจา้พนักงานบงัคับคดีจะมี
อ  านาจตามหมายบงัคบัคดีนั้น เพื่อด าเนินการยดึ อายดัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค าพิพากษา เพื่อน า
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ออกมาขายทอดตลาดต่อไป ซ่ึงระเบียบส านักงานศาลปกครองว่าดว้ยการบงัคบัให้เป็นไปตามค า
บงัคบัของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 ไดน้ าค  าว่า “เจา้พนกังานบงัคบัคดี” มานิยามไว ้ใหห้มายความว่า 
พนกังานคดีปกครองหรือพนักงานเจา้หน้าท่ีอ่ืนในสังกดัส านักบงัคบัคดีปกครอง หรือส านักงาน
ศาลปกครองในภูมิภาคท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเจา้พนักงานบงัคบัคดีในคดีปกครอง 
โดยการปฏิบติัตามวิธีการท่ีบญัญติัไวใ้นภาค 4 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

3.2.2.2  หลกัเกณฑ์ในการด าเนินการบังคับคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
ส านกังานศาลปกครอง  

1)  ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 8)     
พ.ศ. 2559 มาตรา 75/1 วรรคหน่ึง บญัญัติว่า การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
ปกครอง ใหน้ าบทบญัญติัว่าดว้ยการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง และบทบญัญติัว่าดว้ยค่า
ฤชาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และค่าธรรมเนียมเจา้พนกังานบงัคบัคดี
ทา้ยประมวลกฎหมายดงักล่าวมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัการบงัคบัคดีปกครอง  ทั้งน้ี เท่าท่ีไม่ขดั
หรือแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ีและหลกักฎหมายทัว่ไปว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ดงันั้น ในกรณีท่ีลกูหน้ีตามค าพิพากษาซ่ึงเป็นเอกชนมิไดช้  าระหน้ีตามค าพิพากษาของ
ศาลปกครอง หากเจา้หน้ีตามค าพิพากษามายืน่ค  าขอต่อศาลเพื่อขอออกหมายบงัคบัคดี และศาลได้
ออกหมายบงัคบัคดีใหแ้ลว้ เม่ือเจา้หน้ีตามค าพิพากษาไดสื้บหาทรัพยสิ์นของลกูหน้ีตามค าพิพากษา
ไดแ้ลว้ จะตอ้งมาตั้งเร่ืองเพ่ือให้เจ้าพนักงานบงัคับคดีไปด าเนินการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นของ
ลูกหน้ีตามค าพิพากษาเพ่ือน าออกขายทอดตลาด และน าเงินท่ีไดม้าช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีตามค า
พิพากษา โดยในการขายทอดตลาดเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะตอ้งน าบทบญัญติัว่าดว้ยการบงัคบัคดี
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  และตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 ไดบ้ญัญติัว่า “ถา้คู่ความหรือบุคคลซ่ึงเป็นฝ่ายแพค้ดี (ลูกหน้ีตามค า
พิพากษา) มิไดป้ฏิบติัตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความหรือบุคคลซ่ึง
เป็นฝ่ายชนะ (เจา้หน้ีตามค าพิพากษา) ชอบท่ีจะร้องขอให้บงัคบัคดีตามค าพิพากษา หรือค าสั่งนั้น
ไดภ้ายในสิบปีนบัแต่วนัมีค  าพิพากษาหรือค าสัง่ โดยอาศยัและตามค าบงัคบัท่ีออกตามค าพิพากษา
หรือค าสัง่นั้น” 

2)  การน าหลกัการบงัคบัคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใชบ้งัคับ
โดยอนุโลมนั้น จะมีหลกักฎหมายและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหลายส่วน เช่น กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์รวมถึงหลกัการทางกฎหมายมหาชน โดยจะใชอ้  านาจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บท เพื่อออก “กฎ” ซ่ึงเป็นอนุบญัญติัเพื่อ
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ก าหนดหลกัเกณฑ์ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องจะใช้เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีจะท าให้การขายทอดตลาด
ทรัพย์สินด าเนินไปอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ งประเทศ  ทั้งน้ี เพื่อให้ได้เงินจากการขาย
ทอดตลาดมาช าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีตามค าพิพากษาต่อไป 

3)  ในกรณีท่ีมีการบงัคบัให้ลูกหน้ีตอ้งช าระเงินแก่เจา้หน้ี โดยเจา้หน้ีตามค าพิพากษา
ตอ้งใชสิ้ทธิขอใหศ้าลออกหมายบงัคบัคดี ตามมาตรา 275 และมาตรา 276 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง โดยด าเนินการบงัคบัคดีดว้ยวิธีการยึดทรัพย ์อายดัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค า
พิพากษา เพ่ือน าทรัพยสิ์นท่ียึดไวน้ั้นมาด าเนินการขายทอดตลาดต่อไป เพื่อให้ไดเ้งินมาช าระหน้ี
ใหแ้ก่เจา้หน้ีตามค าพิพากษา  ทั้งน้ี เป็นไปตามมาตรา 278 และมาตรา 282 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ดงัน้ี 

“มาตรา 278 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งภาคน้ีว่าด้วยอ  านาจและหน้าท่ีของเจ้า
พนกังานบงัคบัคดี นบัแต่วนัท่ีไดส่้งหมายบงัคบัคดีให้แก่ลูกหน้ีตามค าพิพากษา หรือถา้หมายนั้น
มิไดส่้งนบัแต่วนัออกหมายนั้นเป็นตน้ไป ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีมีอ  านาจในฐานเป็นผูแ้ทนเจา้หน้ี
ตามค าพิพากษาในอนัท่ีจะรับช าระหน้ีหรือทรัพยสิ์นท่ีลูกหน้ีน ามาวาง และออกใบรับให้ กบัมี
อ  านาจท่ีจะยึดหรืออายดั และยึดถือทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค าพิพากษาไว ้ และมีอ  านาจท่ีจะเอา
ทรัพยสิ์นเช่นว่าน้ีออกขายทอดตลาด ทั้งมีอ  านาจท่ีจะจ าหน่ายทรัพยสิ์นหรือเงินรายไดจ้ากการนั้น
และด าเนินวิธีการบงัคบัทัว่ๆ ไปตามท่ีศาลไดก้  าหนดไวใ้นหมายบงัคบัคดี รวมทั้งให้เจา้พนักงาน
บงัคบัคดีมีอ  านาจด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัคดีไดโ้ดยให้ถือเสมือนเป็นเจา้พนักงาน
ศาล 

ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีเป็นผูรั้บผดิในการรักษาไวโ้ดยปลอดภยั ซ่ึงเงินหรือทรัพยสิ์น
หรือเอกสารทั้งปวงท่ียดึมา หรือท่ีไดช้  าระ หรือส่งมอบใหแ้ก่เจา้พนกังานตามหมายบงัคบัคดี 

ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีท าบนัทึกแลว้รักษาไวใ้นท่ีปลอดภยั ซ่ึงวิธีการบงัคบัทั้งหลายท่ี
ไดจ้ดัท าไป และรายงานต่อศาลเป็นระยะๆ ไป 

ในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้พนักงานบงัคบัคดี  เจา้พนักงานบงัคบัคดีจะมอบหมายให้
บุคคลอ่ืนปฏิบติัการแทนก็ได้  ทั้งน้ี ตามคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก  าหนดใน
กฎกระทรวง 

ใหห้กัค่าธรรมเนียมเจา้พนกังานบงัคบัคดีตามตาราง  5 ทา้ยประมวลกฎหมายน้ี เพื่อให้
กรมบงัคบัคดีพิจารณาจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายตามวรรคส่ีโดยไม่ตอ้งน าส่ง
กระทรวงการคลงั ทั้งน้ี ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลงั”  
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“มาตรา 282 ถา้ค  าพิพากษาหรือค าสัง่ใดก าหนดใหช้ าระเงินจ านวนหน่ึง ภายใตบ้งัคบัแห่ง
บทบญัญติัหา้มาตราต่อไปน้ี เจา้พนกังานบงัคบัคดียอ่มมีอ  านาจท่ีจะรวบรวมเงินให้พอช าระตามค า
พิพากษาหรือค าสัง่โดยวิธียดึหรืออายดั และขายทรัพยสิ์นของลกูหน้ีตามค าพิพากษาตามบทบญัญติั
ในลกัษณะน้ี คือ 

(1)  โดยวิธียดึและขายทอดตลาดสงัหาริมทรัพยอ์นัมีรูปร่างและอสงัหาริมทรัพย ์ 
(2)  โดยวิธีอายดัสังหาริมทรัพยอ์นัมีรูปร่างและอสังหาริมทรัพยร์วมทั้งสิทธิทั้งปวง

อนัมีอยูใ่นทรัพยเ์หล่านั้น ซ่ึงบุคคลภายนอกจะตอ้งส่งมอบหรือโอนมายงัลูกหน้ีตามค าพิพากษาใน
ภายหลงั และเม่ือไดส่้งมอบหรือโอนมาแลว้ เอาทรัพยสิ์นหรือสิทธิเหล่านั้นออกขายหรือจ าหน่าย 

ในกรณีเช่นว่าน้ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีมีอ  านาจจะยดึบรรดาเอกสารทั้งปวงท่ีใหสิ้ทธิแก่ลกูหน้ีในอนั
ท่ีจะไดรั้บส่งมอบหรือรับโอนทรัพยสิ์นหรือสิทธิเช่นว่ามานั้น 

(3)  โดยวิธีอายดัเงินท่ีบุคคลภายนอกจะตอ้งช าระให้แก่ลูกหน้ีตามค าพิพากษาในภายหลงั 
แลว้เรียกเก็บตามนั้น ในกรณีเช่นว่าน้ี เจา้พนกังานบงัคบัคดีมีอ  านาจท่ีจะยดึบรรดาเอกสารทั้งปวงท่ี
ใหสิ้ทธิแก่ลกูน้ีตามค าพิพากษาในอนัท่ีจะไดรั้บช าระเงินเช่นว่านั้น  

(4)  โดยวิธียึดเอกสารอ่ืนๆ ทั้งปวง เช่น สัญญากระท าการงานต่างๆ ซ่ึงไดช้  าระเงิน
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแลว้ ซ่ึงการบงัคบัตามสัญญาเช่นว่าน้ีอาจทวีจ  านวนหรือราคาทรัพยข์อง
ลกูหน้ีตามค าพิพากษา และเพื่อท่ีจะน าบทบญัญติัแห่งมาตรา 310 (4) มาใชบ้งัคบั  

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตราน้ี  ทรัพยสิ์นท่ีเป็นของภรรยาหรือท่ีเป็นของบุตรผูเ้ยาวข์อง
ลกูหน้ีตามค าพิพากษา ซ่ึงตามกฎหมายอาจถือไดว้่าเป็นทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค าพิพากษา หรือ
เป็นทรัพยสิ์นท่ีอาจบงัคบัเอาช าระหน้ีตามค าพิพากษาไดน้ั้น เจา้พนกังานบงัคบัคดีอาจยึดหรืออายดั
และเอาออกขายไดต้ามท่ีบญัญติัไวข้า้งบนน้ี” 

4)  เมื่อเจ้าพนักงานบงัคบัคดีไดด้  าเนินการยึด อายดัทรัพยสิ์นแลว้ ก็จะด าเนินการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไป ตามมาตรา 308 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อ
รวบรวมเงินใหพ้อช าระหน้ีตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาล 

ซ่ึงมีหลกัเกณฑก์ารขายทอดตลาดตามมาตรา 308 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง ดงัน้ี  

“มาตรา 308 เม่ือศาลได้มีค  าสั่งอนุญาตให้ขายแลว้ เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ียดึไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างน้อยห้าวนันับแต่วนัท่ียึด  การขายนั้นให้ด  าเนิน
ตามบทบญัญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชยแ์ละกฎกระทรวงว่าดว้ยการนั้น และตาม
ขอ้ก าหนดของศาล ซ่ึงระบุไวใ้นค าสัง่อนุญาตใหข้ายทรัพยสิ์นนั้น ถา้หากมี 
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บทบญัญติัแห่งมาตราน้ี ไม่ใหใ้ชบ้งัคบัแก่ทรัพยอ์นัมีสภาพเป็นของสดของเสียไดซ่ึ้งเจา้
พนกังานบงัคบัคดียอ่มมีอ  านาจท่ีจะขายไดท้นัที โดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนท่ีสมควร” 

5)  ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มีบทบัญญัติซ่ึงเก่ียวข้องกับการขาย
ทอดตลาด คือ มาตรา 506 ถึงมาตรา 517 ซ่ึงไดว้างหลกัเกณฑ์อย่างกวา้งในการขายทอดตลาด โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี  

มาตรา 509 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ก็วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า การ
ทอดตลาดยอ่มบริบูรณ์เมื่อผูท้อดตลาดแสดงความตกลงดว้ยการเคาะไมห้รือดว้ยกิริยาอ่ืนใดอย่าง
หน่ึงตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถา้ยงัไม่ไดแ้สดงเช่นนั้น ผูสู้้ราคาสามารถถอนค าสู้
ราคาของตนไดเ้สมอ 

มาตรา 510 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชยไ์ดว้างหลกัเกณฑว์่า ผูเ้ขา้สู้ราคาใน
การทอดตลาดย่อมตอ้งท าตามข้อความใดๆ ซ่ึงผูท้อดตลาดไดแ้ถลงก่อนเขา้สู้ราคาในทรัพยสิ์น
รายการนั้นๆ 

มาตรา 511 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย ์ก็ห้ามมิให้ผูท้อดตลาดเขา้สู้ราคาเอง 
หรือใชใ้หผู้ห้น่ึงผูใ้ดเขา้สูร้าคา ในการทอดตลาดซ่ึงตนเป็นผูอ้  านวยการเอง 

มาตรา 514 วางหลักเกณฑ์ว่า ไม่ว่าผูท่ี้เข้าสู้ราคารายอ่ืนจะกระท าการสู้ราคาโดย
สมบูรณ์หรือไม่ หากผูน้ั้นใหร้าคาท่ีสูงกว่า บุคคลผูใ้ห้ราคาท่ีต ่ากว่าย่อมหยุดพน้ความผกูพนั และ
อีกประการหน่ึง หากมีการออมทรัพยสิ์นรายการใดๆ ออกจากการขายทอดตลาด ผูเ้ขา้สู้ราคาก็พน้
จากความผกูพนัเช่นกนั 

มาตรา 515 บญัญติั ใหผู้เ้สนอราคาสูงสุดตอ้งช าระราคาเป็นเงินสด เม่ือการซ้ือขายนั้น
บริบูรณ์หรือตามเวลาท่ีก  าหนดไวใ้นค าโฆษณาบอกขาย 

มาตรา 516 กล่าวถึง กรณีท่ีผูเ้ข้าสู้ราคานั้นละเลยไม่ใช้ราคา กฎหมายก็บญัญติัให้ผู ้
ทอดตลาดเอาทรัพย์สินนั้นๆ ออกมาขายใหม่ และหากได้เงินสุทธิไม่คุ ้มราคารวมถึงค่าขาย
ทอดตลาดในคร้ังก่อน ผูสู้ร้าคาเดิมตอ้งรับผดิในส่วนท่ีขาด 

6)  แต่ในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นจ าเป็นท่ีจะตอ้งบญัญติักฎหมายล าดบัรองหรือท่ี
เรียกว่า กฎหมายอนุบญัญติัเพื่อก  าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการขายทอดตลาดให้มี
ลักษณะเป็นรูปธรรมยิ่งข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการขายทอดตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงส านักงานศาลปกครองไดม้ีการออกกฎหมายล าดบัรองท่ีน ามาใชเ้ป็น
หลกัเกณฑ์ในการบังคบัคดีปกครองโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ดงัจะกล่าวรายละเอียดใน
หวัขอ้ต่อไป 
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3.2.2.3  กฎหมายล าดบัรองท่ีน ามาใชใ้นการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านักงานศาล
ปกครอง 

ในการด าเนินการบงัคบัคดีปกครองของส านักงานศาลปกครองไดม้ีการออกระเบียบ
ส านักงานศาลปกครองว่าด้วยการด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าบังคับของศาลปกครอง       
พ.ศ. 2544 ซ่ึงก  าหนดวิธีการบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครองไว้
ดว้ย  

ระเบียบฉบบัน้ี ไดก้  าหนดสาระส าคญัในเร่ืองการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ดงัน้ี 
“ขอ้ 88 การขายทอดตลาด ให้เจา้พนักงานบงัคบัคดีจดัการท าประกาศขายทอดตลาด

ทรัพยสิ์นโดยแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีจะขาย เช่น ช่ือเจา้ของทรัพยสิ์น โดยเก่ียวขอ้ง
กบัคดีอยา่งไร ผูส้ัง่ใหข้าย วนั เวลา และสถานท่ีท่ีจะขาย ช่ือ ประเภท ลกัษณะ ขนาดน ้ าหนัก และ
จ านวนของทรัพยน์ั้นๆ เป็นตน้ ถา้ทรัพยท่ี์จะขายเป็นท่ีดินหรือหอ้งชุด ให้แจง้ท่ีตั้งเน้ือท่ี อาณาเขต 
ความกวา้ง ความยาว และรายละเอียดอ่ืนๆ เท่าท่ีจ  าเป็น 

ถา้มีขอ้สัญญาและค าเตือนเก่ียวกบัการซ้ือทรัพยจ์ากการขายทอดตลาดอย่างไร ก็ให้
ระบุไวโ้ดยชดัเจน กบัใหก้  าหนดเง่ือนไขและเง่ือนเวลาในการช าระเงินไวต้ามนยัขอ้ 113 ดว้ย 

หากศาลก าหนดวิธีขาย หรือเง่ือนไขเฉพาะเร่ืองเป็นพิเศษอยา่งไร ก็ใหป้ฏิบติัตามนั้น” 
“ขอ้ 89 เจา้พนักงานบงัคบัคดีอาจก าหนดเง่ือนไขให้ผูเ้ขา้สู้ราคาวางหลกัประกนัในการเขา้สู้

ราคาต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดี โดยแสดงรายละเอียดไวใ้นประกาศขายทอดตลาดก็ได ้
เง่ือนไขตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามท่ีส านกังานก าหนด โดยความเห็นชอบของเลขาธิการ” 
ในปัจจุบนัส านกังานศาลปกครองยงัไม่ไดมี้การก าหนดหลกัเกณฑ์การวางหลกัประกนั

การเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดี ไว ้แต่ส านักงานศาล
ปกครองไดน้ าหลกัเกณฑก์ารวางหลกัประกนัในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของกรมบงัคบัคดี มา
พิจารณาเทียบเคียงเพื่อจะใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดหลกัเกณฑด์งักล่าว  

โดยเจา้พนักงานบงัคับคดีจะเสนอความเห็นเกี่ยวกบัการก าหนดหลกัเกณฑ์การวาง
หลกัประกนัการเขา้สูร้าคาเพื่อให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครองพิจารณามีค  าสั่งต่อไป เพื่อให้
การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของเจา้พนกังานบงัคบัคดีเป็นไปตามท่ีระเบียบส านักงานศาลปกครอง
ว่าดว้ยการด าเนินการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าบงัคบัของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 ขอ้ 89 ก  าหนดไว ้

“ขอ้ 92 ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีจดัการส่งประกาศขายทอดตลาดแก่บุคคลผูม้ีส่วนได้
เสียในคดีตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 280 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และให้ปิด
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ประกาศขายทอดตลาดไวโ้ดยเปิดเผย ณ สถานท่ีท่ีจะขาย สถานท่ีท่ีทรัพยน์ั้นตั้งอยู่ ท่ีชุมนุมชน 
ส านกังาน และหรือสถานท่ีราชการอนัสมควรจะปิดได ้ก่อนวนัขายไม่นอ้ยกว่าสามวนั 

ถา้เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร จะลงแจ้งความการขายทอดตลาดในหนังสือพิมพ์
รายวนัฉบบัท่ีแพร่หลาย หรือทางวิทยกุระจายเสียง หรือทางโทรทศัน์ หรือโดยวิธีอ่ืนใดก่อนวนัขาย
ก็ได”้ 

ซ่ึงผูม้ีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 280 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มี
รายละเอียดดงัน้ี  

“มาตรา 280 เพ่ือประโยชน์แห่งบทบญัญัติในภาคน้ี บุคคลต่อไปน้ีให้ถือว่ามีส่วนได้
เสียในวิธีบงัคบัคดีอนัเก่ียวด้วยทรัพยสิ์นอย่างใดอย่างหน่ึง หรือสิทธิเรียกร้องของลูกหน้ีตามค า
พิพากษา 

(1)  เจา้หน้ีตามค าพิพากษา ลกูหน้ีตามค าพิพากษา และในกรณีท่ีมีการอายดัสิทธิเรียกร้อง 
ลกูหน้ีแห่งสิทธิเรียกร้องนั้น 

(2)  บุคคลอ่ืนใดซ่ึงชอบท่ีจะใชสิ้ทธิอนัไดจ้ดทะเบียนไวโ้ดยชอบหรือท่ีไดย้ื่นค าร้อง
ขอตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 288, 289 และ 290 อนัเก่ียวกบัทรัพยสิ์น หรือสิทธิเรียกร้องเช่นว่ามา
นั้น เวน้แต่ค  าร้องขอเช่นว่าน้ีจะไดถ้กูยกเสียในชั้นท่ีสุด” 

จะเห็นไดว้่า การส่งประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์นให้แก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียตามระเบียบ
ส านักงานศาลปกครองว่าด้วยการด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าบังคับของศาลปกครอง       
พ.ศ. 2544 มีการใหค้  านิยามผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีแตกต่างกบักฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
เง่ือนไขในการขายทอดตลาดของกรมบงัคบัคดี เน่ืองจากตามระเบียบส านักงานศาลปกครองได้
ก  าหนดการส่งประกาศขายทอดตลาดให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 280 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ซ่ึงหมายถึง ผูมี้ส่วนได้เสียในคดีทุกคน และส าหรับกรณีของลูกหน้ีตามค า
พิพากษานั้น จึงหมายถึงลกูหน้ีตามค าพิพากษาทุกคนในคดีเช่นกนั  

“ข้อ 104  ก่อนเร่ิมต้นขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแสดงให้เห็นธง
เคร่ืองหมายการขายทอดตลาดของส านักงานศาลปกครอง และอ่านประกาศโฆษณาการขาย
ทอดตลาด ณ สถานท่ีขายทรัพยโ์ดยเปิดเผย” 

“ขอ้ 105 ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีผูข้ายทอดตลาดแสดงความตกลงในการขายดว้ยวิธี
เคาะไม”้ 

“ขอ้ 106 ตามปกติใหเ้จา้พนักงานบงัคบัคดีผูข้ายทอดตลาดร้องขานจ านวนเงินท่ีมีผูสู้้
ราคาตามดว้ยค าว่า “หน่ึง” สามหรือส่ีคร้ัง ถา้ไม่มีผูสู้ร้าคาสูงข้ึน ใหร้้องขานจ านวนเงินดงักล่าวตาม
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ดว้ยค าว่า “สอง” อีกสามหรือส่ีคร้ัง เม่ือไม่มีผูสู้ร้าคาสูงกว่านั้น หากเห็นว่าเป็นราคาท่ีสมควรขายก็
ให้ร้องขานจ านวนเงินนั้น ตามดว้ยค าว่า “สาม” พร้อมกบัเคาะไม ้แต่ถา้ก่อนเคาะไม ้มีผูสู้้ราคา
สูงข้ึนไปอีก ใหร้้องขานราคานั้นตั้งตน้ใหม่ตามล าดบัดงักล่าวแลว้”  

“ข้อ 113 การขายทอดตลาดทรัพย์สินตามปกติ  เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีผูข้าย
ทอดตลาดเคาะไมต้กลงขายแลว้ ผูซ้ื้อตอ้งช าระเงินทนัที เวน้แต่ท่ีดินหรือทรัพยอ์ย่างอ่ืนซ่ึงมีราคา
ตั้งแต่หน่ึงหม่ืนบาทข้ึนไป เจา้พนกังานบงัคบัคดีอาจผอ่นผนัใหผู้ซ้ื้อวางเงินมดัจ าไวไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละยีสิ่บหา้ของราคาซ้ือ และท าสัญญาให้ใชเ้งินท่ีคา้งช าระภายในเวลาไม่เกินสิบห้าวนัก็ได ้หากผู ้
ซ้ือไม่ช าระเงินท่ีคา้งช าระใหค้รบถว้นตามสญัญาเจา้พนกังานบงัคบัคดีอาจสัง่ใหริ้บเงินนั้นเสีย เงิน
ท่ีริบใหถื้อเป็นเงินท่ีรวบรวมไดใ้นการบงัคบัคดีนั้น” 

“ขอ้ 116 เมื่อการขายทอดตลาดบริบูรณ์โดยเจา้พนักงานบงัคบัคดีผูข้ายทอดตลาดได้
เคาะไมแ้ลว้ ถา้ผูซ้ื้อไม่ช าระเงินหรือไม่วางเงินมดัจ าตามขอ้สญัญาหรือวางเงินมดัจ าแต่ไม่ช าระเงิน
ท่ีคา้งช าระใหค้รบถว้นตามสญัญา ใหเ้จา้พนักงานบงัคบัคดีเอาทรัพยน์ั้นออกขายตลาดซ ้ าอีก และ
แจง้ใหผู้ซ้ื้อนั้นทราบก าหนดวนั เวลาขายดว้ย 

เมื่อขายทอดตลาดไดเ้งินเท่าใด หากหกัค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมในการบงัคบัคดีแลว้ 
เหลือเงินเป็นจ านวนสุทธิไม่คุม้ราคาและค่าขายทอดตลาดคร้ังก่อน ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีจดัการ
เรียกร้องใหผู้ซ้ื้อเดิมช าระเงินส่วนท่ียงัขาดนั้น ตลอดจนเสนอคดีต่อศาลท่ีมีอ  านาจ หากจ าเป็น” 

ส าหรับในเร่ืองการก าหนดราคาเร่ิมตน้และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์น ในปัจจุบนัระเบียบส านกังานศาลปกครองว่าดว้ยการด าเนินการบงัคบัให้เป็นไปตามค า
บงัคบัของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 ไม่ไดก้  าหนดเร่ืองดงักล่าวไว ้แต่ในทางปฏิบัติส านักงานศาล
ปกครองไดน้ าหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นของกรมบงัคบัคดี มาพิจารณาเทียบเคียง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดหลกัเกณฑ์
ดงักล่าว โดยเจา้พนักงานบงัคบัคดีจะเสนอความเห็นเกี่ยวกบัการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ี
สมควรขายเพ่ือให้ศาลพิจารณามีค  าสั่งต่อไป เพื่อให้การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของเจา้พนักงาน
บงัคบัคดีตามค าสัง่ศาลเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีไดน้ ามาเทียบเคียงใช ้

แต่ในเร่ืองหลกัเกณฑ์การปรับลดราคาท่ีสมควรขายตามวิธีการอย่างกรมบงัคบัคดีนั้น 
ส านักงานศาลปกครองไม่ได้น าหลกัเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้แต่อย่างใด  ดังนั้น ในการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นทรัพยสิ์นในแต่ละรายการ หากไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคา และเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดน้ า
ทรัพยสิ์นรายการนั้นออกขายทอดตลาดซ ้า ในการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาสมควรขายจะเป็น
ราคาเดิมทุกคร้ัง 
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บทที่ 4 
วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับคดีปกครองของส านักงานศาปกครอง

กรณีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 

จากการศึกษาเก่ียวกับการด าเนินการบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของ
ต่างประเทศและประเทศไทย จะเห็นได้ว่า การบังคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของ
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐฝร่ังเศส เครือรัฐออสเตรเลีย สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ราชอาณาจกัรสเปน และการบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของกรมบงัคบัคดี ไดม้ีการ
บญัญติักฎหมายเก่ียวกบัการบงัคับคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น เพื่อใชก้  าหนดหลกัเกณฑ์
วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นไวอ้ย่างชัดเจน และได้มีการพฒันากฎหมาย
ดงักล่าวมาอยา่งต่อเน่ือง 

แต่เน่ืองจากการบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้น เป็นเร่ืองท่ีกระทบกระเทือน
ต่อสิทธิของลกูหน้ีตามค าพิพากษาหรือบุคคลอ่ืนท่ีเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นท่ีจะน าออกขายทอดตลาด
ดงันั้น ในการด าเนินการต่างๆ ของเจา้พนักงานบงัคบัคดีในการด าเนินการบงัคบัคดีโดยการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีกฎหมายก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานบงัคบัคดีไว้
อยา่งชดัเจน โดยค านึงถึงหลกันิติรัฐ หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง และ
หลกัสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ทั้งน้ี เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ และประโยชน์อนัชอบ
ธรรมของประชาชน และเพื่อเป็นการป้องกนัการใชอ้  านาจโดยมิชอบ หรือใชอ้  านาจเกินขอบเขต
ของเจา้พนกังานบงัคบัคดี ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกหน้ีตามค าพิพากษาหรือประชาชน
ทัว่ไป 

ส าหรับการบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครองนั้นมีการ
บญัญัติกฎหมายล าดับรองท่ีใช้เพื่อก  าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการด าเนินการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์น คือ ระเบียบส านกังานศาลปกครองว่าดว้ยการด าเนินการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค า
บงัคบัของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 แต่ระเบียบฉบบัดงักล่าวก็ไม่ไดม้ีการก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นไวค้รอบคลุมในทุกขั้นตอน และส าหรับบาง
ขั้นตอนซ่ึงไดก้  าหนดหลกัเกณฑไ์วน้ั้นก็ไม่มีการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัสภาพสังคมในปัจจุบนั จึง
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ท าใหก้ารบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครองยงัคงมีปัญหา อุปสรรค 
และขอ้ขดัขอ้งในการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นหลายประการดว้ยกนั ดงัต่อไปน้ี 
 
4.1  ปัญหาเกีย่วกบัการก าหนดหลกัประกนัในการเข้าสู้ราคา ในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

        4.1.1  สภาพปัญหา 
ส าหรับปัญหาเก่ียวกบัการก าหนดหลกัประกนัในการเขา้สู้ราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น

ของส านกังานศาลปกครองนั้น เน่ืองจากตามระเบียบส านกังานศาลปกครองว่าดว้ยการด าเนินการบงัคบัให้
เป็นไปตามค าบงัคบัของศาลปกครอง พ.ศ. 2544  

ขอ้ 89 บญัญติัว่า “เจา้พนกังานบงัคบัคดีอาจก าหนดเง่ือนไขให้ผูเ้ขา้สู้ราคาวางหลกัประกนั
ในการเขา้สูร้าคาต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดี โดยแสดงรายละเอียดไวใ้นประกาศขายทอดตลาดก็ได  ้

เง่ือนไขตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามท่ีส านกังานก าหนด โดยความเห็นชอบของเลขาธิการ” 
แต่ในการก าหนดหลกัประกนัในการเขา้สู้ราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของ

ส านักงานศาลปกครองในปัจจุบันยงัไม่ไดมี้การบญัญัติกฎหมายล าดบัรองท่ีจะใช้เพื่อก  าหนด
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นในเร่ืองดงักล่าวไวแ้ต่อย่างใด จึงท า
ไม่มีหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอนท่ีจะน ามาใชใ้นการก าหนดหลกัประกนัในการเขา้สู้ราคา เจา้พนักงาน
บงัคบัคดีจึงตอ้งขออนุญาตเลขาธิการส านักงานศาลปกครองเพื่อก  าหนดหลกัประกนัในการเขา้สู้
ราคาเป็นรายคดีไปในทุกคดีท่ีจะท าการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น จึงก่อให้เกิดความล่าชา้ในการ
ด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมขั้นตอนให้เจา้พนักงานบังคับคดีต้อง
ด าเนินการเพ่ิมข้ึน ซ่ึงโดยปกติในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นก็มีขั้นตอนและวิธีการท่ีจะต้อง
ด าเนินการในหลายขั้นตอน 

จากการศึกษาเก่ียวกับการด าเนินการบังคับคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของ
ต่างประเทศและประเทศไทย ท าใหเ้ห็นว่า ทั้งราชอาณาจกัรสเปน และกรมบงัคบัคดี ไดม้ีการก าหนด
หลกัเกณฑใ์นการก าหนดหลกัประกนัในการเขา้สูร้าคาไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัน้ี 

1) ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของราชอาณาจักรสเปน ตามประมวลกฎหมาย             
วิธีพิจารณาความแพ่ง Spanish Code of Civil Procedure (Ley de Enjuiciamiento Civil หรือ LEC) ได้
ก  าหนดวตัถุประสงค์ในการบังคบัคดี คือ การรวบรวมเงินเพ่ือช าระหน้ี และในกรณีท่ีศาลมีค  า
พิพากษาใหช้ าระหน้ีเงินจะตอ้งด าเนินการบงัคบัคดี โดยวิธีการยึดทรัพยสิ์น และน าทรัพยสิ์นท่ียึด
ไวน้ั้นออกขายทอดตลาดเพ่ือน าเงินมาช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีตามค าพิพากษา โดยในการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์น กฎหมายบงัคบัคดีของราชอาณาจกัรสเปน LEC จะใชว้ิธีการประมูลขายต่อสาธารณชน 
และจะท าการประมูลขายเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น และก่อนเร่ิมท าการสู้ราคาในการขายทอดตลาด
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บุคคลผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีจะเขา้ท าการประมูลตอ้งวางเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัร้อยละ 30 ของราคา
ประเมินทรัพยสิ์นนั้น การท่ีกฎหมายก าหนดให้วางเงินหลกัประกนัร้อยละ  30 นั้นมีวตัถุประสงค์
เพ่ือใหผู้ท่ี้ประสงคจ์ะเขา้สูร้าคาเท่านั้นท่ีจะประมลูซ้ือทรัพยไ์ด ้

2)  กรมบงัคับคดีไดม้ีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก าหนดหลกัประกันในการเขา้สู้
ราคาในการขายทอดตลาดตลาดทรัพยสิ์น และไดม้ีการพฒันาการก าหนดหลกัเกณฑ์ดงักล่าวอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนั  

ปัจจุบนัไดม้ีการออกกฎกระทรวง ก  าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขาย
ทอดตลาด พ.ศ. 2559 ข้ึน และไดม้ีการก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก าหนดหลกัประกนัในการเขา้
สูร้าคาในการขายทอดตลาดตลาดทรัพยสิ์น ไวด้งัน้ี 

“ขอ้ 15 เจา้พนักงานบงัคบัคดีตอ้งก าหนดให้ผูเ้ขา้เสนอราคาวางหลกัประกนัก่อนเขา้
เสนอราคาโดยพิจารณาจากราคาประเมินทรัพยสิ์นซ่ึงจะตอ้งน าไปก าหนดเป็นราคาเร่ิมตน้ในการ
ขายทอดตลาดตามประกาศคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ี
สมควรขายในการขายทอดตลาด 

ในคดีท่ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีประกาศขายทอดตลาดใหม่ เน่ืองจากผูเ้สนอราคาสูงสุด
ไม่ช าระราคาส่วนท่ีเหลือ และบุคคลดงักล่าวประสงค์จะเขา้เสนอราคาในการขายทอดตลาดคร้ัง
ใหม่ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีก  าหนดใหบุ้คคลนั้นวางหลกัประกนัพิเศษตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

หลกัประกนัตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให้คืนแก่ผูเ้สนอราคา เม่ือส้ินสุดการขายทอดตลาด
และผูเ้สนอราคานั้นไม่มีขอ้ผกูพนัใด  ๆกบัการเสนอราคาหรือการขายทอดตลาดนั้น แต่ถา้มีการเคาะไมข้าย
ใหแ้ก่ผูเ้สนอราคาสูงสุด ใหถื้อเอาหลกัประกนันั้น เป็นมดัจ าตามสญัญา และเป็นการช าระราคาบางส่วนของ
ผูน้ั้น” 

คณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขายใน
การขายทอดตลาดจึงไดอ้าศยัอ  านาจตามขอ้ 15 ดงักล่าว ออกประกาศคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์
ในการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการ
ก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด ลงวนัท่ี 17 มีนาคม 2559 ออกมาใช้
เป็นหลกัเกณฑ์ในการก าหนดหลกัประกนัในการเขา้สู้ราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นซ่ึงมี
สาระส าคญั ดงัน้ี 

“ขอ้ 1 การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย ์ให้ผูเ้ขา้เสนอราคาวางหลกัประกนัก่อนเข้า
เสนอราคา โดยพิจารณาจากราคาประเมินทรัพยสิ์น ซ่ึงจะตอ้งน าไปก าหนดเป็นราคาเร่ิมตน้ในการ
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ขายทอดตลาดตามประกาศคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ี
สมควรขายในการขายทอดตลาด ดงัน้ี 
 
 ราคาประเมิน (บาท)       หลกัประกนั (บาท) 
 ไม่เกิน 100,000     ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของราคาประเมิน 
 เกิน 100,000 - 200,000     10,000 
 เกิน 200,000 - 500,000     25,000 
 เกิน 500,000 - 1,000,000     50,000 
 เกิน 1,000,000 - 3,000,000     150,000 
 เกิน 3,000,000 - 5,000,000     250,000 
 เกิน 5,000,000  - 10,000,000    500,000 
 เกิน 10,000,000 - 20,000,000    1,000,000 
 เกิน 20,000,000 - 50,000,000    2,500,000  
 เกิน 50,000,000 - 100,000,000   5,000,000 
 เกิน 100,000,000 - 200,000,000   10,000,000 
 เกิน 200,000,000               อธิบดีหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณา 
 

กรณีการขายทอดตลาดโดยการจ านองติดไปให้ผูเ้สนอราคาวางหลกัประกนัก่อนเขา้
เสนอราคาโดยพิจารณาจากราคาเร่ิมตน้ตามประกาศคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการ
ก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดโดยให้ถือเป็นราคาประเมินตาม
ตารางน้ี 

ขอ้ 2 การขายทอดตลาดสงัหาริมทรัพยท่ี์มีราคาประเมินตั้งแต่ 500,000 บาท ข้ึนไป ให้
น าหลกัเกณฑก์ารวางหลกัประกนัก่อนเขา้เสนอราคาตามความในขอ้ 1 มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม” 

ทั้งจากการศึกษาเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ในการก าหนดหลกัประกนัในการเขา้สูร้าคาในการ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของกฎหมายบงัคบัคดีของราชอาณาจกัรสเปน LEC  และของกรมบงัคบัคดี
แลว้ จะเห็นไดว้่า มีการบญัญติักฎหมายในการก าหนดหลกัเกณฑก์ารก าหนดจ านวนเงินในการวาง
หลกัประกนัในการเขา้สูร้าคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นไวอ้ยา่งชดัเจน จึงท าใหก้ารด าเนินการ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้น มีหลกัเกณฑ์และวิธีการในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ีแน่นอน 
ประกอบกบัเป็นการปรับลดขั้นตอนการปฏิบติัราชการท่ีไม่จ  าเป็น เพื่อท าให้การขายทอดตลาด
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ทรัพยสิ์นของเจา้พนักงานบงัคบัคดีเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว  เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน ซ่ึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการศึกษาเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ในการก าหนดหลกัประกนัในการเขา้สู้
ราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของกฎหมายบงัคบัคดีของราชอาณาจักรสเปน LEC  และของ
กรมบงัคบัคดี สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดหลกัประกนัในการ
เขา้สูร้าคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครองไดเ้ป็นอยา่งดี 
        4.1.2  แนวทางในการแกไ้ข 

ส านกังานศาลปกครองควรท่ีจะตอ้งมีการออกประกาศส านักงานศาลปกครองเก่ียวกบั
หลกัเกณฑก์ารวางหลกัประกนัการเขา้สูร้าคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของเจา้พนกังานบงัคบั
คดีเพื่อใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์ในการก าหนดหลกัประกนัในการเขา้สู้ราคา ซ่ึงจะท าให้ลดขั้นตอนใน
ส่วนท่ีจะไม่ตอ้งขออนุญาตเลขาธิการส านกังานศาลปกครองในการก าหนดหลกัประกนัในการเขา้สู้
ราคาเป็นรายคดีในทุกคดีอีกต่อไป ซ่ึงจะท าให้การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านักงานศาล
ปกครองเป็นไปดว้ยความรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 
4.2  ปัญหาเกีย่วกบัการก าหนดราคาเร่ิมต้น และการก าหนดราคาสมควรขายในการขายทอดตลาด

ทรัพย์สิน 
        4.2.1  สภาพปัญหา 

ปัญหาเก่ียวกบัการก าหนดราคาเร่ิมต้น และการก าหนดราคาสมควรขายในการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครอง ส านกังานศาลปกครองไม่ไดมี้การบญัญติักฎหมาย
ล าดับรองเพื่อท่ีจะใช้ในการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาเร่ิมตน้และการก าหนดราคา
สมควรขายไว ้ ทั้งในกรณีท่ีเป็นการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นคร้ังแรก และในกรณีท่ีน าทรัพยสิ์น
ออกขายทอดตลาดซ ้ า จึงท าให้การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านักงานศาลปกครองไม่มี
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีแน่นอน ซ่ึงในทางปฏิบติัก่อนด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 
เจา้พนักงานบงัคบัคดีจะตอ้งเสนอความเห็นในการก าหนดราคาเร่ิมตน้และราคาสมควรขายเพื่อขอ
อนุญาตต่อศาลในการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาสมควรขาย โดยจะตอ้งเสนอขออนุญาตเป็นราย
คดีไปในทุกคดีท่ีจะท าการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น จึงท าให้เกิดความล่าชา้ในการด าเนินการขาย
ทอดตลาด เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมขั้นตอนในการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นให้แก่เจ้า
พนกังานบงัคบัคดีมากยิง่ข้ึน 
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จากการศึกษาเก่ียวกับการด าเนินการบังคับคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของ
ต่างประเทศ และประเทศไทย ท าให้เห็นว่า ทั้งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และกรมบงัคบัคดีไดม้ี
การก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาสมควรขายไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัน้ี 

1)  สหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี ไดม้ีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการประกาศขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องระบุวนั เวลา พร้อมกับสถานท่ีท่ีจะท าการขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน  โดยจะต้องระบุรายละเอียดเก่ียวกับทรัพยสิ์นท่ีจะขายทอดตลาดลงในการประกาศขาย
ทอดตลาดและเจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องท าการขายทอดตลาดทรัพย์สินในราคาท่ีไม่ต  ่ากว่า
คร่ึงหน่ึงของราคาตลาด โดยราคาตลาด และราคาต ่าสุดท่ีจะท าการขายทอดตลาดเจา้พนกังานบงัคบั
คดีมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งแจง้ใหผู้ท่ี้สนใจเขา้สูร้าคาทราบก่อนท่ีจะน าทรัพยอ์อกขายทอดตลาด จึงเห็นได้
ว่า การแจง้ใหผู้ท่ี้สนใจเขา้สูร้าคาทราบถึงราคาตลาด และราคาต ่าสุดท่ีจะท าการขายทอดตลาดนั้น 
เป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะตอ้งมีการแจง้ราคาดงักล่าว ซ่ึงอาจเรียกไดว้่า เป็นการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และ
ราคาสมควรขายในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นไว ้

2)  กรมบังคับคดี ได้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาเร่ิมต้นและราคา
สมควรขายไวใ้นกฎกระทรวง ก  าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 
ดงัน้ี 

“ขอ้ 8 ให้มีคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาเร่ิมต้น และราคาท่ี
สมควรขายในการขายทอดตลาด ประกอบดว้ย อธิบดีเป็นประธานกรรมการ รองอธิบดีรับผิดชอบ
ดา้นการบงัคบัคดีแพ่ง รองอธิบดีรับผดิชอบดา้นการบงัคบัคดีลม้ละลาย ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นการ
บังคับคดีแพ่งผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีลม้ละลาย  ผูซ่ึ้งอธิบดี
มอบหมาย ผูแ้ทนกรมท่ีดิน ผูแ้ทนกรมธนารักษ ์ผูแ้ทนส านกังานกองทุนฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร 
ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค ผูแ้ทนส านักงานศาลยุติธรรม ผูแ้ทนสภา
ทนายความ ผูแ้ทนสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  ผูแ้ทนสมาคมธนาคารไทย และผูแ้ทนสมาคมผู้
ประเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 

ใหผู้อ้  านวยการกองพฒันาระบบการบงัคบัคดี และประเมินราคาทรัพยเ์ป็นกรรมการ
และเลขานุการ และใหห้วัหนา้กลุ่มงานวิชาการเป็นกรรมการ และช่วยเลขานุการ 

ใหค้ณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขาย
ในการขายทอดตลาดมีอ  านาจก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขาย
ในการขายทอดตลาด และการวางหลกัประกนัการเขา้เสนอราคา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
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คณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขายใน
การขายทอดตลาดจึงไดอ้าศยัอ  านาจตามขอ้ 8 ดงักล่าว ออกประกาศคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑใ์น
การก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการก าหนด
ราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด ลงวนัท่ี 17  มีนาคม  2559  ออกมาใช้เป็น
หลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาเร่ิมตน้และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  โดยมี
สาระส าคญั ดงัน้ี 

“ข้อ 3 ในการก าหนดราคาเร่ิมต้นในการขายทอดตลาด  ในกรณีท่ีมีราคาของ
คณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีพิจารณาจากราคาประเมินของ
คณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย ์

ในกรณีท่ีไม่มีราคาของคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย ์แต่มีราคาประเมินของเจ้า
พนักงานประเมินราคาทรัพย ์กรมบังคับคดี และราคาประเมินของเจ้าพนักงานบงัคบัคดีให้เจ้า
พนกังานบงัคบัคดีพิจารณาจากราคาประเมินของเจา้พนกังานประเมินราคาทรัพย ์กรมบงัคบัคดี 

ในกรณีท่ีไม่มีราคาของคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพยแ์ละราคาประเมินของเจ้า
พนกังานประเมินราคาทรัพย ์กรมบงัคบัคดี ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีพิจารณาจากราคาประเมินของ
เจา้พนกังานบงัคบัคดี 

ขอ้ 4 การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยโ์ดยปลอดการจ านอง หรือปลอดภาระผกูพนั
ในทางจ านอง ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีก  าหนดราคาเร่ิมตน้ส าหรับการขายทอดตลาดแต่ละคร้ัง ดงัน้ี 

(1)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีหน่ึง ให้เจา้พนักงานบงัคบัคดีก  าหนดราคาเร่ิมตน้ตาม
ราคาประเมินในขอ้ 3 โดยปัดตวัเลขท่ีเป็นเศษข้ึนเป็นเรือนหม่ืน 

(2)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสอง หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีหน่ึง เจ้าพนักงาน
บงัคบัคดีไดง้ดการขายทอดตลาดไว ้เน่ืองจากไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคา ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีก  าหนดราคา
เร่ิมตน้เป็นจ านวนร้อยละเกา้สิบของราคาประเมินในขอ้ 3 โดยปัดตวัเลขท่ีเป็นเศษข้ึนเป็นเรือน
หมื่น 

(3)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสาม หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสองเจ้าพนักงาน
บงัคบัคดีไดง้ดการขายทอดตลาดไว ้เน่ืองจากไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคา ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีก  าหนดราคา
เร่ิมตน้เป็นจ านวนร้อยละแปดสิบของราคาประเมินในขอ้ 3 โดยปัดตวัเลขท่ีเป็นเศษข้ึนเป็นเรือน
หมื่น 

(4) ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีส่ีเป็นต้นไป หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสาม เจ้า
พนักงานบงัคบัคดีไดง้ดการขายทอดตลาดไว้ เน่ืองจากไม่มีผูเ้ขา้สู้ราคาให้เจา้พนักงานบงัคบัคดี
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ก าหนดราคาเร่ิมตน้เป็นจ านวนร้อยละเจ็ดสิบของราคาประเมินในขอ้ 3 โดยปัดตวัเลขท่ีเป็นเศษข้ึน
เป็นเรือนหม่ืน 

ขอ้ 8 ในกรณีท่ีเจา้พนักงานบงัคบัคดีตอ้งด าเนินการขายทอดตลาดใหม่หลงัจากท่ีเคย
เคาะไม้ขายทอดตลาดไปแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีก  าหนดราคาเร่ิมต้นส าหรับการขาย
ทอดตลาด ดงัน้ี 

(1)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีหน่ึง ให้เจา้พนักงานบงัคบัคดีก  าหนดราคาเร่ิมตน้โดย
ใชร้าคาท่ีเคาะไมข้ายทอดตลาดคร้ังก่อน 

(2)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสอง หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีหน่ึง ไดง้ดการขาย
ทอดตลาดไว ้เน่ืองจากไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคา ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีกลบัไปใชร้าคาเร่ิมตน้เดียวกนักบั
ราคาในคร้ังท่ีไดเ้คาะไมใ้นการขายทอดตลาดคร้ังก่อน (ราคาเร่ิมตน้ร้อยละในคร้ังท่ีมีการเคาะไม)้ 

(3)  ในการขายทอดตลาดในคร้ังต่อไป ให้ก  าหนดราคาเร่ิมตน้ตามความในขอ้ 4 (1)   
ถึง (4) แลว้แต่กรณี มาบงัคับใช้โดยอนุโลม   ทั้งน้ี หากราคาเร่ิมตน้ต ่ากว่าหน่ึงแสนบาท ให้เจ้า
พนกังานบงัคบัคดีปัดตวัเลขท่ีเป็นเศษข้ึนเป็นเรือนพนัในกรณีท่ีเป็นสงัหาริมทรัพย ์ให้เจา้พนักงาน
บงัคบัคดีน าความในขอ้ 7 มาใชบ้งัคบั” 

จากการศึกษาถึงหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้และราคาท่ีสมควรขายในการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นของกรมบงัคบัคดีแลว้ จะเห็นไดว้่า กรมบงัคบัคดีไดม้ีการพฒันากฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั จึงท าให้การด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของกรมบงัคบัคดี เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม  

ทั้งการศึกษาเก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขายในการ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี และของกรมบงัคบัคดีแลว้ จะเห็นไดว้่า มี
การบญัญติักฎหมายในการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นไว้
อยา่งชดัเจน และไดม้ีการแกไ้ขและปรับปรุงหลกัเกณฑ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคมในปัจจุบนั
อยูเ่สมอ จึงก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นมากยิ่งข้ึน ซ่ึง
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการศึกษาเก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขายใน
การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี และของกรมบงัคบัคดี สามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขายในการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครองไดเ้ป็นอยา่งดี 
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        4.2.2  แนวทางในการแกไ้ข 
ส านกังานศาลปกครองควรท่ีจะตอ้งมีการออกประกาศส านักงานศาลปกครองเก่ียวกบั

หลกัเกณฑ์การก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาสมควรขายของเจา้พนักงานบงัคบัคดีเพื่อใชใ้นการ
ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาสมควรขายในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น
ของส านกังานศาลปกครอง เพื่อเป็นการลดขั้นตอนท่ีจะไม่ตอ้งขออนุญาตศาลในการก าหนดราคา
เร่ิมตน้ และราคาสมควรขายเป็นรายคดีในทุกคดีอีกต่อไป ซ่ึงจะท าให้การขายทอดตลาดทรัพยสิ์น
ของส านกังานศาลปกครองเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว และก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
4.3  ปัญหาเกีย่วกบัการแจ้งประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินให้แก่ผู้มส่ีวนได้เสียในคดี 
        4.3.1  สภาพปัญหา 

ปัญหาเก่ียวกับการแจง้ประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผูม้ีส่วนได้เสียในคดี  เน่ืองจาก
ระเบียบส านกังานศาลปกครองว่าดว้ยการด าเนินการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าบงัคบัของศาลปกครอง 
พ.ศ. 2544 ขอ้ 92 วรรคหน่ึง บญัญติัว่า “ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีจดัการส่งประกาศขายทอดตลาด
แก่บุคคลผูม้ีส่วนไดเ้สียในคดีตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 280 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง และใหปิ้ดประกาศขายทอดตลาดไวโ้ดยเปิดเผย ณ สถานท่ีท่ีจะขาย สถานท่ีท่ีทรัพยน์ั้นตั้งอยู ่
ท่ีชุมนุมชน ส านักงาน และหรือสถานท่ีราชการอนัสมควรจะปิดได้ ก่อนวนัขายไม่น้อยกว่า        
สามวนั” 

ซ่ึงความหมายของผูม้ีส่วนได้เสียในคดีตามมาตรา 280 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง คือ เจา้หน้ีตามค าพิพากษา ลกูหน้ีตามค าพิพากษา และในกรณีท่ีมีการอายดัสิทธิ
เรียกร้องลกูหน้ีแห่งสิทธิเรียกร้องนั้น และรวมถึงบุคคลอ่ืนใดซ่ึงชอบท่ีจะใชสิ้ทธิ อนัไดจ้ดทะเบียน
ไวโ้ดยชอบ หรือท่ีไดย้ืน่ค  าร้องขอตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 288, 289 และ 290 อนัเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 

หรือสิทธิเรียกร้องเช่นว่ามานั้น เวน้แต่ ค าร้องขอเช่นว่าน้ีจะไดถ้กูยกเสียในชั้นท่ีสุด 
การส่งประกาศขายทอดตลาดใหแ้ก่บุคคลผูม้ีส่วนไดเ้สียของส านกังานศาลปกครองนั้น 

เจา้พนักงานบงัคบัคดีจึงตอ้งส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียในคดีทุกคน ซ่ึงกรณี
ของลกูหน้ีตามค าพิพากษานั้น ยอ่มหมายความรวมถึงลกูหน้ีตามค าพิพากษาทุกคน แมจ้ะไม่ไดเ้ป็น
เจา้ของทรัพยสิ์นท่ีน าออกขายทอดตลาด จึงท าให้การส่งประกาศขายทอดตลาดดงักล่าวเกิดความ
ล่าชา้ เน่ืองจากอาจมีบางกรณีท่ีมีลูกหน้ีตามค าพิพากษาหลายคน และในบางกรณีลูกหน้ีตามค า
พิพากษาบางรายอาจถึงแก่ความตาย เม่ือเกิดกรณีดงักล่าวข้ึนเจา้หน้ีตามค าพิพากษามีหน้าท่ีจะตอ้ง
แถลงบญัชีทายาทของลกูหน้ีตามค าพิพากษาซ่ึงถึงแก่ความตายนั้น เพื่อให้เจา้พนักงานบงัคบัคดีส่ง

DPU

http://www.tamanoon.biz/procivil/section/section271.htm
http://www.tamanoon.biz/procivil/section/section288.htm
http://www.tamanoon.biz/procivil/section/section289.htm
http://www.tamanoon.biz/procivil/section/section290.htm
http://www.tamanoon.biz/civil/section/section138.htm


86 

ประกาศขายทอดตลาดใหแ้ก่ทายาทของลกูหน้ีตามค าพิพากษาซ่ึงถึงแก่ความตายทราบประกาศขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้นดว้ย 

พิจารณาแลว้จะเห็นว่า การท่ีเจา้พนักงานบงัคบัคดีจะตอ้งส่งประกาศขายทอดตลาด
ใหแ้ก่ลกูหน้ีตามค าพิพากษาซ่ึงไม่ใช่เจา้ของทรัพย ์และตอ้งส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ทายาท
ของลกูหน้ีตามค าพิพากษาซ่ึงไม่ใช่เจา้ทรัพยท่ี์จะท าการขายทอดตลาดเป็นขั้นตอนท่ีสร้างภาระใน
การด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นเป็นอย่างมาก และเป็นการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากในบางคดีอาจจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นเป็นจ านวนมาก เมื่อหกัค่าใชจ่้ายในการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น
จากเงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดแลว้ อาจมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อการช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ี
ตามค าพิพากษา  

จากการศึกษาเก่ียวกับการด าเนินการบังคับคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของ
ต่างประเทศ และประเทศไทย ท าให้เห็นว่า ทั้งสาธารณรัฐฝร่ังเศส เครือรัฐออสเตรเลีย และกรม
บงัคบัคดี ไดม้ีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการส่งประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์นให้แก่บุคคลผูม้ีส่วน
ไดเ้สียในคดีไว ้ดงัน้ี 

1)  สาธารณรัฐฝร่ังเศส ไดก้  าหนดหลกัเกณฑใ์นการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น
ว่า ในการประกาศขายทอดตลาดจะตอ้งระบุวนั และเวลา และสถานท่ีท่ีจะท าการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นนั้น  

ส าหรับการแจง้ประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์น เจา้พนักงานบงัคบัคดีจะตอ้งแจง้ให้
ลกูหน้ีทราบทางจดหมาย หรือแจง้โดยวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมก็ได ้เพ่ือให้ลูกหน้ีทราบถึงวนั เวลา และ
สถานท่ีท่ีจะท าการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้น และจะตอ้งติดประกาศขายทอดตลาดทรัพย ์ณ ท่ีว่าการ
อ  าเภอ ซ่ึงลกูหน้ีมีภูมิล  าเนา และติดประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ณ สถานท่ีท่ีจะท าการขายทอดตลาด
ทรัพยน์ั้น  ทั้งน้ี การแจง้ประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์น จะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 8  วนั ก่อนท่ีจะท า
การขายทอดตลาดทรัพยสิ์น หรือจะประกาศการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้นทางหนังสือพิมพก์็ได ้ซ่ึงจะ
เห็นว่า ในการแจง้ประกาศขายทอดตลาดของสาธารณรัฐฝร่ังเศส ถือว่าการแจง้ประกาศขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นใหล้กูหน้ีทราบเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมาก 

2)  เครือรัฐออสเตรเลีย ไดก้  าหนดหลกัเกณฑใ์นการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น
ว่า ก่อนท่ีจะท าการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ซ่ึงเป็นทรัพยท่ี์ตอ้งจดทะเบียน กฎหมายไดก้  าหนดให ้
Sheriff มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งแจง้ก  าหนดวนัขายทอดตลาด และสถานท่ีท่ีจะท าการขายทอดตลาด หาก 
Sheriff ฝ่าฝืนไม่ประกาศแจง้ก าหนดวนัขายทอดตลาด และสถานท่ีท่ีจะท าการขายทอดตลาด หรือ
ด าเนินการแจง้โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จะมีผลท าให้การขายทอดตลาดไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึง 
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Sheriff อาจถกูฟ้องร้องใหรั้บผดิได ้ในกรณีท่ีเป็นการขายทอดตลาดอสงัหาริมทรัพย ์Sheriff จะตอ้ง
ประกาศโฆษณาก าหนดวนัขายทอดตลาด และสถานท่ีขายทอดตลาดลงในหนังสือพิมพด์ว้ย ซ่ึงจะ
เห็นว่า กฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลียไดก้  าหนดใหค้วามส าคญัในเร่ืองเก่ียวกบัการประกาศแจง้
ก  าหนดวนัขายทอดตลาดและสถานท่ีท่ีจะท าการขายทอดตลาดโดยก าหนดผลว่า หากไม่มีการแจง้
หรือการแจง้ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จะมีผลท าใหก้ารขายทอดตลาดไม่ชอบดว้ยกฎหมายทนัที 

3)  กรมบงัคบัคดี ไดม้ีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการส่งประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์น
ใหแ้ก่บุคคลผูม้ีส่วนไดเ้สียในคดีไว ้ดงัน้ี 

(1)  เดิมมีระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าการบงัคบัคดีของเจา้พนักงานบงัคบัคดี พ.ศ. 2522 
ก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองการแจง้ประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียในคดี  โดยก าหนดให้เจ้า
พนกังานบงัคบัคดีจดัส่ง และแจง้วนัประกาศขายทอดตลาดแก่บุคคลผูม้ีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 280 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เจา้หน้ีท่ีศาลมีค าสัง่ใหเ้ฉล่ียทรัพย ์บุคคลท่ีมีช่ือปรากฏ
อยูใ่นสารบาญจดทะเบียน เช่น เจา้หน้ีจ  านอง เจา้หน้ีบุริมสิทธิ ผูถื้อกรรมสิทธ์ิร่วม คู่สมรส (กรณี
ทรัพยน์ั้นเป็นสินสมรส) เป็นตน้ และตอ้งด าเนินการปิดประกาศขายทอดตลาดไวโ้ดยเปิดเผย ณ 
สถานท่ีท่ีทรัพย์ตั้ งอยู่ สถานท่ีท่ีจะขาย ท่ีชุมชน และสถานท่ีราชการอันสมควรก่อนวันขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นไม่น้อยกว่า 3  วนั  ซ่ึงเป็นการก าหนดให้เจ้าพนักงานบงัคบัคดีแจง้ประกาศขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นใหแ้ก่บุคคลผูม้ีส่วนไดเ้สียในคดีทุกคน 

ซ่ึงหลกัเกณฑ์ดงักล่าวของกรมบังคับคดี ส านักงานศาลปกครองไดน้ ามาใช้ก  าหนดเป็น
หลกัเกณฑใ์นการส่งประกาศขายทอดตลาดใหแ้ก่บุคคลผูม้ีส่วนไดเ้สียในคดี โดยปรากฏในระเบียบ
ส านกังานศาลปกครองว่าดว้ยการด าเนินการบงัคบัให้เป็นไปตามค าบงัคบัของศาลปกครอง พ.ศ. 
2544  

ขอ้ 9 วรรคหน่ึง บญัญติัว่า “ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีจดัการส่งประกาศขายทอดตลาด
แก่บุคคลผูม้ีส่วนไดเ้สียในคดีตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 280 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง และใหปิ้ดประกาศขายทอดตลาดไวโ้ดยเปิดเผย ณ สถานท่ีท่ีจะขาย สถานท่ีท่ีทรัพยน์ั้นตั้งอยู ่
ท่ีชุมนุมชน ส านักงาน และหรือสถานท่ีราชการอนัสมควรจะปิดได ้ก่อนวนัขายไม่น้อยกว่าสาม
วนั” 

และไดม้ีการใชห้ลกัเกณฑ์ดงักล่าวมาจนถึงในปัจจุบนั โดยไม่มีการแกไ้ขหรือปรับปรุง
หลกัเกณฑด์งัเช่นกรมบงัคบัคดี 

(2)  ต่อมา ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการส่งประกาศขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นใหแ้ก่บุคคลผูม้ีส่วนไดเ้สียมาอย่างต่อเน่ือง โดยล่าสุดไดม้ีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการส่ง
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ประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์นให้แก่บุคคลผูม้ีส่วนไดเ้สียไวใ้นกฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 

“ขอ้ 9 ในการประกาศขายทอดตลาด ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียในการบงัคบัคดีแก่ทรัพยสิ์นท่ีขาย

ทอดตลาดทราบก่อนวนัขายทอดตลาดไม่นอ้ยกว่าหา้วนั 
(2)  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีโฆษณาประกาศขายทอดตลาดในเว็บไซต์ต่างๆ ท่ี

แพร่หลายหรือเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปก่อนวนัขายทอดตลาดไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั 
(3)  ในกรณีท่ีเห็นสมควร เจา้พนกังานบงัคบัคดีอาจให้โฆษณาประกาศขายทอดตลาด

ในหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีแพร่หลายก่อนวนัขายทอดตลาดไม่นอ้ยกว่าหา้วนัดว้ยก็ได  ้
(4)  ปิดประกาศขายทอดตลาดก่อนวนัขายทอดตลาดไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั ณ สถานท่ีขาย

ทอดตลาด และสถานท่ีราชการส าคญัตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด” 
จะเห็นไดว้่า ไดก้  าหนดให้เจา้พนักงานบังคบัคดีส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผูม้ี

ส่วนไดเ้สียในการบงัคบัคดีแก่ทรัพยสิ์นท่ีขายทอดตลาดทรัพยสิ์นทราบ ซ่ึงตามบทนิยามในขอ้ 4 
ของกฎกระทรวง ก  าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 ได้
ก  าหนดบทนิยามของผูม้ีส่วนไดเ้สีย หมายความว่า เจา้หน้ีตามค าพิพากษา ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 
เจา้ของทรัพย ์ผูรั้บจ าน า ผูรั้บจ านอง ผูร้้องขอเฉล่ียทรัพย ์ผูม้ีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัทรัพยต์ามท่ีปรากฏ
ทางทะเบียน หรือผูม้ีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพยท่ี์ขายทอดตลาด  ดงันั้น ในส่วนของ
ลกูหน้ีตามค าพิพากษา จึงหมายถึงเฉพาะลูกหน้ีตามค าพิพากษาท่ีเป็นเจา้ของทรัพยต์ามท่ีปรากฏ
ทางทะเบียนเท่านั้น ไม่รวมถึงลูกหน้ีตามค าพิพากษาคนอ่ืนซ่ึงไม่ใช่เจา้ของทรัพย  ์ ซ่ึงมีตวัอย่าง     
ค  าพิพากษาของฎีกา ดงัน้ี 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7386/2552  ท่ีดินท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ปรากฏจาก
หลกัฐานทางทะเบียนว่ามีช่ือจ าเลยท่ี 2 เท่านั้นเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิ ไม่มีช่ือจ าเลยท่ี 1 ปรากฏอยู่ดว้ย 
ทั้งไม่ปรากฏว่าจ  าเลยท่ี 1 ไดแ้จง้ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีทราบว่าจ  าเลยท่ี 1 มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ี
เจา้พนกังานบงัคบัคดียดึไวด้ว้ยก่ึงหน่ึง เน่ืองจากเป็นสินสมรสระหว่างจ าเลยท่ี 1 กบัจ  าเลยท่ี 2 เจา้
พนกังานบงัคบัคดีจึงไม่อาจทราบไดว้่าจ  าเลยท่ี 1  เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียในการบงัคับคดีท่ีจะตอ้งแจง้
ประกาศขายทอดตลาดใหจ้  าเลยท่ี 1 ทราบ การท่ีเจา้พนักงานบงัคบัคดีแจง้ประกาศขายทอดตลาด
แต่เฉพาะจ าเลยท่ี 2  ซ่ึงมีช่ือตามทะเบียนในโฉนดท่ีดินเพียงผูเ้ดียว จึงถือว่าไดแ้จ้งประกาศขาย
ทอดตลาดชอบดว้ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 306 แลว้ 

ทั้งการศึกษาเก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นการส่งประกาศขายทอดตลาดใหแ้ก่บุคคลผูม้ีส่วนได้
เสียในคดีในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของสาธารณรัฐฝร่ังเศส เครือรัฐออสเตรเลีย และกรม
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บงัคบัคดี จะเห็นไดว้่า มีการบญัญติักฎหมายในการส่งประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์นใหแ้ก่บุคคลผูม้ี
ส่วนไดเ้สียในคดีไว ้และไดม้ีการแกไ้ขและปรับปรุงหลกัเกณฑ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคมใน
ปัจจุบนั จึงก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นมากยิ่งข้ึน ซ่ึง
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการศึกษาเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ในการส่งประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์นให้แก่
บุคคลผูม้ีส่วนได้เสียในคดีในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของสาธารณรัฐฝร่ังเศส เครือรัฐ
ออสเตรเลีย และกรมบังคับคดี สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการส่ง
ประกาศขายทอดตลาดให้แก่บุคคลผูม้ีส่วนได้เสียในคดีในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
ส านกังานศาลปกครองไดเ้ป็นอยา่งดี 
        4.3.2  แนวทางในการแกไ้ข 

ส านักงานศาลปกครองควรท่ีจะตอ้งมีการแก้ไขและปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการส่ง
ประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์นให้แก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียในคดีทราบ  โดยควรแกไ้ขปรับปรุงระเบียบ
ส านักงานศาลปกครองว่าด้วยการด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าบังคับของศาลปกครอง       
พ.ศ. 2544  ข้อ  92 โดยแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกฎกระทรวง ก  าหนด
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 ขอ้ 9 ของกรมบงัคบัคดี ท่ีไดก้  าหนด
หลกัเกณฑใ์นการแจง้ประกาศขายทอดตลาดใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียในคดีโดยก าหนดให้ส่งประกาศ
ขายทอดตลาดใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียในการบงัคบัคดีแก่ทรัพยสิ์นท่ีขายทอดตลาดทราบ กล่าวคือ ตอ้งส่ง
ประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์นให้แก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียในการบงัคบัคดีแก่ทรัพยสิ์นท่ีขายทอดตลาด
เท่านั้น ซ่ึงในส่วนของลกูหน้ีตามค าพิพากษานั้น ใหส่้งประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์นใหเ้ฉพาะลกูหน้ี
ตามค าพิพากษาซ่ึงเป็นเจา้ของทรัพย ์โดยไม่จ  าเป็นตอ้งส่งประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์นให้แก่
ลกูหน้ีตามค าพิพากษาซ่ึงไม่ไดเ้ป็นเจา้ของทรัพย ์ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนในการส่งประกาศ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของเจา้พนกังานบงัคบัคดี โดยจดัส่งประกาศขายทอดตลาดใหเ้ฉพาะผูม้ีส่วนได้
เสียในการบงัคบัคดีแก่ทรัพยสิ์นท่ีขายทอดตลาด อนัจะท าใหก้ารขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านกังาน
ศาลปกครองเป็นไปดว้ยความรวดเร็วยิง่ข้ึน อีกทั้ง ยงัเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในการจดัส่งประกาศ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นในแต่ละคดี 
 
4.4  ปัญหาเกีย่วกบัการปรับลดราคาในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ทั้งกรณีที่เป็นการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินคร้ังแรก และกรณทีี่น าทรัพย์สินออกขายทอดตลาดซ ้า 
        4.4.1  สภาพปัญหา 

ปัญหาเก่ียวกบัการปรับลดราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ทั้งกรณีท่ีเป็นการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นคร้ังแรก และกรณีท่ีน าทรัพยสิ์นออกขายทอดตลาดซ ้ า ในการขายทอดตลาด
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ทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครองจะก าหนดราคาเร่ิมตน้ในการขายทอดตลาดตามราคาประเมิน
ของเจา้พนกังานบงัคบัคดี และในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นจะไม่มีการปรับลดราคาในการขาย
ทอดตลาด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า ไม่มีการน าหลกัการทางเศรษฐศาสตร์ในแง่ “อุปสงค”์ และ “อุปทาน” 
มาใชใ้นการปรับลดราคา เพื่อท่ีจะท าใหม้ีโอกาสขายทอดตลาดทรัพยสิ์นไดม้ากข้ึน เมื่อส านักงาน
ศาลปกครองยงัคงก าหนดราคาเร่ิมตน้ในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นเป็นราคาเดิมทุกคร้ัง โดยไม่มี
การปรับลดราคาจึงท าให้การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านักงานศาลปกครองเป็นไปไดย้าก 
เน่ืองจากไม่มีผูส้นใจเขา้สูร้าคาในการซ้ือทรัพย ์

จากการศึกษาเก่ียวกับการด าเนินการบังคับคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของ
ต่างประเทศและประเทศไทย ท าใหเ้ห็นว่า ทั้งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และกรมบงัคบัคดี ไดม้ี
การก าหนดหลกัเกณฑใ์นการปรับลดราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ดงัน้ี 

1)  สหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี ไดก้  าหนดหลกัเกณฑใ์นการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นว่า 
ในการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้น จะยุติเม่ือเป็นท่ีพอใจของเจา้หน้ีตามค าพิพากษา และ
เพียงพอต่อการท่ีลูกหน้ีตามค าพิพากษาจะช าระหน้ี หากมีผูเ้ข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาด เจ้า
พนกังานบงัคบัคดีจะตอ้งขานราคาเป็นจ านวน 3 คร้ัง ก่อนท่ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะแสดงเจตนาตก
ลงขายทอดตลาดทรัพยน์ั้นใหแ้ก่ผูเ้สนอราคาสูงสุด  

แต่หากเป็นกรณีท่ีไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคาในการขายทอดตลาด เจา้พนักงานบงัคบัคดีจะตอ้งน า
ทรัพยอ์อกขายทอดตลาดใหม่ ส าหรับทรัพยสิ์นประเภททองและเงิน กฎหมายก าหนดให้เจ้า
พนักงานบังคบัคดีขายทอดตลาดในราคาของมูลค่าของนั้น แต่หากไม่มีผูเ้ขา้สู้ราคาเจ้าพนักงาน
บงัคบัคดีสามารถปรับลดราคาลงได ้แต่ตอ้งไม่ต ่ากว่าคร่ึงหน่ึงของราคาตลาด จะเห็นไดว้่า ในการ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ไดม้ีการก าหนดหลกัเกณฑ์การปรับลด
ราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นไวอ้ยา่งชดัเจน 

2)  กรมบังคับคดี ได้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการปรับลดราคาในการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นไวใ้นกฎกระทรวง ก  าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 
ดงัน้ี 

“ขอ้ 8 ให้มีคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาเร่ิมต้น และราคาท่ี
สมควรขายในการขายทอดตลาด ประกอบดว้ย อธิบดีเป็นประธานกรรมการ รองอธิบดีรับผิดชอบ
ดา้นการบงัคบัคดีแพ่ง รองอธิบดีรับผดิชอบดา้นการบงัคบัคดีลม้ละลาย ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นการ
บังคับคดีแพ่งผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย ผูเ้ ช่ียวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีลม้ละลายผูซ่ึ้งอธิบดี
มอบหมาย ผูแ้ทนกรมท่ีดิน ผูแ้ทนกรมธนารักษ ์ผูแ้ทนส านกังานกองทุนฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร 
ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค ผูแ้ทนส านักงานศาลยุติธรรม ผูแ้ทนสภา
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ทนายความ ผูแ้ทนสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  ผูแ้ทนสมาคมธนาคารไทย และผูแ้ทนสมาคมผู้
ประเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 

ให้ผูอ้  านวยการกองพฒันาระบบการบงัคบัคดีและประเมินราคาทรัพยเ์ป็นกรรมการ
และเลขานุการและใหห้วัหนา้กลุ่มงานวิชาการเป็นกรรมการและช่วยเลขานุการ 

ใหค้ณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้และราคาท่ีสมควรขาย
ในการขายทอดตลาดมีอ  านาจก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้และราคาท่ีสมควรขาย
ในการขายทอดตลาด และการวางหลกัประกนัการเขา้เสนอราคา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

คณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้และราคาท่ีสมควรขายในการ
ขายทอดตลาดจึงไดอ้าศยัอ  านาจตามขอ้ 8 ดงักล่าว ออกประกาศคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการ
ก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการก าหนด
ราคาเร่ิมต้น และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด ลงวนัท่ี 17 มีนาคม 2559 ออกมาใช้เป็น
หลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาเร่ิมตน้และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด โดยมีสาระส าคญั 
ดงัน้ี 

“ขอ้ 4 การขายทอดตลาดอสงัหาริมทรัพยโ์ดยปลอดการจ านอง หรือปลอดภาระผกูพนั
ในทางจ านอง ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีก  าหนดราคาเร่ิมตน้ส าหรับการขายทอดตลาดแต่ละคร้ัง ดงัน้ี 

(1)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีหน่ึง ให้เจา้พนักงานบงัคบัคดีก  าหนดราคาเร่ิมตน้ตาม
ราคาประเมินในขอ้ 3 โดยปัดตวัเลขท่ีเป็นเศษข้ึนเป็นเรือนหม่ืน 

(2)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสอง หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีหน่ึง เจ้าพนักงาน
บงัคบัคดีไดง้ดการขายทอดตลาดไว ้เน่ืองจากไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคา ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีก  าหนดราคา
เร่ิมต้นเป็นจ านวนร้อยละเก้าสิบของราคาประเมินในข้อ 3 โดยปัดตัวเลขท่ีเป็นเศษข้ึนเป็น        
เรือนหม่ืน 

(3)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสาม หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสองเจ้าพนักงาน
บงัคบัคดีไดง้ดการขายทอดตลาดไว ้เน่ืองจากไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคา ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีก  าหนดราคา
เร่ิมตน้เป็นจ านวนร้อยละแปดสิบของราคาประเมินในขอ้ 3 โดยปัดตวัเลขท่ีเป็นเศษข้ึนเป็นเรือน
หมื่น 

(4)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีส่ีเป็นต้นไป หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสาม เจ้า
พนกังานบงัคบัคดีไดง้ดการขายทอดตลาดไว ้เน่ืองจากไม่มีผูเ้ขา้สู้ราคา ให้เจา้พนักงานบังคบัคดี
ก  าหนดราคาเร่ิมตน้เป็นจ านวนร้อยละเจ็ดสิบของราคาประเมินในขอ้ 3 โดยปัดตวัเลขท่ีเป็นเศษข้ึน
เป็นเรือนหม่ืน” 
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ทั้งการศึกษาเก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นการปรับลดราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของ
สหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี และกรมบงัคบัคดีแลว้ จะเห็นไดว้่า มีการบญัญติักฎหมายในการปรับลด
ราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นไว ้และได้มีการแก้ไข และปรับปรุงหลกัเกณฑ์เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมในปัจจุบนั ทั้งยงัไดน้ าหลกัการทางเศรษฐศาสตร์ในแง่ “อุปสงค์” และ 
“อุปทาน” มาใชใ้นการปรับลดราคา เพื่อท่ีจะท าใหม้ีโอกาสขายทอดตลาดทรัพยสิ์นไดม้ากข้ึนดว้ย 
จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ซ่ึงสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการปรับลดราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของ
ส านกังานศาลปกครองไดเ้ป็นอยา่งดี 
        4.4.2  แนวทางในการแกไ้ข 

ส านักงานศาลปกครองควรท่ีจะตอ้งมีการออกประกาศส านักงานศาลปกครองเก่ียวกับ
หลกัเกณฑก์ารปรับลดราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของเจา้พนกังานบงัคบัคดีไว ้เพื่อใชใ้นการ
ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการปรับลดราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านักงานศาลปกครอง 
เพื่อท่ีจะท าใหก้ารขายทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้นมีโอกาสท่ีจะขายทอดตลาดทรัพยสิ์นไดร้วดเร็ว และ
มีปริมาณมากยิ่งข้ึน อนัจะท าให้เกิดประโยชน์แก่คู่กรณีในแง่ท่ีจะท าให้เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาไดรั้บ
ช าระหน้ีตามค าพิพากษาของศาลปกครองไดเ้ร็วข้ึน และลกูหน้ีตามค าพิพากษาไม่ตอ้งเสียประโยชน์จาก
การท่ีจะตอ้งช าระดอกเบ้ียตามค าพิพากษาเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีไม่สามารถขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ีท าการ
ยดึทรัพยม์าได ้หรือกรณีท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นเป็นเวลานาน  
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นถือเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญักระบวนการหน่ึงในการ
บงัคับคดี เน่ืองจากเมื่อเจ้าพนักงานบังคบัคดีได้ด  าเนินการยึดทรัพยข์องลูกหน้ีตามค าพิพากษาแลว้ 
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเร่งด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นต่อไปโดยเร็วท่ีสุด  ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์แก่คู่กรณี
ทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจา้หน้ีตามค าพิพากษาท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีตามค าพิพากษาโดยเร็ว และฝ่าย
ลกูหน้ีตามค าพิพากษาท่ีจะไม่ตอ้งรับภาระในส่วนของดอกเบ้ียตามค าพิพากษาท่ีเพ่ิมข้ึนทุกวนั  ดงันั้น 
ในการบังคับคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของเจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องด าเนินการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นให้ได้โดยเร็ว จึงจ  าเป็นต้องมีการบัญญัติกฎหมายในการก าหนดหลกัเกณฑ์
วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ีมีความชดัเจนแน่นอนไว ้เพื่อท าให้การขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นของเจา้พนกังานบงัคบัคดีเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน ประกอบกบัยงัเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบติัราชการท่ีไม่จ  าเป็นท่ีอาจเกิดข้ึนในการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์น แต่เน่ืองจากกฎหมายท่ีใชใ้นการก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครอง ซ่ึงก็คือ ระเบียบส านักงานศาลปกครองว่าดว้ย
การด าเนินการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าบงัคบัของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 แต่ระเบียบฉบบัดงักล่าวก็
ไม่ได้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นไว้
ครอบคลุมในทุกขั้นตอน และส าหรับบางขั้นตอนซ่ึงไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์ไวน้ั้นก็ไม่มีการพฒันา
ให้เหมาะสมกบัสภาพสังคมในปัจจุบัน จึงท าให้การบงัคับคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของ
ส านักงานศาลปกครองยงัคงมีปัญหา อุปสรรค และขอ้ขดัขอ้งในการด าเนินการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นหลายประการดว้ยกนั ดงัต่อไปน้ี 

1)  ปัญหาเก่ียวกับการก าหนดหลกัประกันในการเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์น 

ส าหรับเร่ืองการก าหนดหลกัประกนัในการเขา้สู้ราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น
ของส านักงานศาลปกครองนั้น ในปัจจุบนัยงัไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมายล าดับรองท่ีจะใชเ้พื่อ
ก  าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นในเร่ืองดงักล่าวไวแ้ต่อยา่งใด 
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จึงท าไม่มีหลกัเกณฑท่ี์แน่นอนท่ีจะน ามาใชใ้นการก าหนดหลกัประกนัในการเขา้สู้ราคาก่อให้เกิด
ความล่าชา้ในการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  

2)  ปัญหาเก่ียวกบัการก าหนดราคาเร่ิมตน้และการก าหนดราคาสมควรขายในการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์น 

เน่ืองจากส านักงานศาลปกครองไม่ไดมี้การบญัญติักฎหมายล าดบัรองเพื่อท่ีจะใชใ้น
การก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และการก าหนดราคาสมควรขายไว ้ ทั้งในกรณีท่ี
เป็นการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นคร้ังแรก และในกรณีท่ีน าทรัพยสิ์นออกขายทอดตลาดซ ้ าจึงท าให้
การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านักงานศาลปกครองไม่มีหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
แน่นอน จึงท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  

3)  ปัญหาเก่ียวกบัการแจง้ประกาศขายทอดตลาดใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียในคดี  
เน่ืองจากระเบียบส านกังานศาลปกครองว่าดว้ยการด าเนินการบังคบัให้เป็นไปตามค า

บงัคบัของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 ขอ้ 92 ก  าหนดให้เจา้พนักงานบงัคบัคดีจดัการส่งประกาศขาย
ทอดตลาดแก่บุคคลผูม้ีส่วนได้เสียในคดีตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 280 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ซ่ึงบุคคลตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 280 ดงักล่าว ก็คือ ผูม้ีส่วนไดเ้สียในคดีทุกคน 
ซ่ึงหมายความรวมถึงเจา้หน้ีตามค าพิพากษา และลกูหน้ีตามค าพิพากษาทุกคนในคดีแมจ้ะไม่ไดเ้ป็น
เจา้ของทรัพยสิ์นท่ีน าออกขายทอดตลาด จึงท าให้การส่งประกาศขายทอดตลาดดงักล่าวเกิดความ
ล่าชา้ เน่ืองจากอาจมีบางกรณีท่ีมีลูกหน้ีตามค าพิพากษาหลายคน และในบางกรณีลูกหน้ีตามค า
พิพากษาบางรายอาจถึงแก่ความตาย เม่ือเกิดกรณีดงักล่าวข้ึนเจา้หน้ีตามค าพิพากษามีหน้าท่ีจะตอ้ง
แถลงบญัชีทายาทของลกูหน้ีตามค าพิพากษาซ่ึงถึงแก่ความตายนั้น เพื่อให้เจา้พนักงานบงัคบัคดีส่ง
ประกาศขายทอดตลาดใหแ้ก่ทายาทของลกูหน้ีตามค าพิพากษาซ่ึงถึงแก่ความตายทราบประกาศขาย
ทอดตลาดนั้นดว้ย จึงเป็นการสร้างขั้นตอนท่ีสร้างภาระในการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น
เป็นอยา่งมาก และเป็นการก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายในการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ีเพ่ิมข้ึน  

4)  ปัญหาเก่ียวกบัการปรับลดราคาในการขายทอดตลาด ทั้งกรณีท่ีเป็นการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นคร้ังแรก และกรณีท่ีน าทรัพยสิ์นออกขายทอดตลาดซ ้า 

ในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครองจะก าหนดราคาเร่ิมตน้ในการ
ขายทอดตลาดตามราคาประเมินของเจา้พนกังานบงัคบัคดี และในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นจะไม่
มีการปรับลดราคาในการขายทอดตลาด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ไม่มีการน าหลกัการทางเศรษฐศาสตร์
ในแง่ “อุปสงค์” และ “อุปทาน” มาใชใ้นการปรับลดราคา เพื่อท่ีจะท าให้มีโอกาสขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นไดม้ากข้ึน เมื่อส านักงานศาลปกครองยงัคงก าหนดราคาเร่ิมตน้ในการขายทอดตลาด
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ทรัพยสิ์นเป็นราคาเดิมทุกคร้ัง โดยไม่มีการปรับลดราคาอาจท าให้การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของ
ส านกังานศาลปกครองเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากไม่มีผูส้นใจเขา้สูร้าคาในการซ้ือทรัพย ์

ซ่ึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการศึกษาเก่ียวกบัการด าเนินการบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นของต่างประเทศ และประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐฝร่ังเศส เครือรัฐออสเตรเลีย 
สหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจกัรสเปน และการบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น
ของกรมบงัคบัคดี สามารถน ามาประยกุต์ใชใ้นการก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครองไดเ้ป็นอยา่งดี ในล าดบัต่อไปผูว้ิจยัขอเสนอแนะ
แนวทางแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัคดีปกครองของส านกังานศาลปกครอง กรณีการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์น ดงัต่อไปน้ี 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

ส านักงานศาลปกครองควรจะต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขระเบียบส านักงาน          
ศาลปกครองว่าดว้ยการด าเนินการบงัคบัให้เป็นไปตามค าบงัคบัของศาลปกครอง พ.ศ. 2544  ให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายล าดบัรองของกรมบงัคบัคดีท่ีก  าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นไว ้และควรมีการบัญญัติกฎหมายล าดับรองหรือประกาศส านักงานศาลปกครอง เพื่อ
ก  าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครองใหม้ีความชดัเจน 
ซ่ึงจะท าใหก้ารบงัคบัคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครองเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีความเป็นธรรมต่อคู่กรณี และประชาชนทัว่ไปมากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

1)  ส านักงานศาลปกครองควรท่ีจะต้องมีการออกประกาศส านักงานศาลปกครอง
ก าหนดหลกัเกณฑ์การวางหลกัประกันการเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของเจ้า
พนกังานบงัคบัคดี เพื่อใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการก าหนดหลกัประกนัในการเขา้สูร้าคา ซ่ึงจะเป็นการ
ลดขั้นตอนในการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  ในส่วนท่ีจะไม่ต้องขออนุญาตเลขาธิการ
ส านกังานศาลปกครองในการก าหนดหลกัประกนัในการเขา้สู้ราคาเป็นรายคดีในทุกคดีอีกต่อไป 
ซ่ึงจะท าใหก้ารขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านักงานศาลปกครองเป็นไปดว้ยความรวดเร็วยิ่งข้ึน 
โดยมีรายละเอียดตามร่างประกาศส านกังานศาลปกครอง ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 

DPU



96 

(ร่าง) 
ประกาศส านกังานศาลปกครอง 

เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น พ.ศ... 
 

ขอ้ 1 การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย ์ให้ผูเ้ขา้เสนอราคาวางหลกัประกนัก่อนเข้า
เสนอราคา โดยพิจารณาจากราคาประเมินทรัพยสิ์นซ่ึงจะตอ้งน าไปก าหนดเป็นราคาเร่ิมตน้ในการ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ดงัน้ี 
 
 ราคาประเมิน (บาท)       หลกัประกนั (บาท) 
 ไม่เกิน 100,000     ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของราคาประเมิน 
 เกิน 100,000 - 200,000     10,000 
 เกิน 200,000 - 500,000     25,000 
 เกิน 500,000 - 1,000,000     50,000 
 เกิน 1,000,000 - 3,000,000     150,000 
 เกิน 3,000,000 - 5,000,000     250,000 
 เกิน 5,000,000  - 10,000,000    500,000 
 เกิน 10,000,000 - 20,000,000    1,000,000 
 เกิน 20,000,000 - 50,000,000    2,500,000  
 เกิน 50,000,000 - 100,000,000   5,000,000 
 เกิน 100,000,000 - 200,000,000   10,000,000 

 เกิน 200,000,000                          เลขาธิการส านกังานศาลปกครอง  
                                                                          หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณา 

 
2)  ส านักงานศาลปกครองควรท่ีจะต้องมีการออกประกาศส านักงานศาลปกครอง

ก าหนดหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาสมควรขายของเจา้พนักงานบงัคบัคดี เพื่อใช้
ในการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาเร่ิมตน้ และราคาสมควรขายในการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นของส านักงานศาลปกครอง เพื่อเป็นการลดขั้นตอนท่ีจะไม่ต้องขออนุญาตศาลในการ
ก าหนดราคาเร่ิมต้น และราคาสมควรขายเป็นรายคดีในทุกคดีอีกต่อไป ซ่ึงจะท าให้การขาย
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ทอดตลาดทรัพย์สินของส านักงานศาลปกครองเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยมีรายละเอียดตามร่างประกาศส านกังานศาลปกครอง ดงัต่อไปน้ี 
 

(ร่าง) 
ประกาศส านกังานศาลปกครอง 

เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น พ.ศ... 
 

 ขอ้ 1 การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยโ์ดยปลอดการจ านอง หรือปลอดภาระผกูพนั
ในทางจ านอง ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีก  าหนดราคาเร่ิมตน้ส าหรับการขายทอดตลาดแต่ละคร้ัง ดงัน้ี 

(1)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีหน่ึง ให้เจา้พนักงานบงัคบัคดีก  าหนดราคาเร่ิมตน้ตาม
ราคาประเมินของเจา้พนกังานบงัคบัคดี โดยปัดตวัเลขท่ีเป็นเศษข้ึนเป็นเรือนหม่ืน 

(2)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสอง หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีหน่ึงเจา้พนักงาน
บงัคบัคดีไดง้ดการขายทอดตลาดไว ้เน่ืองจากไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคา ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีก  าหนดราคา
เร่ิมตน้เป็นจ านวนร้อยละเกา้สิบของราคาประเมินของเจา้พนักงานบงัคบัคดี โดยปัดตวัเลขท่ีเป็น
เศษข้ึนเป็นเรือนหม่ืน 

(3)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสาม หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสองเจ้าพนักงาน
บงัคบัคดีไดง้ดการขายทอดตลาดไว ้เน่ืองจากไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคา ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีก  าหนดราคา
เร่ิมตน้เป็นจ านวนร้อยละแปดสิบของราคาประเมินของเจา้พนักงานบงัคบัคดี โดยปัดตวัเลขท่ีเป็น
เศษข้ึนเป็นเรือนหม่ืน 

(4)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ี ส่ีเป็นต้นไป หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสาม            
เจา้พนกังานบงัคบัคดีไดง้ดการขายทอดตลาดไว ้เน่ืองจากไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคา ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดี
ก  าหนดราคาเร่ิมตน้เป็นจ านวนร้อยละเจ็ดสิบของราคาประเมินของเจา้พนกังานบงัคบัคดี โดยปัดตวั
เลขท่ีเป็นเศษข้ึนเป็นเรือนหม่ืน  

ข้อ 2 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดีต้องด าเนินการขายทอดตลาดใหม่หลังจาก 
ท่ีเคยเคาะไม้ขายทอดตลาดไปแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีก  าหนดราคาเร่ิมต้นส าหรับ 
การขายทอดตลาด ดงัน้ี 

(1)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีหน่ึง ให้เจา้พนักงานบงัคบัคดีก  าหนดราคาเร่ิมตน้โดย
ใชร้าคาท่ีเคาะไมข้ายทอดตลาดคร้ังก่อน 

(2)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสอง หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีหน่ึง ไดง้ดการขาย
ทอดตลาดไว ้เน่ืองจากไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคา ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีกลบัไปใชร้าคาเร่ิมตน้เดียวกนักบัราคา
ในคร้ังท่ีไดเ้คาะไมใ้นการขายทอดตลาดคร้ังก่อน (ราคาเร่ิมตน้ร้อยละในคร้ังท่ีมีการเคาะไม)้ 
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(3) ในการขายทอดตลาดในคร้ังต่อไป ให้ก  าหนดราคาเร่ิมตน้ตามความในข้อ 1 (1)    
ถึง (4) แลว้แต่กรณี มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม    ทั้งน้ี หากราคาเร่ิมตน้ต ่ากว่าหน่ึงแสนบาท ให้เจ้า
พนกังานบงัคบัคดีปัดตวัเลขท่ีเป็นเศษข้ึนเป็นเรือนพนั 

3)  ส านกังานศาลปกครองควรท่ีจะตอ้งมีการแกไ้ข และปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการส่ง
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินให้แก่ผูม้ีส่วนได้เสียในคดี โดยควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบ
ส านกังานศาลปกครองว่าดว้ยการด าเนินการบงัคบัให้เป็นไปตามค าบงัคบัของศาลปกครอง พ.ศ. 
2544 ข้อ 92 โดยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกฎกระทรวง ก  าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 ขอ้ 9 ของกรมบงัคบัคดี ท่ีไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์ในการแจง้
ประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียในคดี โดยก าหนดใหส่้งประกาศขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียในการบงัคบัคดีแก่ทรัพยสิ์นท่ีขายทอดตลาดนั้น คือ ให้ส่งประกาศขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียในการบงัคบัคดีแก่ทรัพยสิ์นท่ีขายทอดตลาดทรัพยสิ์นเท่านั้น 
ซ่ึงในส่วนของลกูหน้ีตามค าพิพากษานั้น ใหส่้งประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์นใหเ้ฉพาะลกูหน้ีตามค า
พิพากษาซ่ึงเป็นเจา้ของทรัพยเ์ท่านั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งส่งประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์นให้แก่ลูกหน้ี
ตามค าพิพากษาซ่ึงไม่ใช่เจา้ของทรัพยท่ี์จะท าการขายทอดตลาด  ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนใน
การส่งประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของเจ้าพนักงานบงัคับคดี อนัจะท าให้การขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นของส านกังานศาลปกครองเป็นไปดว้ยความรวดเร็วยิง่ข้ึน อีกทั้ง ยงัเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย
ในการจดัส่งประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์นในแต่ละคดีโดยมีรายละเอียดตามร่างระเบียบส านักงาน
ศาลปกครองว่าดว้ยการด าเนินการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าบงัคบัของศาลปกครอง พ.ศ... ดงัต่อไปน้ี 
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(ร่าง) 
ระเบียบส านกังานศาลปกครองว่าดว้ยการด าเนินการบงัคบั 

ใหเ้ป็นไปตามค าบงัคบัของศาลปกครอง พ.ศ. 2542 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี...) พ.ศ…) 
ขอ้ 1 ใหย้กเลิกขอ้ความในขอ้ 92 และใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน  
“ในการประกาศขายทอดตลาด ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียในการบงัคบัคดีแก่ทรัพยสิ์นท่ีขาย

ทอดตลาดทราบก่อนวนัขายทอดตลาดไม่นอ้ยกว่าหา้วนั 
(2)  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีโฆษณาประกาศขายทอดตลาดในเว็บไซต์ต่างๆ ท่ี

แพร่หลายหรือเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปก่อนวนัขายทอดตลาดไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั 
(3)  ในกรณีท่ีเห็นสมควร เจา้พนกังานบงัคบัคดีอาจให้โฆษณาประกาศขายทอดตลาด

ในหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีแพร่หลายก่อนวนัขายทอดตลาดไม่นอ้ยกว่าหา้วนัดว้ยก็ได  ้
(4)  ปิดประกาศขายทอดตลาดก่อนวนัขายทอดตลาดไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั ณ สถานท่ีขาย

ทอดตลาด และสถานท่ีราชการส าคญัตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด” 
4)  ส านกังานศาลปกครองควรท่ีจะตอ้งมีการออกประกาศส านกังานศาลปกครองก าหนด

หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการปรับลดราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของเจา้พนักงานบงัคบัคดีไว ้
เพื่อใชใ้นการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการปรับลดราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของส านักงาน
ศาลปกครอง เพื่อท่ีจะท าใหก้ารขายทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้นมีโอกาสท่ีจะขายทอดตลาดทรัพยสิ์นได้
รวดเร็ว และมีปริมาณมากยิ่งข้ึน อนัจะท าให้เกิดประโยชน์แก่คู่กรณีในแง่ท่ีจะท าให้เจ้าหน้ีตามค า
พิพากษาไดรั้บช าระหน้ีตามค าพิพากษาของศาลปกครองไดเ้ร็วข้ึน และลกูหน้ีตามค าพิพากษาไม่ตอ้งเสีย
ประโยชน์จากการท่ีจะตอ้งช าระดอกเบ้ียตามค าพิพากษาเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีไม่สามารถขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นท่ีท าการยึดทรัพยไ์วไ้ด้ โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกันกับร่างประกาศส านักงานศาล
ปกครองตามท่ีไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขไวใ้นปัญหา ขอ้ 2) เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเร่ิมตน้
และราคาสมควรขายในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ดงัต่อไปน้ี 
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(ร่าง) 
ประกาศส านกังานศาลปกครอง 

เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น พ.ศ… 
 

 ขอ้ 1 การขายทอดตลาดอสงัหาริมทรัพยโ์ดยปลอดการจ านอง หรือปลอดภาระผกูพนัในทาง
จ านอง ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีก  าหนดราคาเร่ิมตน้ส าหรับการขายทอดตลาดแต่ละคร้ัง ดงัน้ี 

(1)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีหน่ึง ให้เจา้พนักงานบงัคบัคดีก  าหนดราคาเร่ิมตน้ตาม
ราคาประเมินของเจา้พนกังานบงัคบัคดี โดยปัดตวัเลขท่ีเป็นเศษข้ึนเป็นเรือนหม่ืน 

(2)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสอง หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีหน่ึงเจา้พนักงาน
บงัคบัคดีไดง้ดการขายทอดตลาดไว ้เน่ืองจากไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคา ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีก  าหนดราคา
เร่ิมตน้เป็นจ านวนร้อยละเกา้สิบของราคาประเมินของเจา้พนักงานบงัคบัคดี โดยปัดตวัเลขท่ีเป็น
เศษข้ึนเป็นเรือนหม่ืน 

(3)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสาม หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสองเจ้าพนักงาน
บงัคบัคดีไดง้ดการขายทอดตลาดไว ้เน่ืองจากไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคา ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีก  าหนดราคา
เร่ิมตน้เป็นจ านวนร้อยละแปดสิบของราคาประเมินของเจา้พนักงานบงัคบัคดี โดยปัดตวัเลขท่ีเป็น
เศษข้ึนเป็นเรือนหม่ืน 

(4)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ี ส่ีเป็นต้นไป หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสาม            
เจา้พนกังานบงัคบัคดีไดง้ดการขายทอดตลาดไว ้เน่ืองจากไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคาใหเ้จา้พนักงานบงัคบัคดี
ก  าหนดราคาเร่ิมตน้เป็นจ านวนร้อยละเจ็ดสิบของราคาประเมินของเจา้พนกังานบงัคบัคดี โดยปัดตวั
เลขท่ีเป็นเศษข้ึนเป็นเรือนหม่ืน 

ขอ้ 2 ในกรณีท่ีเจา้พนักงานบงัคบัคดีตอ้งด าเนินการขายทอดตลาดใหม่หลงัจากท่ีเคย
เคาะไม้ขายทอดตลาดไปแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีก  าหนดราคาเร่ิมต้นส าหรับการขาย
ทอดตลาด ดงัน้ี 

(1)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีหน่ึง ให้เจา้พนักงานบงัคบัคดีก  าหนดราคาเร่ิมตน้โดย
ใชร้าคาท่ีเคาะไมข้ายทอดตลาดคร้ังก่อน 

(2)  ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสอง หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีหน่ึง ไดง้ดการขาย
ทอดตลาดไว ้เน่ืองจากไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคา ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีกลบัไปใชร้าคาเร่ิมตน้เดียวกนักบัราคาใน
คร้ังท่ีไดเ้คาะไมใ้นการขายทอดตลาดคร้ังก่อน (ราคาเร่ิมตน้ร้อยละในคร้ังท่ีมีการเคาะไม)้ 

(3)  ในการขายทอดตลาดในคร้ังต่อไป ให้ก  าหนดราคาเร่ิมตน้ตามความในขอ้ 1 (1)    
ถึง (4) แลว้แต่กรณี มาบังคับใช้โดยอนุโลม    ทั้ งน้ี หากราคาเร่ิมต้นต ่ากว่าหน่ึงแสนบาทให ้          
เจา้พนกังานบงัคบัคดีปัดตวัเลขท่ีเป็นเศษข้ึนเป็นเรือนพนั 
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