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บทคัดยอ 
 
 การบังคับคดีเปนการดําเนินการภายหลังจากท่ีศาลมีคําพิพากษาใหฝายท่ีแพคดี (ลูกหนี้
ตามคําพิพากษา) ตองชําระหนี้ตามคําพิพากษาใหแกฝายท่ีชนะคดี (เจาหนี้ตามคําพิพากษา) โดย
เจาหนี้ตามคําพิพากษาตองแถลงตอเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อทําการยึดทรัพยสินของลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษามาชําระหนี้ตามคําพิพากษาแกตน โดยหุนถือเปนทรัพยสินประเภทหนึ่งท่ีเจาหนี้ตาม 
คําพิพากษานํายึดซ่ึงมีท้ังหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและหุนท่ีมิได 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเจาพนักงานบังคับคดีจะถือวาหุนเปน
ทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพย ท้ังท่ีหุนมีลักษณะพิเศษแตกตางสังหาริมทรัพยและจะทําการ
บังคับคดีหุนเหมือนอยางทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย  จึงทําใหการบังคับ
คดีหุนท่ียึดโดยเจาพนกังานบังคับคดีลาชา ไมสะดวกและความไมเปนธรรมกับผูมีสวนไดเสียในคดี 
วิทยานิพนธฉบับนี้จึงนําเสนอกระบวนการบังคับคดีหุนท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดี สถานะของ
หุนในการบังคับคดี ตลอดจนปจจัยสําคัญท่ีทําใหไมมีผูสนใจเขาซ้ือหุนจากการขายทอดตลาด และ
แนวทางการบังคับคดีหุนท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดีใหบรรลุวัตถุประสงคในการบังคับคดี
ตอไป 

จากการศึกษาพบวาการบังคับคดีหุนท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดีนั้นตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังตางๆ ของกรมบังคับคดี
ไมไดกําหนดถึงสถานะของหุนและหลักการ วิธีการ ข้ันตอนการบังคับคดีหุนท่ียึดโดยเจาพนักงาน
บังคับคดีไวเหมือนเชนการบังคับคดีสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย โดยเจาพนักงานบังคับคดี
จะทําการบังคับคดีหุนโดยถือวาเปนทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพยและนําวิธีการและข้ันตอนการ
บังคับคดีสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยมาใชกับการบังคับคดีหุนโดยอนุโลม ซ่ึงการบังคับคดี
หุนดังกลาว ไมเหมาะสมกับสภาพของทรัพยทําใหไมมีผูสนใจเขาซ้ือหุนจากการขายทอดตลาดหุน
ท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดี 
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ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะโดยเห็นควรใหมีการตรากฎหมายกําหนดสถานะของหุนไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไวอยางชัดเจน รวมถึงการกําหนดหลักการ วิธีการ ข้ันตอน
การบังคับคดีหุนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดี และควรใหเอกชนเปน
ผูดําเนินการขายทอดตลาดหุนแทนรัฐเพื่อใหเหมาะสมกับประเภทของทรัพย โดยรวมกับกรมการ
พัฒนาธุรกิจการคาและคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อออก
ระเบียบ คําส่ังตางๆ เพื่อใหการบังคับคดีหุนโดยเอกชนเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย และใหการ
บังคับคดีหุนตามคําพิพากษาของศาลเกิดความรวดเร็ว สะดวก เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบ
ได 
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ABSTRACT 

 
 The execution proceeds after the law court has a final judgment to defendants 
(judgment debtor) and requires to pay debt to plaintiff (judgment creditor); similarly, the plaintiff 
must give an argument to the executing officer to sequestrate the defendant’s assets as follows the 
court ‘s statement. The stocks are the asset which have been legally seized by the plaintiff 
including registered stocks and unregistered stocks in the Stock Exchange of Thailand.  
 However, the executing officers consider all the stocks as a personal estate and will 
be proceeded by personal estate law and real estate law although it is completely different from 
personal estate. Seeing that, these laws affect to executing officers work, inconvenience and 
injustice for the stakeholders.   

The principal objective of this thesis is to demonstrate the execution of stocks seized 
by the executing officers and stocks’ status in execution processes; an addition, studies on why 
nobody wants to purchase stocks on the public auction and guideline on the stocks execution by 
executing officer to achieve its goals. 

According to this thesis, it has found that seized stocks by the executing officer as 
follows the Civil Law, Ministerial Regulations, Regulations and other regulations from the 
Department of Legal Execution have not specified about stocks’ status, principles, procedures on 
seized stocks by the executing officer as the execution of personal estate law and real estate law. 
For this reason, the stocks will be proceeded and considered as an assets of the personal estate and 
will be enforced and complied by the principles and procedures of personal estate law and real 
estate law. Because of the stocks execution is inapplicable with the assets which nobody wants to 
purchase stocks on the public auction. 
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 Finally, as a writer, I suggest to have an enactment to be definitely given stocks status 
and include principles, procedures and registered stocks seized by executing officer into the Civil 
Law. Secondly, I suggest to allow the private organization to be responsible for selling the stocks 
on the public auction instead of the government by collaborating with the Department of Business 
Development, the SET’s Board of Governors and the Stock Exchange of Thailand to legislate 
regulations and rules legally for the private organization. These suggestions will reduce law 
courts and legal procedures and will be more convenience, accountability and justice.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดเนื่องจากความกรุณาของทานอาจารย 
ท่ีปรึกษาผูเขียนขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอรองศาสตราจารยพินิจ ทิพยมณี ท่ีไดสละเวลา 
อันมีคามาเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตลอดจนไดใหคําปรึกษาชี้แนะการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 
และกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร. ธีระ ศรีธรรมรักษ ท่ีกรุณาเปนประธานกรรมการในการ
สอบวิทยานิพนธ ดร. ภูมิ โชคเหมาะ และรองศาสตราจารยไพฑูรย คงสมบูรณ ท่ีไดกรุณาเปน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ ตลอดจนใหคําแนะนําอันเปนประโยชนในการแกไขปรับปรุง
วิทยานิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

และประการสําคัญผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ คุณพอวีระ จายหนองบัว คุณแม        
ลําปรางค จายหนองบัว คุณตาขุน รัตนแสง และคุณยายมี รัตนแสง ท่ีเปนกําลังใจอันสําคัญยิ่งให
การสนับสนุนผูเขียนในทุกๆ ดานจนสามารถประสบความสําเร็จการศึกษาถึงระดับมหาบัณฑิต 
และขอบคุณมิตรสหายทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําและใหกําลังใจ จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้เปน
ผลสําเร็จ 

อนึ่ง หากวิทยานิพนธฉบับนี้จะมีคุณและประโยชนตอการศึกษา ผูเขียนขอนอมขออุทิศ
แด บิดา มารดา ครูบาอาจารย ตลอดจนผูแตงตํารา และบทความตางๆ ท่ีผูเขียนใชในการศึกษา
คนควา หากมีความผิดพลาดหรือขอบกพรองประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวเพียงลําพังผูเดียว 
 
 

โชติ  จายหนองบัว 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคัญและสภาพปญหา 
 การบังคับคดีเปนกระบวนการภายหลังท่ีศาลมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
(ฝายท่ีแพคดี) ชําระหนี้แกเจาหนี้ตามคําพิพากษา (ฝายท่ีชนะคดี) ตามจํานวนที่กําหนดไวใน 
คําพิพากษา โดยหากเปนคําพิพากษาท่ีตองมีการชําระหนี้ศาลตองออกคําบังคับแกลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษา ตองชําระหนี้ตามคําพิพากษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในคําพิพากษาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 273 เม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามท่ีกําหนดแลวลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษา ไมปฏิบัติตามคําบังคับก็ชอบท่ีเจาหนี้ตามคําพิพากษาจะรองขอตอศาลใหออกหมาย
บังคับคดีเพื่อต้ังเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา มาชําระหนี้แกตนโดย
ส้ินเชิง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 275 
 เจาหนี้ตามคําพิพากษายอมมีสิทธิท่ีจะใหชําระหนี้ของตนจากทรัพยสินของลูกหนี้ 
โดยส้ินเชิง ซ่ึงรวมท้ังเงินและทรัพยสินอ่ืนๆ ซ่ึงบุคคลภายนอกคางชําระแกลูกหนี้ดวย ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 214 ดังนี้ ทรัพยสินทุกชนิดท่ีเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาชอบ
ท่ีเจาหนี้ตามคําพิพากษา จะนําเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยสินดังกลาวออกขายทอดตลาดเพื่อนํา
เงินมาชําระหนี้แกตนได แตท้ังนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 284 กําหนดไว
วา เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะยึดหรืออายัดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเกินกวาหนี้ท่ีพอ 
จะชําระหนี้แกเจาหนี้ตามคําพิพากษาพรอมท้ังคาฤชาธรรมเนียมในคดีและคาธรรมเนียมในการ
บังคับคดี ซ่ึงถาเงินมาพอชําระหนี้แลว หามมิใหเอาทรัพยสินท่ียึดท่ียึดหรืออายัดนั้นออกขาย
ทอดตลาดหรือจําหนายดวยวิธีอ่ืนใด กลาวคือในชั้นยึดทรัพยสินเจาพนักงานบังคับคดีจะตรวจ
หมายบังคับคดีและคําขอยึดทรัพยวาศาลพิพากษาใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาชําระหน้ีใหแกเจาหนี้
ตามคําพิพากษาจํานวนเทาไหร และทรัพยท่ีเจาหนี้ตามคําพิพากษาขอใหยึดนั้นเกินกวาหนี้ท่ีศาล
พิพากษาใหเจาหนี้ไดรับชําระหรือไม และทรัพยสินดังกลาวตองหามไมใหบังคับคดีตามมาตรา 285 
หรือไม หากทรัพยสินดังกลาวมีราคาเกินกวาหนี้ตามคําพิพากษามากและลูกหนี้มีทรัพยสินอ่ืนท่ี
สามารถยึดไดเจาพนักงานบังคับคดีจะปฏิเสธไมยึดทรัพยสินดังกลาว 
 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 214 เจาหนี้ตามคําพิพากษายอมมีสิทธิท่ี
จะใหชําระหนี้ของตนจากทรัพยสินของลูกหนี้โดยส้ินเชิง ซ่ึงรวมท้ังเงินและทรัพยสินอ่ืนๆ ซ่ึง
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บุคคลภายนอกคางชําระแกลูกหนี้ดวย ทรัพยสินทุกชนิดท่ีเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาชอบท่ี
เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะนําเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยสินดังกลาวออกขายทอดตลาด โดย
เจาหนี้ตามคําพิพากษาสามารถนําเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยสินไดทุกประเภท หากเปน
ทรัพยสินท่ีไมตกอยูภายใตกฎหมายตองหามไมใหบังคับคดี ชอบที่เจาพนักงานบังคับคดีจะยึดได
ท้ังส้ิน เชน 
 อสังหาริมทรัพย กลาวคือ ท่ีดิน ส่ิงปลูกสราง หองชุด เปนตน 
 สังหาริมทรัพย กลาวคือ ทรัพยสินท่ีมิใชอสังหาริมทรัพย เชน เคร่ืองจักร ตูเย็น โตะ 
เกาอ้ี ทองคํา เพชร พลอย เปนตน 
 หุนถือทรัพยสินประเภทหนึ่งท่ีกฎหมายรับรองท่ีสามารถถือครอง มีกรรมสิทธ์ิ 
จําหนาย โอน  ไดรับดอกผล รวมถึงการนําไปใชเปนหลักประกันไดเชนเดียวกับทรัพยสินอ่ืน โดย
หุนถือเปนหนวยลงทุน ซ่ึงองคกรทางธุรกิจ กลาวคือ บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ไดแบง
หุนออกเปนหนวยการลงทุน ใหบุคคล หรือ ประชาชนท่ัวไปรวมลงทุน โดยการลงทุนเพื่อหวัง
ผลตอบแทนจากกําไรการประกอบการธุรกิจ หรือการขายหุนนั้นเพื่อหวังกําไรสวนตางจากการขาย
ตอบุคคลอ่ืน ซ่ึงหุนแบงออกเปน หุนบริษัทจํากัด แบงออกเปน หุนสามัญ หุนบุริสิทธิและหุน
บริษัทมหาชนจํากัด แบงเปน หุนสามัญ หุนบุริสิทธิ หุนกู  
 ท้ังนี้หุนแตละประเภทมีลักษณะท่ีแตกตางกัน และการขายหุนแตละชนิดก็แตกตางกัน 
กลาวคือหุนบริษัทมหาชนจํากัดท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock 
Exchange of Thailand) โดยทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ท้ังนี้ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยไมไดทําหนาท่ีซ้ือขายทรัพยโดยตรง แตจะควบคุมดูแลใหการซ้ือขาย
หลักทรัพยดําเนินไปอยางมีระเบียบ คลองตัว โปรงใส และยุติธรรม แตหากเปนหุนมิไดจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การขายหุนก็เปนไปตามหลักอิสระทางแพง (Private 
Autonomy) ซ่ึงการซ้ือขายเปนไปตามความพึงพอใจและตามขอตกลงของคูสัญญา  
 เจาพนักงานบังคับคดีจึงชอบท่ีจะการยึดหุนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาซ่ึงเปนผูถือหุน
ในบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด เพื่อบังคับขายทอดตลาดนําเงินมาชําระหนี้แกเจาหนี้ตาม 
คําพิพากษาได 
 วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาการบังคับคดีหุนท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดี เนื่องจาก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ไมไดกําหนดวาหุนนั้นเปนทรัพยสินประเภทใด และการ
ขายก็มิไดกําหนดวิธีการขายไวเปนพิเศษ ท้ังนี้กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการขายทอดตลาด (ฉบับท่ี 3) ก็มิไดกําหนดวิธีการขายเอาไว ซ่ึงทางปฏิบัติเจาพนักงานบังคับคดี 
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ไดขายทอดตลาดหุนอยางการขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย โดยการขายทอดตลาดตามสภาพ ซ่ึง
การขายทอดตลาดอาจมิไดขายตามมูลคาของหุนท่ีแทจริง ประกอบกับการท่ีการซ้ือขายหุนจากการ
ขายทอดตลาดมีความเส่ียงตอผู ท่ีสนใจเขาซ้ือหุน เปนเหตุใหมีการขายทอดตลาดหุนลาชา 
อันกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกคูความในคดีประกอบกับการบังคับคดีหุนในทางปฏิบัติมี
ข้ันตอนของแนวปฏิบัติของเจาพนักงานบังคับคดีท่ีไมชัดเจนอาจใหเกิดความเสียหายในการ 
บังคับคดีจึงจําเปนท่ีตองมีการศึกษาและวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการบังคับคดีหุนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขาย
ทอดตลาดประกอบกับระเบียบและคําส่ังกรมบังคับคดีเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว และธรรมแกทุกฝาย  
     
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบังคับคดีหุนท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดี 
 2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและการบังคับคดีในประเทศเปรียบเทียมกับกฎหมาย
ตางประเทศ 
 3. เพื่อศึกษาวิเคราะหกระบวนการและปญหาการบังคับคดีหุนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขาย
ทอดตลาด ประกอบกับระเบียบและคําส่ังของกรมบังคับคดี 
 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงกฎหมาย  เพื่อวางหลักเกณฑให มีการบังคับคดี มี
ประสิทธิภาพ 
  
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 การบังคับคดีหุนท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดี เปนสวนหนึ่งของการบังคับคดีที่เจาหนี้
ตามคําพิพากษาชอบท่ีจะยึดหุนออกขายทอดตลาดเพ่ือนําเงินมาชําระหน้ีตามคําพิพากษาได แต
ลักษณะของหุนแตกตางจากทรัพยสินประเภทอ่ืน การบังคับคดีและการขายทอดตลาดตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสียในคดีทุกฝาย จึงตองมีการปรับปรุงแกไข
กฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการขายทอดตลาด ประกอบกับระเบียบและคําส่ังของกรมบังคับคดี เพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมแกคูความ ความสะดวก รวดเร็ว โปรงใสและตรวจสอบได 
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1.4  ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาจะมุงศึกษาจากกรณีการยึดหุนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาโดยเจาพนักงาน
บังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กฎกระทรวง คําส่ัง ระเบียบของกรมบังคับ
คดี อํานาจหนาท่ีและการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานบังคับคดีไดดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย
และเปนธรรมแกคูความหรือไม รวมท้ังการศึกษาสถานะของหุนท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ประกอบพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด เปรียบเทียบประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง เกี่ยวกับการกําหนดสถานะของหุนไวอยางไรโดยเปรียบเทียบการใชกฎหมาย
ของศาลและกฎหมายตางประเทศ เพื่อนําเสนอแนวทางในการบังคับคดีหุนท่ียึดโดยเจาพนักงาน
บังคับคดีตอไป 
 
1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 
 เปนการศึกษาวิจัยเชิงเอกสารโดยศึกษาถึงปญหาการบังคับคดีหุนท่ียึดโดยเจาพนักงาน
บังคับคดีในทางปฏิบัติ วิธีการศึกษาจะวิเคราะหจากขอมูลจากตํารากฎหมายตางๆ บทความทาง
กฎหมายท้ังหมดท่ีเกี่ยวของ งานวิจัย วิทยานิพนธ กฎกระทรวง คําส่ัง ระเบียบและแนวทางการ
ปฏิบัติของกรมบังคับคดี แนวคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการศึกษากาบังคับคดีของ
กฎหมายตางประเทศ 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี ประวัติความเปนมาเกี่ยวกับการบังคับคดีหุนท่ียึดโดย 
เจาพนักงานบังคับคดี 
 2. ทําใหทราบถึงกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีในประเทศเปรียบเทียมกับ
กฎหมายตางประเทศ 
 3. ทําใหทราบถึงปญหาการบังคับคดีหุนท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขาย
ทอดตลาด ประกอบกับระเบียบและคําส่ังของกรมบังคับคดี 
 4. ทําใหทราบแนวทางปรับปรุงกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด ประกอบกับระเบียบและ
คําส่ังของกรมบังคับคดี เพื่อวางหลักเกณฑใหมีการบังคับคดีมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี ความเปนมาเกี่ยวกับการบังคับคดีหุนที่ยึดโดยเจาพนักงาน

บังคับคดีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 

 การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลน้ันไมจําตองมีการบังคับคดีทุกกรณี 
กรณีท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดชําระหนี้ตามคําพิพากษาครบถวนก็ไมมีเหตุท่ีตองบังคับคดี แตหาก
ฝายท่ีแพคดีไมชําระหนี้ตามคําพิพากษาเจาหนี้ตามคําพิพากษาชอบท่ีรองขอใหศาลออกหมายบังคับ
คดีตั้งเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อบังคับชําระหนี้ได  
 
2.1  แนวคิดพ้ืนฐานของการดําเนินกระบวนการบังคับคดีแพง 
   การบังคับคดีเปนการท่ีเจาพนักงานบังคับคดีตองดําเนินการตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง
ของศาลโดยการบังคับคดียอมมีผลกระทบตอบุคคลหลายฝาย การบังคับคดีนอกจากจะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายและคําส่ังของศาลแลว บุคคลท่ีมีความเกี่ยวของตองใชสิทธิโดยสุจริตเพื่อใหเกิด 
ความเปนธรรมตอทุกฝาย ในบทนี้จะกลาวถึง 
  2.1.1  หลักท่ัวไปของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงท่ีเกี่ยวกับการบังคับคดีแพงอันจะ
ทําใหการบังคับคดีเปนไปโดยเปนธรรม   
  2.1.2 หลักการใชสิทธิ ถึงแมวาจะมีกฎหมายใหสิทธิกระทําการตางๆ ไดแตการใช
สิทธินั้นจะตองมีความสุจริตและไมเกินสิทธิท่ีตนมีอยูโดยเพื่อเพียงแตใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน
ดังนี้ 
 2.1.1 หลักท่ัวไปของการบังคับคดีในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการยตุิธรรม 
  หลักท่ัวไปของการบังคับคดีท่ีมีประสิทธิภาพจะตองมีลักษณะดังนี ้
  2.1.1.1  หลักความยุตธิรรม 

 ยุติธรรม คือ ความเท่ียงธรรม ความเทาเทียมกันและไมเอาเปรียบกัน ความยุติธรรมเปน
ปจจัยหลักขอหนึ่งท่ีสําคัญมาก ทุกประเทศจะตองบัญญัติกฎหมายของตนใหเกิดความยุติธรรม 
ความยุติธรรมในหลักท่ัวไปของการบังคับคดีนี้กอใหเกิดหนาท่ีแบงได 2 ประการคือ 

 ก.  หนาท่ีของศาลและเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม 

 การดําเนินการของศาลซึ่งรวมท้ังเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม เชน เจาพนักงาน
บังคับคดี ท่ีจะตองดําเนินการบังคับคดีตามคําส่ังศาลนั้นจะตองใหสิทธิคูความแตละฝายอยาง 
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เทาเทียมกันและจะตองมีความเปนอิสระและมีความเปนกลางและจะตองดําเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีอยางเอาใจใสโดยใชดุลยพินิจเพื่อใหขอพิพาทยุติลงไดอยางเปนธรรมและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะตองใหหลักประกันในการท่ีคูความจะไดรับการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกัน
และใหโอกาสที่เทาเทียมกันในการยกขอกลาวหาและขอตอสูโดยคูความจะตองไมถูกเลือกปฏิบัติ
โดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาดวยเหตุใดๆ 

 ข.  หนาท่ีของคูความ 

 คูความควรดําเนินคดีดวยความซ่ือสัตยตอศาลหรือเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม
และคูความฝายอ่ืนโดยคูความมีความรับผิดชอบรวมกับศาลหรือเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม
ในการสนับสนุนใหคดีเกิดความเปนธรรม คูความตองละเวนการดําเนินกระบวนการพิจารณาท่ีเปน
การเอาเปรียบคูความอีกฝาย และคูความในท่ีนี้รวมถึงทนายความของคูความดวย ทนายความมี
หนาท่ีทางวิชาชีพที่จะตองใหความชวยเหลือคูความในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ในกรณีท่ี
ทนายความไดกระทําการใหคูความฝายของตนไดเปรียบโดยไมชอบควรจะตองใหสมาคม
ทนายความดําเนินการส่ังการลงโทษทางวินัย 

  2.1.1.2  หลักความรวดเร็ว 
 ความรวดเร็วเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญ จนมีสุภาษิตกฎหมายวา ความลาชาคือการ
ปฏิเสธความยุติธรรม (Justice delayed is justice denied) ความลาชาในคดีแพงทําใหผูชนะไดรับ
ชําระหนี้ชาลงและทําใหผูแพเสียดอกเบ้ียและคาใชจายสูงข้ึน ดังนั้นการบังคับคดีตองกําหนด
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมและกําหนดระยะเวลาส้ินสุด รวมทั้งกําหนดสภาพบังคับแกคูความหรือ
ทนายความในกรณีท่ีไมปฏิบัติตามโดยไมมีเหตุผลสมควร โดยสภาพบังคับควรมีเหตุสมควรและ
ไดสัดสวนกับความหนักเบาของการกระทํา ผลรายท่ีเกิดข้ึน และสอดคลองกับระดับการเขามีสวน
รวมในการกระทําและเจตนาของผูกระทํา  
 ระยะเวลาตางๆ ในการดําเนินคดีมีจุดประสงคเพื่อใหคูความมีโอกาสที่จะดําเนิน
กระบวนการพิจารณาของตนภายในระยะเวลาท่ีจําเปน การฝาฝนกอใหเกิดความลาชาในการ
ดําเนินคดีและทําใหเกิดคาใชจายในการดําเนินคดีมากข้ึนตามขอแนะนําของสหภาพยุโรปได
กําหนดหลักการท่ีเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไววา ควรมีมาตรการลงโทษคูความท่ีไมดําเนินกระบวนการ
พิจารณาภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือศาลกําหนด โดยอาจจะประกอบดวยการกําหนดใหหมด
สิทธิท่ีจะดําเนินการในเร่ืองดังกลาวอีกตอไป การชดใชคาเสียหาย การชําระคาธรรมเนียมหรือ
คาปรับ หรือแมกระท่ังการจําหนายคดีออกจากสาระบบความ และในทุกข้ันตอนการดําเนิน
กระบวนพิจารณา ศาลควรมีบทบาทเชิงรุกในการทําใหการดําเนินกระบวนการพิจารณาดําเนินไป
ดวยความรวดเร็ว ท้ังนี้ตองคํานึงถึงเร่ืองสิทธิของคูความและหลักความเทาเทียมกันของคูความใน
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กระบวนพิจารณาดวย นอกจากนี้คูความจะตองเสนอขอกลาวหาและขอตอสูรวมท้ังพยานหลักฐาน
ท่ีใชในการสนับสนุนใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดตั้งแตช้ันเร่ิมตนการดําเนินกระบวนการพิจารณา 
หรืออยางชากอนท่ีส้ินสุดกระบวนการกอนการพิจารณาคดี แตหลักการนี้ไมควรบังคับโดย
เครงครัดเด็ดขาด โดยกฎหมายอาจกําหนดขอยกเวนในบางกรณี เชนคดีท่ีคูความไดดําเนินคดีโดย
ไมมีทนายความคอยชวยเหลือ1 

  2.1.1.3  หลักความสะดวก 
 การบังคับคดีแพงแมจะเปนเร่ืองของเอกชน แตรัฐก็มีหนาท่ีทําใหคูความสามารถเขาใช
บริการการดําเนินกระบวนการทางศาลและการบังคับคดีไดโดยสะดวกเพื่อปองกันมิใหมีการบังคับ
คดีกันเอง ซ่ึงจะทําใหไมเกิดความสงบเรียบรอยในบานเมือง ดังนั้นรัฐจึงตองยื่นมือเขาไปชวยเพื่อ
เปนการปองกันมิใหเกิดความไมสงบเรียบรอยนั้นโดยรัฐไมควรจะกําหนดข้ันตอนการบังคับคดี 
ท่ียุงยากหรือสลับซับซอนมากจนเกินไป มิฉะนั้นจะทําใหคูความไมอยากจะใหบริการทางศาลหรือ
เจาหนาท่ีได การดําเนินกระบวนพิจารณาท่ีจะทําใหคดีลาชาลงจะตองทําเม่ือมีความจําเปนและมี
เหตุผลอันสมควรเทานั้น นอกจากนี้การที่จะตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมากก็จะทําใหคูความรูสึก
วาตนไมสะดวกท่ีจะตองเสียคาใชจายขนาดนั้นหรือบางครั้งไมคุมกับจํานวนเงินท่ีตนจะไดรับก็จะ
ไมดําเนินการบังคับคดีทางศาลได การเสียคาใชจายมากมีความสัมพันธกับความเร็ว ยิ่งคดีชักชาก็ยิ่ง
เสียคาใชจายมาก และหากตองส้ินเปลืองมากก็คือไมยุติธรรมน่ันเอง2 
 ในตางประเทศไดมีการตระหนักถึงเร่ืองความจําเปนในการท่ีจะตองมีการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมท่ีดีท่ีสุดคือ เปนกระบวนการยุติธรรมท่ีดี ท่ีรวดเร็ว และท่ีเสียคาใชจายนอย 
อันเปรียบเสมือนเสาหลักของกระบวนการยุติธรรม กฎหมายระหวางประเทศตางๆ เชน อนุสัญญา
ยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1950
มาตรา 6-1 กําหนดวา “บุคคลทุกคนมีสิทธิในการที่คดีของตนจะไดรับการพิจารณาอยางอิสระและ
เปนกลางอยางเทาเทียมกันอยางเปดเผย และภายในระยะเวลาอันสมควร” ตอมาหลักการดังกลาว
ไดรับการปฏิบัติตามอยางเปนรูปธรรมต้ังแตทศวรรษท่ี 70 โดยศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปไดมี 
คําพิพากษาตัดสินปญหาในกรณีท่ีมีการฝาฝนหลักการในอนุสัญญาดังกลาว3 ซ่ึงทําใหมีอิทธิพลตอ 

                                                            
1  จาก “หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงสากล: ความพยายามในการที่จะทําใหมีกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพงที่เปนกฎหมายแมแบบ.” โดย  วรรณชัย  บุญบํารุง,  และสิริพันธ  พลรบ, 2548, ดุลพาหะ, น. 201-214. 
2  จาก  การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแพงโดยไมสุจริต  (วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต)  (น. 11),

โดย  มาลัย  ธรรมโชตัง, 2545, กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.   
3  จาก  หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เลม 1  (102-103), โดย วรรณชัย  บุญบํารุง,  

ธนกร  วรปรัชญากุล,  และสิริพันธ  พลรบ, 2549, กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
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ประเทศตางๆ ท่ีจําเปนตองปรับปรุงกฎหมายภายในของตนใหสอดคลองกับอนุสัญญาดังกลาวอีก
ดวย เชน ประเทศฝรั่งเศสก็ไดใหความเห็นชอบกับอนุสัญญานี้4 ดังนั้นหลักท่ัวไปของกระบวนการ
ยุติธรรมฝร่ังเศสจะตองเปนกระบวนการยุติธรรมท่ีดี รวดเร็ว และเสียคาใชจายนอยดวย นอกจาก
อนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานแลว สถาบันระหวาง
ประเทศเพ่ือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกฎหมายเอกชน (International Institute for the 
Unification of Private Law หรือ Unidroit) ซ่ึงศึกษาวิเคราะหและพัฒนาโครงการจัดทํากฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงสากลข้ึนก็ไดเสนอหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซ่ึงเปน
เคร่ืองชวยสนับสนุนในการสรางหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงสากล โดยวางหลักการตางๆ
ซ่ึงรวมถึงหลักการเร่ืองความเปนอิสระและความเปนกลางของศาล กระบวนการพิจารณาท่ีเทาเทียม
กันของคูความ ความรวดเร็วของกระบวนยุติธรรม และกําหนดหลักการดําเนินกระบวนพิจารณาใน
ลักษณะเชิงรุกของศาล หลักเร่ืองวาจาและลายลักษณอักษร ซ่ึงเปนหลักเพื่อใหเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมไดสะดวกข้ึน5 
 สําหรับประเทศไทย หลักในการดําเนินคดีในศาล นักกฎหมายทานหนึ่ง ไดกลาวไววา 
การดําเนินคดีในศาลมีหลักสําคัญ 6 ประการเปนพื้นฐานอยู คือจะตอง 
 1. มีความสะดวก (Convenient) 
 2. รวดเร็ว (Speedy) 
 3. ยุติธรรม (Fair) 
 4. ไมลําเอียง (Non-prejudicial) 
 5. ส้ินเปลืองนอย (Inexpensive) 
 6. ไมดอยโอกาส (Sufficient opportunity) 
 โดยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงยอมมีหลักดังกลาวขอใด 
ขอหนึ่งอยูเบ้ืองหลังตามลักษณะของแตละเร่ืองอยูดวยเสมอ6 ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวก็คือหลักใหญ
สามประการ คือ ยุติธรรม รวดเร็วและสะดวกนั่นเอง ดังนั้น จะเห็นไดวา หลักท่ัวไปของการบังคับ
คดีซ่ึงเปนกระบวนการยุติธรรมขององคกรระหวางประเทศตางๆ และของฝรั่งเศสคลายคลึงกับ
หลักท่ัวไปของการบังคับคดีของไทย 

                                                            
4  จาก  หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  เลม 2  (น. 35), โดย  วรรณชัย  บุญบํารุง, 

ธนกร วรปรัชญากุล, และสิริพันธ  พลรบ, 2548,  กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
5  แหลงเดิม.  (น. 184 -185). 
6  จาก คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 บททั่วไป  (น. 9-10), โดย  ไพโรจน  วายุภาพ, 

2551, กรุงเทพฯ: พลสยามพริ้นต้ิง. 
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 สวนเจาพนักงานบังคับคดี ถือวามี 2 สถานะคือสถานะเปนเจาพนักงานศาลและมี
สถานะเปนผูแทนเจาหนี้ตามคําพิพากษา 

 บทบาทการเปนตัวแทนของเจาหนี้ตามคําพิพากษาของเจาพนักงานบังคับคดีปรากฏใน
มาตรา 278 วรรคหนึ่งแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซ่ึงบัญญัติวา “ ...ใหเจาพนักงาน
บังคับคดีมีอํานาจในฐานเปนผูแทนเจาหนี้ตามคําพิพากษาในอันท่ีจะรับชําระหน้ีหรือทรัพยสินท่ี
ลูกหนี้นํามาวางและออกใบรับให กับมีอํานาจท่ีจะยึดหรืออายัดและยึดถือทรัพยสินของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาไว...” แมวากฎหมายจะบัญญัติอยางชัดเจนวาเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจในฐานะเปน
ตัวแทนของเจาหนี้ตามคําพิพากษาในการบังคับชําระหนี้ เอาจากทรัพยสินของลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษา และหนาท่ีอีกสวนหนึ่งของเจาพนักงานบังคับคดีก็คือการปฏิบัติงานตามกรอบของ
กฎหมายซ่ึงมุงท่ีจะคุมครองลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมใหถูกกระทบสิทธิจนเกินสมควร เชน การ
หามเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยสินเกินกวาหนี้ตามคําพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง มาตรา 284 หรือ การหามยึดหรืออายัดทรัพยสินบางประเภทซ่ึงมีความจําเปนตอ
การดํารงชีพของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 285 และ 
286 เปนตน แตเจาพนักงานบังคับคดีก็มีหนาท่ีคุมครองลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมใหถูกกระทบสิทธิ
จนเกินสมควรดวย 

สวนบทบาทการเปนเจาพนักงานศาลของเจาพนักงานบังคับคดีเจาพนักงานบังคับคดีมี
อํานาจหนาท่ีในการบังคับคดีใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาล กระบวนการดําเนินงานของ 
เจาพนักงานบังคับคดีจึงมีสวนเกี่ยวของกับศาลอยูในทุกข้ันตอน ตั้งแตการเร่ิมตนออกหมายบังคับ
คดีในข้ันตอนแรก ไปจนถึงการรายงานบัญชีรับ-จายเงินในคดีซ่ึงเปนข้ันตอนสุดทายใหศาลทราบ 
สถานะความเปนเจาพนักงานศาลปรากฏชัดในมาตรา 278 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงซ่ึงบัญญัติวา “….ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจดําเนินการใดๆท่ีเกี่ยวของกับการบังคับคดี
ไดโดยใหถือเสมือนเปนเจาพนักงานศาล” บทบาทการเปนเจาพนักงานศาลของเจาพนักงานบังคับ
คดี เร่ิมตนต้ังแตเจาพนักงานบังคับคดีไดรับหมายบังคับคดีจากศาล เจาพนักงานบังคับคดีจะตอง
ดําเนินการบังคับคดีตามเนื้อหาท่ีระบุไวในหมายบังคับคดีอยางเครงครัด ศาลมีอํานาจในการ
ควบคุมตรวจสอบหรือสอดสองใหการปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดีเปนไปโดยถูกตองและ
ชอบดวยกฎหมายโดยเจาพนักงานบังคับคดีมีหนาท่ีรายงานกระบวนการบังคับคดีใหศาลที่มีเขต
อํานาจทราบอยูเปนระยะ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 278 วรรคสาม ซ่ึง
บัญญัติวา “ใหเจาพนักงานบังคับคดีทําบันทึกแลวรักษาไวในท่ีปลอดภัยซ่ึงวิธีการบังคับท้ังหลายท่ี
ไดจัดทําไปและรายงานตอศาลเปนระยะๆ ไป” 
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การมีคําส่ังหรือการดําเนินการใดๆของเจาพนักงานบังคับคดี หากผูมีสวนไดเสียในคดี
ตองการโตแยงหรือคัดคานคําส่ังนั้น ในช้ันตนอาจยื่นคํารองตอเจาพนักงานบังคับคดี เม่ือ 
เจาพนักงานบังคับคดีพิจารณามีคําส่ังแลว หากผูมีสวนไดเสียยังไมพอใจในคําส่ังนั้น ผูมีสวนไดเสีย
อาจยื่นคํารองตอศาลตามเง่ือนไขท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไดบัญญัติไวในแตละ
เร่ือง 

การพิจารณาเพ่ือมีคําส่ังของเจาพนักงานบังคับคดี รวมไปถึงข้ันตอนในการโตแยง
คัดคานคําส่ังยอมตองเปนไปตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงบัญญัติข้ันตอนไวเปน
กรณีเฉพาะ ดังนั้นตลอดกระบวนการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดีจึงไมตกอยูภายในบังคับ
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยมาตรา 4(4) แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวบัญญัติไมใหนําวิธีการทางปกครองมาบังคับใชกับการบังคับคดีและวางทรัพย ซ่ึง
สอดคลองกับหลักนิติวิธีวากฎหมายเฉพาะยอมยกเวนกฎหมายท่ัวไป และยังสอดคลองกับหลักของ
ฝร่ังเศสและเยอรมันท่ีใหการพิจารณาเกี่ยวกับเร่ืองการกระทําการบังคับคดีโดยไมชอบของ 
เจาพนักงานบังคับคดีใหศาลเปนผูตรวจสอบแกไข7 ดังนั้น หากความปรากฏวา การขายทอดตลาดมี
การสมยอมราคาหรือคบคิดกันฉอฉลในระหวางผูท่ีเกี่ยวของในการสูราคาหรือมีการกระทําท่ี 
ไมชอบดวยกฎหมายผูท่ีตองเสียหายจะตองยื่นคํารองตอศาลขอใหดําเนินการแกไขใหถูกตอง 
 2.1.2  หลักการใชสิทธิ 

การใชสิทธิของบุคคลแมจะเปนสิทธิท่ีกฎหมายรับรองก็ตามจะตองคํานึงถึงเร่ือง 2.2.1 
หลักสุจริต และ 2.2.2 การใชสิทธิเกินสวนดวย 
  2.1.2.1 หลักสุจริต 

 คําวา “สุจริต” ในบทบัญญัติตางๆ ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยถูกใชใน
ความหมายท่ีแตกตางกันเปนสองประการ คือ หลักสุจริตท่ัวไปและหลักสุจริตเฉพาะเร่ือง8 หลัก
สุจริตเฉพาะเร่ืองในกฎหมายไทย จะปรากฏอยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 412, 

                                                            
7  รายงานการศึกษา  “การบังคับคดีโดยภาคเอกชน: กรณีศึกษาการนําแนวทางการบังคับคดีของ

ประเทศฝรั่งเศสมาปรับใชในประเทศไทย” จัดทําโดยคณะทํางานศึกษาแนวทางการบังคับคดีโดยภาคเอกชน กรม
บังคับคดี  และ ปญหาเรื่องเขตอํานาจศาลในคดีละเมิดของเจาพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติงานบังคับคดี  
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต) (น.57-89), โดย  พัฒนพงศ  คงศักด์ิ, 2553, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร.   

8  ปรีดี  เกษมทรัพย. หลักสุจริตคือหลักความซื่อสัตยและความไววางใจ. อนุสรณงานพระราชทานเพลิง
ศพรองศาสตราจารย ดร. สมศักด์ิ  สิงหพันธุ วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2526 ณ วัดโสมนัสวิหาร. 
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413, 1299, 1300, 1303, 1310, 1311, 1312, 1329, 1330, 1331, 1332 เปนตน ในมาตราเหลานี้คําวา 
“สุจริต” หรือ “ไมสุจริต” นั้นข้ึนอยูกับความรูหรือไมรูขอเท็จจริงของคูกรณีท่ีเกี่ยวของ 

สวนหลักสุจริตท่ัวไปประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 5 บัญญัติวา “ในการใช
สิทธิแหงตนก็ดี ในการชําระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนตองกระทําโดยสุจริต” หลักการท่ัวไปทํานอง
เดียวกันนี้ยังปรากฏในระบบกฎหมายที่สําคัญๆ ของโลกโดยมาก อาทิเชน ในประมวลกฎหมาย
แพงฝร่ังเศสมาตรา 1134 วรรคสาม ซ่ึงกําหนดใหการปฏิบัติตามสัญญาตองกระทําโดยสุจริต 
ประมวลกฎหมายแพงเยอรมันมาตรา 242 ซ่ึงกําหนดวา ลูกหนี้มีหนาท่ีตองปฏิบัติการชําระหนี้โดย
สุจริต ท้ังนี้โดยพิเคราะหถึงปกติประเพณีดวย และในประมวลกฎหมายแพงสวิสมาตรา 2 วรรคแรก 
ซ่ึงวางหลักวา บุคคลทุกคนตองใชสิทธิ และปฏิบัติหนาท่ีโดยสุจริต 

หลักสุจริตเปนหลักท่ีกําหนดหนาท่ีแกบุคคลทุกคนที่จะใชสิทธิหรือปฏิบัติหนาท่ีของ
ตนใหตองกระทําไปภายใตมาตรฐานทางคุณคาเดียวกัน คือดวยความสุจริต อันเปนมาตรฐานทาง
คุณคาทางสังคมตามเกณฑท่ียอมรับกันวาสอดคลองกับความคาดหมายโดยชอบของบุคคลที่รูผิด
ชอบช่ัวดี และรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา หรือตามมาตรฐานของวิญูชนท่ีเกี่ยวของนั่นเอง หนาท่ีใช
สิทธิหรือปฏิบัติตอกันดวยความสุจริตนี้ดานหนึ่งเปนหลักท่ีกําหนดกรอบพฤติกรรมของบุคคลให
เปนไปในทางที่ชอบ ในขณะเดียวกันก็เสริมใหตองมีหนาท่ีชวยผดุงความยุติธรรมและความเอ้ือเฟอ
ในการที่คูกรณีจะปฏิบัติตอกันและกันในทางท่ีควร ท้ังในการท่ีบุคคลจะใชสิทธิของตนและในการ
ชําระหนี้หรือปฏิบัติหนาท่ีแหงตน มาตรา 5 นี้จึงนับเปนบทกฎหมายท่ีถือไดวาเปนบทผดุงความ
ยุติธรรม (Jus Aequum) หลักสุจริตยังมีฐานะเปนหลักสําคัญของบทกฎหมายยุติธรรม (Iusaequum) 
ซ่ึงแทรกซึมอยูในบทกฎหมายและนิติสัมพันธท้ังปวง ท้ังนี้เนื่องจากถอยคําท่ีใชในมาตรา 5 วาโดย
สุจริตน้ันเปนถอยคําท่ีมีความหมายกวาง ยืดหยุน และเปนนามธรรม มีความหมายเชิงคุณคาท่ีตั้งอยู
บนความคาดหมายทางสังคมที่อาจมีเกณฑแตกตางกันไดตามกาลเทศะ และบุคคลที่เกี่ยวของ 
เปดชองใหมีการใชเหตุผล ช่ังน้ําหนักประโยชนไดเสียประกอบการพิจารณาไดเสมอ จึงเปนบท
กฎหมายท่ีเปดชองใหผูพิพากษาสามารถนํามาปรับใชแกกรณีท้ังหลายโดยวางหลักเกณฑเสริมให
ตองดวยกรณีไดอยางกวางขวาง ท้ังในแงท่ีเปนการกําหนดภาระ หรือใหคุณหรือความคุมครองแก
คูกรณีตามเหตุผลของเร่ืองแตละเร่ือง และในขณะเดียวกันก็เปนบทบังคับ (Jus Cogens) ในฐานะท่ี
เปนสาระสําคัญ หรือเปนแกนของระบบกฎหมายซ่ึงคูกรณีไมอาจตกลงยกเวนไดในฐานะท่ีเปนบท
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หลักสุจริตนี้ยอมใชบังคับ
ไดท้ังในเม่ือมีขอตกลงระหวางกันเอาไวหรือมีกฎหมายวางเกณฑไว และในเม่ือกฎหมายหรือ
ขอตกลงระหวางคูกรณีมิไดแสดงไวโดยละเอียดลออถึงวิธีปฏิบัติหรือกระทํากิจการใดๆ 
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“หลักสุจริต” ในฐานะท่ีเปนหลักท่ัวไปแหงกฎหมายยอมมีผลบังคับครอบคลุม
หลักเกณฑท้ังปวงในระบบกฎหมาย และมีฐานะเปนขอความคิดพื้นฐานของบทกฎหมายท้ังหลาย 
เปนตนตอหรือบอเกิดของหลักเกณฑรูปธรรมตางๆ และขณะเดียวกันก็เปนหลักท่ีแทรกซึมอยูใน
บทกฎหมายและหลักเกณฑความประพฤติท้ังปวงในระบบกฎหมาย เม่ือใดก็ตามท่ีไมมีบทกฎหมาย
จะปรับใหตองดวยกรณี และไมอาจหาหลักเกณฑโดยเทียบเคียงจากบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่งมา
ปรับใชได ท้ังไมสามารถหาหลักกฎหมายท่ัวไปในเร่ืองนั้นๆ มาปรับใชได ดังนี้หลักสุจริตยอมเปน
ท่ีพึ่งสุดทายในการปรับใชกฎหมาย และเรายอมจะอางหลักสุจริตมาปรับใชแกกรณีในฐานะเปน
หลักอันเปนท่ีพึ่งสุดทายไดเสมอ 

นอกจากนี้หลักสุจริตยังมีบทบาทสําคัญในการเสริมบทกฎหมายหรือนิติสัมพันธท่ี 
ไมบริบูรณหรือขาดตกบกพรองหรือไมเหมาะแกกรณีเฉพาะบางกรณีใหมีเนื้อหาสมบูรณ หรือ
เหมาะแกกรณียิ่งข้ึน หรือชวยในการจัดลําดับความสําคัญ หรือแบงภาระความเส่ียงใหสอดคลองกับ
ความคาดหมายตามเหตุผลของเร่ือง 

เม่ือหลักสุจริตเปนหลักกฎหมายท่ัวไป ดังนั้นในกรณีท่ีมีบทกฎหมายพิเศษท่ีตองดวย
กรณีนั้นๆ ก็ตองปรับใชบทพิเศษแกกรณีกอนตามหลักท่ีวากฎหมายพิเศษยอมมากอนกฎหมาย
ท่ัวไป ตอเมื่อไมมีบทพิเศษจะปรับใชใหตองดวยกรณีแลวจึงจะหันมาปรับใชหลักสุจริต แตท้ังนี้
การใชสิทธิก็ดี การชําระหนี้หรือการปฏิบัติหนาท่ีตามบทกฎหมายหรือนิติสัมพันธอันเกิดจาก
สัญญาท่ีกอต้ังข้ึนตามกฎหมายพิเศษนั้นๆ จะตองชอบดวยหลักสุจริตดวยจึงจะถือไดวาเปนกรณีท่ี
ตองดวยบทกฎหมายอันเปนบทพิเศษน้ันๆ หากการใชสิทธิหรือการชําระหนี้นั้นไมชอบดวยหลัก
สุจริต กรณีนี้ยอมไมอาจเรียกไดวาเปนกรณีท่ีตองดวยกฎหมายนั้น  และตองหันมาพิจารณาตาม
จารีตประเพณี หรือโดยเทียบเคียงบทกฎหมายใกลเคียง หากไมมีกฎหมายจะปรับใชใหตองดวย
กรณี ก็ตองปรับใชหลักสุจริตในฐานะท่ีเปนหลักกฎหมายท่ัวไป ดังนั้นการใชสิทธิ การชําระหนี้
และการปฏิบัติหนาท่ีท้ังปวงก็ยังคงตองตกอยูใตกรอบแหงหลักสุจริตอยูดี จึงเห็นไดวาการอางสิทธิ
ตามบทกฎหมายหรือตามสัญญา หากเปนอันฝาฝนตอหลักสุจริตก็เปนการอันฝาฝนหรือตองหาม
ตามกฎหมายดวย9 

ดังนั้น ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแพง คูความมีหนาท่ีตองดําเนินกระบวน
พิจารณาโดยสุจริตหากมีการฝาฝนหนาท่ีดังกลาวควรมีการลงโทษ 

 
 

                                                            
9  กิตติศักด์ิ ปรกติ .  เอกสารประกอบการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ภาค1/2552.  น. 1-32. 
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 2.1.2.2 หลักการใชสิทธิเกินสวน 
เร่ืองการใชสิทธิเกินสวนนั้น คําวา “สิทธิ” นี้ จะตองเปนสิทธิท่ีกฎหมายไดกลาวรับรอง

ผูทรงสิทธิโดยเฉพาะเจาะจง อนุญาตใหกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดได สิทธิดังกลาวนี้ก็ไดแกกรรมสิทธ์ิ 
สิทธิฟองรองและตอสูคดี และสิทธิตางๆ ท่ีไดมาจากสัญญา ฯลฯ มิไดหมายความถึงสิทธิท่ีเรียกวา
เสรีภาพซ่ึงเปนสิทธิท่ีจะทําอะไรก็ไดภายในขอบเขตของกฎหมาย เชน การเดิน ยืน นั่ง นอน หรือ
การพูด ถาเดินโดยประมาทเลินเลอไปชนทรัพยสินของบุคคลอ่ืนเสียหาย เปนละเมิดตามมาตรา 420 
มิใชมาตรา 42110 

เร่ืองนี้ Josserand ไดกลาววา การกระทําอันเดียวกันนั้นจะถูกตองตามกฎหมายและ
ตองหามตามกฎหมายพรอมกันไมได แตวาการกระทํานี้ถูกตองตามสิทธิๆ หนึ่ง แตตองหามตาม
หลักกฎหมายท่ัวไปนั้น เปนของท่ีเปนไปได เม่ือพูดถึงการใชสิทธิเกินสวนนั้น เขาหมายถึงการ
กระทําท่ีถูกตองตามกรอบแหงสิทธินั้นๆ แตการกระทํานี้อาจจะขัดกับหลักกฎหมายท่ัวไปก็ได และ
ไดขัดกับหลักกฎหมายท่ัวไปแลว จะเรียกวาการกระทํานั้นๆ ผูทรงสิทธิไดกระทําโดยใชสิทธิ 
เกินสวนเชนนี้ก็ไมเห็นจะขัดกันอยูในตัวท่ีตรงไหน 

หลักเกณฑแหงการใชสิทธิเกินสวน เพื่อช้ีวาอะไรเปนการใชสิทธิเกินสวนเปนเร่ืองยาก 
ตามความเห็นของนักนิติศาสตรใหมๆ เห็นวา เปนเร่ืองการใชสิทธิโดยเจตนาแกลงคือ เจตนาใหเขา
เสียหาย ไมควรไดรับความคุมครองทางกฎหมาย แมการกระทํานั้นๆ จะเปนการใชสิทธิอันเขา
กฎเกณฑถูกตองตามสิทธินั้นๆ ฉะนั้นการกระทําใดๆ ท่ีมีเจตนาแกลงแลว จึงควรถือไดวาเปน
ความผิด แมมนุษยเรามีกฎธรรมชาติวา มนุษยเรานี้ดํารงชีวิตอยูดวยการทําลายซ่ึงกันและกัน ชีวิต
ของชุมชนก็คือการแกงแยงตอสูระหวางกันเอง การท่ีมนุษยผูใดมีฐานะสูงกวาผูอ่ืนไดก็โดยทํา
ความเสียหายใหแกคูแขงขันท้ังนั้น จะกลับบังคับชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหาย ขัดขวางกฎ
ธรรมชาติไดอยางไร ดังนั้นการท่ีถือไปดวยวา เราทุกๆ คนมีความจงใจทําความเสียหายใหแกผูอ่ืน
ซ่ึงเปนการประณาม มนุษยท่ัวไปวาเปนคนช่ัวรายนั้น ดูเปนของท่ีนาสงสัยอยูมาก การท่ีมนุษย
กระทําการใดๆ เพื่อแสวงหาความสุขใสตัวของเขาเองน้ัน จะวาเขาทําโดยเจตนาแกลงหรือโดยจงใจ
ใหผูอ่ืนเสียหายอยางไรได แตก็จําตองรับวาการกระทําของมนุษยบางอยางนั้นเหลือขอ ควรจะตอง
ถือวาเปนการมิชอบ ท้ังนี้หากถือเปนอยางอ่ืน ก็จะกอใหกฎหมายกับศีลธรรมขัดกัน ดวยเหตุผล
ดังกลาวจึงพอถือไดอยางหน่ึงวาการใชสิทธิใดๆ ยอมถือเปนของตองหามได ในเมื่อผูทรงสิทธิใช

                                                            
10  จาก คําอธิบายโดยยอประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิดและความรับผิดทางละเมิดตาม

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 (น. 42), โดย  ศักด์ิ  สนองชาติ, 2551, กรุงเทพฯ: 
นิติบรรณาการ. 
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โดยเจตนาแกลงใหเขาเสียหาย หากยังขืนใชโดยเจตนาเชนนั้น ยอมจะถือเปนละเมิดตองรับผิดใช 
คาสินไหมทดแทนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการนั้น 

เร่ืองการใชสิทธิโดยเจตนาแกลงนี้ กรณีอยางไรจึงเรียกวาการใชสิทธิโดยจงใจใหเขา
เสียหาย ในเร่ืองนี้เราจะตองคนหาความรูสึกในใจของผูใชสิทธิ แตไมใชของงาย เพราะเปนส่ิงท่ี 
ไมมีตัวตนจับตองมองเห็นไมได จะรูไดก็ตองอาศัยพฤติการณภายนอกซ่ึงผูใชสิทธิแสดงออกมาวา
เปนการใชสิทธิท่ีไมใหประโยชนแกตนเลย แตจะถือเปนหลักตายตัวเสียทีเดียววา การใชสิทธิโดย
จงใจใหเขาเสียหายคือการใชสิทธิท่ีไมใหประโยชนแกตนเลยดังนี้ยังไมได ผูใชสิทธิจะกระทําโดย
จงใจใหเขาเสียหายหรือไมนั้นมันอยูท่ีใจของเขา พฤติการณภายนอกท่ีแสดงออกมาคงเปนแต
เหตุการณประกอบเพ่ือวินิจฉัยวาใจของผูใชสิทธิเปนอยางไรเทานั้น หากถือเปนบรรทัดฐานลงไป
เสียทีเดียววาใชสิทธิท่ีเปนประโยชนแกผูใชบาง แมจะกอความเสียหายอยางใหญหลวงแกผูอ่ืน ก็ยัง
ไมเปนการใชสิทธิโดยจงใจใหเขาเสียหาย ไมผิดทางละเมิดดังนี้ก็เปนของงายแกมนุษยท่ีจะแกลง
กันเลนเทานั้น11 

อยางไรก็ดี กรณีอยางไรจึงเรียกวาการใชสิทธิโดยจงใจใหเขาเสียหาย ตองคนหา
ความรูสึกในใจของผูใชสิทธิโดยอาศัยพฤติการณภายนอกของแตละเหตุการณประกอบเพื่อวินิจฉัย
วาใจของผูใชสิทธิเปนอยางไร สวนการใชสิทธิโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงนั้นถือวาเปนการ
ใชสิทธิเกินสวนไดแลว เพราะมีภาษิตลาตินท่ีกลาววา ความประมาทเลินเลออยางรายแรงเทียบได
เทากับแกลง12 มิฉะนั้นแลวในเชิงการตอสูคดี ผูตองหาวากระทําผิดโดยเจตนาแกลงจะเถียงไดงายๆ 
วา ตนเปนคนโงมิใชคนช่ัวราย ดังนั้น ถาใชสิทธิโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือโดยความผิด
อยางหนัก (Culpa Lata) นั้นถือไดวาเปนการในสิทธิเกินสวน แตในเร่ืองนี้นักกฎหมายบางทานเห็น
วา กรณีของมาตรา 421 ไมอาจปรับใชกับกรณี “ประมาทเลินเลอ” ได เพราะการกระทําโดย
ประมาทเลินเลอยอมเรียกไมไดวาเปนการกระทําท่ีมีแตจะใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืน13 

ปญหาตอไปมีวา หากการใชสิทธิมิไดมีเจตนาแกลงท้ังมิไดมีความประมาทอยาง
รายแรงแลว อาจยังจะถือเปนผิดทางละเมิดไดหรือไมนั้น Jossrand ไดกลาววา อาจเปนผิดไดอีกใน
เม่ือใชผิดไปจากมูลเหตุสุดทายแหงสิทธินั้นๆ แตก็เปนการหม่ินเหมอยางท่ีสุด เพราะความ
ยากลําบากแหงการเขาใจมูลเหตุสุดทายแหงสิทธินั้นๆ อยางไรก็ตามสําหรับนักนิติศาสตรรุนใหมๆ 

                                                            
11  จาก หลักกฎหมายแพง  ลักษณะละเมิด  (น.165) (พิมพครั้งที่ 7)  โดย  จิ๊ด  เศรษฐบุตร, 2553,

กรุงเทพฯ: เดือนตุลา. 
12 “Culpa Latadolusest” 
13 จาก คําอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิดจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได  (น. 70), โดย   

ศนันทกรณ  โสตถิพันธุ, 2550, กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
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เขาถือวา นาจะใชหลักการวินิจฉัยความปดโดยการสมมติบุคคลที่ใชความระมัดระวังมาเทียบวา 
จะใชสิทธิเชนผูทรงสิทธินั้นหรือไม14 

ประมวลกฎหมายแพงของประเทศตางๆ โดยมากจะพบหลักการใชสิทธิเกินสวน
บัญญัติไวดวย หากแตวาตัวบทที่บัญญัติไวนั้นตางกันอยูบาง บางประเทศก็บัญญัติไวโดยใหกรณี
การใชสิทธิสวนเกินมีวงเขตกวาง เชน ประมวลกฎหมายแพงรัสเซียไดกลาวไวในมาตรา 1 วา 
“สิทธิทางแพงจะไดรับความคุมครองทางกฎหมาย นอกจากมีการใชสิทธินี้ในทางตรงกันขามกับ
แนวทฤษฎีเศรษฐกิจและสังคมของสิทธินั้น” หรือประมวลกฎหมายวาดวยหนี้ของประเทศ
โปแลนด มาตรา 135 บัญญัติวา “ผูใดใชสิทธิของตนโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ เปนเหตุ
กอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน ผูนั้นจะตองใชคาสินไหมทดแทนความเสียหาย ในเม่ือการใชสิทธิ
ของเขาน้ันใชเกินขอบเขตท่ีกําหนดไดจากความสุจริต หรือวัตถุท่ีประสงคของกฎหมายท่ีมอบสิทธิ
ใหเขา” สําหรับประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน (มาตรา 226) และประมวลกฎหมายแพงออสเตรีย 
(มาตรา 1299(2)) นั้นตรงกันขาม การใชสิทธิเกินสวนจะมีข้ึนไดเฉพาะในวงเขตท่ีแคบกวามาก 
กลาวคือในเม่ือเขาใชสิทธิโดยมีเจตนาแกลงเทานั้นจึงจะมีความรับผิดทางละเมิดได สวนประมวล
กฎหมายบางประเทศกลับบัญญัติไวคลุมๆ เชน ประมวลกฎหมายแพงสวิส มาตรา 2(2) บัญญัติวา 
“การใชสิทธิท่ีเกินสวนอยางประจักษแจงยอมจะไมไดรับความชวยเหลือจากกฎหมาย” อยางไร
เรียกวาใชสิทธิเกินสวนไมไดบัญญัติไว ปลอยใหศาลตีความเอาเอง 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยก็ไดวางหลักใหญเกี่ยวกับการใชสิทธิเกิน
สวนอยู ในมาตรา 421 ซ่ึงบัญญัติวา “การใชสิทธิซ่ึงมีแตจะใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นนั้น 
ทานวาเปนการอันมิชอบดวยกฎหมาย”ซ่ึงการใชสิทธิท่ีมีแตจะทําใหคนอ่ืนเสียหายตามมาตรา 421 
จะตองเขาหลักเกณฑดังนี้ 

1.  ผูกระทําโดยรูสํานึกนั้นมีสิทธิซ่ึงสิทธิหมายถึงประโยชนท่ีกฎหมายยอมรับและยอม
คุมครองให 

2.  ผูกระทําท่ีมีสิทธินั้นใชสิทธิของตน 
3.  ผูท่ีใชสิทธินั้นมีความมุงหมายใหความเสียหายเกิดแกบุคคลอ่ืนดวยการใชสิทธิของ

ตนคือ ตองเปนการแกลงโดยผูกระทํามุงตอผลคือความเสียหายแกผูอ่ืนถายเดียว แตถาเปนการ
กระทําโดยประสงคตอผลอันเปนธรรมดาแหงสิทธินั้น แมผูกระทําจะเห็นวาผูอ่ืนจะไดรับความ
เสียหายบาง ก็ไมเปนละเมิด ซ่ึงอาจแยกไดเปน 

 
 

                                                            
14  หลักกฎหมายแพง  ลักษณะละเมิด  (น. 166-167). เลมเดิม 

DPU



16 

 ก.  ผูท่ีใชสิทธิไมไดรับประโยชนอะไรจากการใชสิทธิของตน 
 ข.  ผูใชสิทธิไดรับประโยชนอยูบาง แตการที่ไดรับประโยชนนั้นทําใหบุคคลอ่ืนเขา
เสียหายเกินควร 
 เม่ือเขาหลักเกณฑท้ังสามประการแลว การใชสิทธิดังกลาวจึงเรียกวาเปนการกระทําท่ี 
“มิชอบดวยกฎหมาย” ตามมาตรา 421 อันถือเปนการอันมิชอบดวยกฎหมายประการหนึง่ตามมาตรา 
420 และเม่ือประกอบกับองคประกอบประการอ่ืนๆ ของมาตรา 420 แลว บุคคลท่ีใชสิทธิแลวมุง 
จะกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนแลวความเสียหายก็เกิดข้ึนนั้นถือวาเปนผูทําละเมิดตามมาตรา 420 
บุคคลดังกลาวแมจะใชสิทธิจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายตามความหมาย
ของมาตรา 420 ดวยเหตุท่ีมาตรา 421 มิอาจปรับใชโดยลําพังได ตองใชประกอบกับมาตรา 420 
นั่นเอง กรณีนี้ควรเขาใจดวยวา แตกตางจากกรณีตอนแรกเร่ิมจะมีสิทธิ แตถาใชสิทธิเกินออกมา 
สวนแหงสิทธิท่ีตนมีทําใหคนอ่ืนเสียหาย ยอมถือเปนการใชสิทธิอีกไมไดเพราะกฎหมายไมอาจ
รับรองและคุมครองใหอีก กรณีนี้จึงกลายเปนความไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 420 ไป มิใช
การใชสิทธิท่ีไมชอบหรือท่ีมุงหมายใหผูอ่ืนเสียหายตามมาตรา 42115 ดังนั้น สรุปไดวา หากกระทํา
โดยไมมีสิทธิเลยก็เขามาตรา 420 แตหากกระทําโดยมีสิทธิ แตเวลาใชสิทธิไดใชโดยมุงหมายจะให
ผูอ่ืนเสียหายก็จะมาเขามาตรา 421 

การบังคับคดีโดยไมสุจริตนี้เปนกรณีหนึ่งของการใชสิทธิเกินสวนตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 421 ดังนั้นการพิจารณาลักษณะของการดําเนินกระบวนการบังคับ
คดีโดยไมสุจริตจึงอาจพิจารณาไดจากลักษณะของการใชสิทธิเกินสวนตามมาตราดังกลาว การใช
สิทธิทางศาลและการบังคับคดี หากกระทําโดยไมสุจริต จงใจแตจะใหผูอ่ืนไดรับความเสียหายโดย
ใชศาลหรือเจาพนักงานบังคับคดีเปนเคร่ืองกําบัง ก็เปนการกระทําละเมิดได การบังคับคดีตามปกติ
เปนการใชสิทธิโดยชอบ เพราะเปนการใชสิทธิอันเปนส่ิงท่ีกฎหมายอนุญาต เวนแตกระทําโดยไม
สุจริตมิไดหวังผลธรรมดาของการใชสิทธิบังคับคดีหากแตจงใจใหผูอ่ืนไดรับความเสียหาย 

เร่ืองการใชสิทธิในการดําเนินคดีในศาลเกินสวนนี้ ศาลฝร่ังเศสไดตัดสินคดีมาหลายตอ
หลายเร่ืองแลว การใชสิทธิฟองรองก็ดี การใชสิทธิตอสูคดีก็ดี การใชสิทธิอุทธรณก็ดี หรือการท่ี
เจาหนี้ตามคําพิพากษาใชสิทธิยึดทรัพยก็ดี อาจเปนความผิดทางละเมิดตองใชคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายได ในเม่ือไดใชสิทธินั้นๆ โดยไมสุจริตหรือประมาทเลินเลอรายแรง ศาลไทยเองก็ได
ยอมรับเร่ืองการใชสิทธิในการดําเนินคดีในศาลเกินสวน เชน การฟองคดีโดยไมสุจริต16 การ 

                                                            
15  จาก คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด  (พิมพครั้งท่ี 12)  (น. 17-18), โดย 

ไพจิตร ปุญญพันธุ, 2551, กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ. 
16 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1695/2540,1082/2533 
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ถอนฟองโดยไมสุจริต17 การนํายึดทรัพยโดยไมสุจริต18 การรองขัดทรัพยโดยไมสุจริต19 การรองกัน
สวนโดยไมสุจริต20 เปนตน เชนเดียวกัน 
 
2.2  ทฤษฎีเก่ียวกับการขายทอดตลาด 

ประเพณีการขายทอดตลาดไดมีการคิดคนและไดถูกนํามาใชเปนระยะเวลาหลายพันป
ตั้งแตในสมัยจักรพรรดิโรมันระหวางศตวรรษท่ี 5 กอนคริสตกาล ชาวบาบิโลเนียนไดขายหญิงสาว
เปนภรรยาของชายท่ีสามารถจายเงินซ้ือไปได ปจจุบันการขายทอดตลาดไดถูกนํามาใชหลากหลาย
วัตถุประสงคไมวาจะเปนการประมูลสัญญากอสรางทางดวน การประมูลคล่ืนความถ่ี หรือใชเปน
เคร่ืองมือในการประมูลงานศิลปะหายาก รวมท้ังการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาเพื่อนํามาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา การขายทอดตลาดมีลักษณะท่ี 
ไม เหมือนกับการซ้ือขายทรัพยสินในตลาดท่ัวไปกลาวคือ ผูเขารวมการประมูลหลายคนตางเสนอ
ราคาเพ่ือจะไดสิทธิในการซ้ือทรัพยสินจากผูขายเสมือนกับผูเขาสูราคากําลังแขงขันกันอยู 

ในทางเศรษฐศาสตรไดมีการจําแนกทฤษฎีการขายทอดตลาด ซ่ึงสามารถนํามาใชกับ
การขายทรัพยส่ิงเดียวหรือหลายส่ิงรวมกัน โดยแบงเบ้ืองตนเปน 3 ประเภท คือ 
 (1) การขายทอดตลาดแบบยื่นซองเสนอราคา (Sealed bid Auction) แยกเปนการชําระ
ราคาลําดับแรก (First Price Auction) และการชําระราคาลําดับสอง (Second Price Auction) 
 (2)  การขายทอดตลาดแบบฮอลันดา (Dutch Auction) 
 (3)  การขายทอดตลาดแบบอังกฤษ (English Auction) 
 2.2.1 การขายทอดตลาดแบบยื่นซองเสนอราคา (Sealed bid Auction) 

การขายทอดตลาดแบบย่ืนซองเสนอราคา มีหลักเกณฑท่ีสําคัญ คือ ผูเขาสูราคามีสิทธิ
เสนอราคาไดเพียงคร้ังเดียว โดยวิธีการยื่นซองปดผนึกตอผูทอดตลาด (Sealed bid or Written Did) 
ราคาท่ีเสนอในการประมูลจะไมมีผูใดลวงรูแมแตผูทอดตลาด การขายทอดตลาดแบบยื่นซองเสนอ
ราคา โดยชําระราคาลําดับแรก (First price Auction) โดยผูทอดตลาดตกลงขายทรัพยสินใหแก 
ผูเสนอราคาไวและการขายทอดตลาดแบบชําระราคาลําดับสอง (Second Price Auction) ถาผูเขาสู
ราคาคนใดเปนผูชนะการประมูล จะชําระราคาคาซ้ือทรัพยในจํานวนท่ีเทากับราคาของผูท่ีเสนอ
ราคาสูงสุดเปนลําดับท่ีสอง 

                                                            
17  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3398/2532, 4554/2536, 6403/2539 
18  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2874/2523 
19  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 376/2481, 2115 - 2116/2530 
20  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2630/2532 
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กระบวนการในการขายทอดตลาดแบบย่ืนซองเสนอราคา ในข้ันตอนแรกผูขาย 
จะตัดสินใจวาจะดําเนินการขายทรัพยสินเอง หรือจางตัวแทน (ผูทอดตลาด) ถาผูขายเลือกท่ีจะจาง 
ผูทอดตลาดจะตองช่ังน้ําหนักระหวางความชํานาญในดําเนินการขายและคาธรรมเนียมการจางท่ี 
สมเหตุผล ในกรณีท่ีเลือกวิธีประมูลแบบยื่นซองเสนอราคา ผูขายหรือผูทอดตลาดตองแสวงหาผูสู
ราคาท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยการโฆษณาประกาศหนังสือพิมพ โดยระบุ
เฉพาะเจาะจงคนท่ีมีความสนใจในทรัพยสินกอนหนานั้นโดยระบุประเภทของทรัพยสินลงไป หรือ
อาจจะระบุลําดับของทรัพยสินท่ีอยูในความครอบครองของตนนอกจากนั้นผูขายหรือตัวแทน
จําตองติดตอกับนักลงทุน พอคาปลีก รวมท้ังบุคคลอ่ืนๆ โดยตรง 

วิธีการประมูลทรัพยสินแบบยื่นซองเสนอราคาไดกําหนดใหผูเสนอราคาไดเพียงครั้ง
เดียวโดยการยื่นซองปดผนึก ราคาท่ีเสนอในการประมูลจะเปนความลับจากผูเสนอราคาและ 
ผูทอดตลาดจนกระท้ังถึงเวลาเปดซอง ในทางเศรษฐศาสตรจะสันนิษฐานวา ผูเสนอราคาสูงสุดเปน
ผูท่ีตองการทรัพยสินนั้นอยางมาก เนื่องจากผูเขาสูราคาสามารถยื่นซองเสนอราคาไดเพียงคร้ังเดียว
เทานั้นการประเมินมูลคาทรัพยสินของผูเขาสูราคาแตละคนจึงมีความสําคัญอยางมากหากผูเขาสู
ราคาประเมิน คาผิดพลาดสงผลใหซ้ือทรัพยไมไดแมวาจะเสนอราคาสูงมากก็ตาม 

ดังนั้น การประเมินราคาทรัพยสินท่ีนํามาขายทอดตลาดเปนเร่ืองสําคัญอยางยิ่ง ผูสูราคา 
ในการประมูลแบบยื่นซองเสนอราคาจึงตองตรวจสอบหรือสํารวจทรัพยสินและทําการประเมิน
มูลคาหรือราคาตลาดของทรัพยสินนั้นกอนยื่นซองเสนอราคา โดยพิจารณาวาตองการซ้ือทรัพยสิน
ไปเพ่ือวัตถุประสงคใด กลาวคือ ในกรณีท่ีผูสูราคาตองการซ้ือเพื่อนําไปขายตอทํากําไรผูสูราคา
จะตองคาดคะเนถึงมูลคาตลาด และมูลคาของกําไรที่จะไดหลังจากนําไปขายแตในกรณีท่ีผูสูราคา
ตองการซ้ือไปใชประโยชนเองจะตองต้ังคําถามกับตัวเองกอนวาในการซ้ือทรัพยสินอยางเดียวกัน 
ประเภทเดียวกัน ผูสูราคาจะตองจายเงินเทาใดเพ่ือซ้ือทรัพยสินนั้นๆ ในตลาดอ่ืน 

อาจกลาวไดวาการขายทอดตลาดแบบยื่นซองเสนอราคามีรูปแบบท่ีถูกสรางมาเพ่ือ
กระตุนใหผูสูราคาทําการเสนอราคาประมูลอยางเปนความจริง โดยผูสูราคาแตละคนจะมีเวลาใน
การประเมินมูลคาหรือคุณคาของทรัพยสิน เพื่อเสนอราคาใหใกลเคียงกับมูลคาตลาดมากท่ีสุด
เนื่องจากผูสูราคามีโอกาสเสนอราคาเพียงครั้งเดียวในการที่ผูสูราคามีความไมแนใจในมูลคาของ
ทรัพยสิน หรือทําการประเมินราคาทรัพยสินโดยเสนอราคาสูงเกินไปโดยสําคัญผิดผูสูราคาท่ีไดยื่น
ซองเสนอราคาไวแลวสามารถถอนคําเสนอไดทุกเวลากอนวันท่ีมีการประมูลขายทอดตลาด
ทรัพยสิน 

ในการขายทอดตลาดแบบยื่นซองเสนอราคาสวนมากจะมีการกําหนดราคาข้ันตํ่าในการ
ประมูลทรัพยสินไว เพื่อเปนการปองกันมิใหผูสูราคาเสนอราคาตํ่ากวาท่ีผูขายหรือผูทอดตลาด 
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จะรับได ดังนั้น ถาผูสูราคาเสนอราคาต่ํากวาราคาข้ันตํ่า ผูขายสามารถไมขายได ซ่ึงขอตกลง
ดังกลาวจะถูกกําหนดไวใน Subject of Confirmation มีความหมายวาผูขายสามารถปฏิเสธท่ีจะ
ยอมรับราคาประมูลท่ีเห็นวาตํ่าเกินไป ดังนั้น ผูขายหรือผูทอดตลาดจําตองช่ังน้ําหนักระหวางราคา
ประมูลท่ีมีผูเสนอกับความตองการทรัพยสินของผูสูราคา รวมท้ังคาใชจายท่ีอาจจะเกิดข้ึนหากผูขาย
หรือผูทอดตลาดปฏิเสธที่จะขายทรัพยสิน ในทางกลับกันผูสูราคาตองสามารถช่ังน้ําหนักโดยอาศัย
ปจจัยเดียวกัน และไมทําการประมูลตามราคาท่ีแทจริงของทรัพยสินแตใหเสนอราคาท่ีคาดคิดวา
เปนราคาท่ีผูขาย จะยอมรับได มีขอท่ีนาสังเกตวา ในภาวะท่ีอุปสงคต่ําจะสงผลใหผูเขาสูราคา
ประสบความสําเร็จในการประมูลมากกวาในชวงท่ีอุปสงคสูง เนื่องจากจะมีผูสูราคาท่ีเสนอราคา
เปนจํานวนมากทําใหการแขงขันกันเสนอราคามากกวา 

ปญหาท่ีมักพบเสมอในการขายทอดตลาดท่ีแบบยื่นซองเสนอราคาคือ การรวมกลุมกัน
กดราคาผูสูราคาบางคนจะเขารวมกลุมกันเพื่อท่ีจะตกลงถึงจํานวนราคาประมูลท่ีจะเสนอกอน
ลวงหนา ทําใหผูสูราคาสามารถซ้ือทรัพยสินท่ีมีมูลคาสูงไดในราคาตํ่ามาก หลังจากนั้นจะนําไปขาย
ตามราคาท่ีเปนความจริงตามทองตลาด และนําผลกําไรมาแบงกันภายหลัง หรือการรวมกลุมกันเพื่อ
คุกคาม ขูเข็ญ ผูเขารวมประมูลรายอ่ืนไมใหเสนอราคา หรืออาจจะมีการสมรูรวมคิดกันระหวาง 
ผูทอดตลาดกับผูสูราคาเน่ืองจากการประมูลแบบยื่นซองเสนอราคาจะประกาศเฉพาะราคาประมูลท่ี
สูงสุดตอสาธารณะเทานั้น ถาผูทอดตลาดสามารถประกาศช่ือผูท่ีประมูลราคาตํ่ากวาเปนผูชนะการ
ประมูลก็ได 

การขายทอดตลาดแบบยื่นซองเสนอราคาจะมีความเหมาะสมสําหรับการประมูลขาย
ทรัพยสินประเภทเครื่องอุปโภค บริโภค เคร่ืองใชสํานักงาน และเคร่ืองจักร ตลอดจนกรณี
อสังหาริมทรัพยในภาวะท่ีมีผูตองการประมูลซ้ือทรัพยสินไมมากนัก21 
 2.2.2  การขายทอดตลาดแบบฮอลันดา (Dutch auction) 

วิธีการในการดําเนินการขายทอดตลาดแบบฮอลันดา คือ ผูทอดตลาดจะขานราคาสูงสุด
ของทรัพยสินท่ีจะขายเม่ือไมมีผูใดบอกรับ ผูทอดตลาดก็จะลดราคาใหต่ําลงเร่ือยๆ จนกระท่ังมี 
ผูประมูลสนองรับรองราคา และทําการขายทรัพย ณ ราคาดังกลาว การทอดตลาดแบบฮอลันดาเปน
วิธีการที่ไมซับซอน เพื่อที่จะไดรับผลกําไรหรือผลตอบแทนใหมากท่ีสุด ผูเขาสูราคาทําการ
ประเมินมูลคาทรัพยสินท้ังในสวนของผูประมูลและผูเขารวมประมูลคนอ่ืน ผูเขาสูราคาแตละคน
พยายามท่ีจะบอกรับหรือหยุดราคาไวท่ีราคาท่ีผูทอดตลาดเสนอซ่ึงตํ่ากวามูลคาทรัพยสินที่ผูเขาสู

                                                            
21 จาก การขายทอดตลาด (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต) (น. 17), โดย  วันดี  เอื้อสกุลพิพัฒน, 2550, 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.   
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ราคาประมาณไว ในขณะเดียวกันราคาดังกลาวตองสูงกวาราคาประมาณของผูเขารวมการประมูล
อ่ืน22 
 2.2.3  การขายทอดตลาดของประเทศอังกฤษ (English auction) 
 ระบบศาลอังกฤษสมัยใหม แบงออกเปนสามลําดับ คือ 
 1.  ศาลสูง ไดแก ศาลสภาขุนนาง (The House of Lords) 
 2.  ศาลสูงช้ันกลาง ไดแก ศาลซูมพรีมคอรทออฟจูดิเคเจอร (The Supreme Court of 
Jaudicature) ซ่ึงแบงออกเปนสองสวนคือ 
  2.1  ศาลไฮคอรทออฟจัสตีส มีเขตอํานาจเหมือนศาลช้ันตนโดยไมมีขอจํากัด
ประกอบดวยแผนกตางๆ ดังนี้ 
   (1)  แผนกควีนสเบนซ (Queen’s Bench Division) 
   (2)  แผนกชานเซอร่ี (Chancery Division) 
   (3)  แผนกครอบครัว (Family Division) 
  2.2  ศาลอุทธรณ (The Court of Appeal) 
 3.  ศาลช้ันลาง ไดแก ศาลเคานตี คอรท (County Courts) และศาลมาจีสเตรท คอรท
(Magistrate Court) 

ขอสังเกต ศาลไฮคอรทออฟจัสตีส และศาลเคานตี คอรทตางมีอํานาจบังคับตาม 
คําพิพากษาของตนกระบวนการบังคับคดีท้ังสองศาลโดยภาพรวมก็คลายคลึงกัน เวนแตในบางเร่ือง 
เชน การบังคับคดีอายัดรายได (Attachment of eaming orders) ซ่ึงศาลเคานตี คอรทเทานั้นท่ีมี
อํานาจทําได 

การบังคับคดีแพงตามกฎหมายอังกฤษเปนกระบวนการท่ีแยกตางหากจากกระบวนการ
พิจารณาคดีในศาล หากศาลมีคําพิพากษาแลวลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามเจาหนี้ตาม 
คําพิพากษาก็ตองขอใหศาลบังคับตามคําพิพากษาซ่ึงทําไดหลายวิธีข้ึนอยูกับลักษณะและประเภท
ของคําพิพากษาท่ีตองบังคับตามกฎหมายจารีตประเพณี (Common law) หากลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ไมยอมปฏิบัติตามคําพิพากษาใหสงมอบทรัพยสินหรือชําระคาเสียหาย เจาหนี้ตามคําพิพากษาก็อาจ
ขอใหบังคับคดีโดยยึดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษานํามาชําระหนี้เทานั้น โดยเจาหนี้ตาม 
คําพิพากษาไมสามารถขอใหศาลบังคับลูกหนี้ตามคําพิพากษาปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติอยางใด
ได เวนแตเปนคําพิพากษาของศาลชานเซอร่ี (The Court of Chancery)ซ่ึงพิจารณาโดยใชกฎหมาย
ความเสมอภาค (Equity) จึงจะบังคับใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาปฏิบัติการชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง 
โดยศาลจะออกหมายบังคับคดีใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาปฏิบัติตามสัญญาท่ีเรียกวา Specific 
                                                            

22  การขายทอดตลาด  (น. 18). เลมเดิม 
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Performance หากบังคับใหลูกหนี้ตามคําพิพากษางดเวนการปฏิบัติการที่ไมชอบดวยกฎหมายก็จะ
ออกหมายท่ีเรียกวา Injunction23 

วิธีการบังคับเอาแกทรัพย (Execution against goods) 
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติศาลประจํามณฑล 1984 (The County 

Courts Act 1984) สวนท่ี 40 คําพิพากษา คําส่ัง การขายท่ีดิน ฯลฯ 
ขอ 40.15 (1) ไดกําหนดขอบเขตของมาตรานี้วา 

 (ก) เกี่ยวกับอํานาจของศาลในการออกคําส่ังเพื่อขาย, จํานอง, แบงแยก หรือแลกเปล่ียน
ท่ีดิน และ (ข) มีขอกําหนดเกี่ยวกับเจาพนักงานโอนกรรมสิทธ์ิ (Conveyancing Counsel) 
(มาตรา 131 แหงพระราชบัญญัติศาลสูง ค.ศ. 1981 [The Supreme Court Act 1981] มีขอกําหนด
เกี่ยวกับการแตงต้ังท่ีปรึกษาสูงดานการโอนสิทธิในท่ีดิน ในมาตรานี้ ท่ีดิน ใหหมายความรวมถึง
ผลประโยชนหรือสิทธิอ่ืนใดเหนือท่ีดิน) 
 ขอ 40.16 ในการดําเนินการเกี่ยวกับท่ีดิน ศาลอาจมีคําส่ังใหท่ีดินหรือบางสวน 
ของท่ีดินถูก 

(ก)  ขาย 
(ข)  จํานอง 
(ค)  แลกเปล่ียน หรือ 
(ง)  แบงแยก24 
การบังคับเอาแกทรัพยสินจะกระทําเม่ือหนี้ตามคําพิพากษาเปนหนี้เงินหรือเปนคํา

พิพากษาหรือคําส่ังใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาจายเงินแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา แตกรณีดังกลาว
เจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจขอใหบังคับดวยวิธี อ่ืน เชน การอายัดสิทธิเรียกรอง (Gamishee 
Proceedings) การออกคําส่ัง (Charging Order) เปนตน 

การแตง ต้ังผู เก็บรวบรวมเงินท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิได รับในอนาคต
(Appointment of Receiver) หรือการอายัดทรัพยสิน (Sequesturation of Property) สุดแตเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาจะเลือกวาวิธีการใดนาจะมีประสิทธิผลมากท่ีสุด25 

                                                            
23 จาก สิทธิของผูซื้อทรัพยสินโดยสุจริตในการขายทอดตลาด: ศึกษากรณีตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยมาตรา 1330  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต)  (น. 27), โดย  เผาพันธุ ชอบนํ้าตาล, 2543, กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

24 คําแปลกฎหมายประเทศอังกฤษ (น. 13-14). กองวิชาการกรมบังคับคดี, 2547. 
25  สิทธิของผูซื้อทรัพยสินโดยสุจริตในการขายทอดตลาด: ศึกษากรณีตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยมาตรา 1330  (น. 28). เลมเดิม 

DPU



22 

เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีหรือบุคคลผูมีอํานาจตามหมายบังคับคดีเปนผูดําเนินการยึด
ทรัพยโดยอาศัยอํานาจตามหมายบังคับคดี เจาพนักงานบังคับคดีอาจยึดทรัพยดังกลาวคือ 

(ก)  ทรัพยสินใดๆ ของลูกหนี้ตามหมายบังคับคดี ซ่ึงมิใชทรัพยท่ีไมอยูในความรับผิด
แหงการบังคับคดี (Exempt Goods) 

(ข)  เงิน ธนบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน พันธบัตร หรือหลักประกันอ่ืนใดซ่ึงเปน
ของลูกหนี้ตามหมายบังคับคดี 

สวนทรัพยดังกลาวตอไปนี้เจาพนักงานบังคับคดีไมอาจยึดไดเพราะเปนทรัพยท่ีไมอยู
ในความรับผิดแหงการบังคับคดี ไดแก 

(ก)  เคร่ืองมือ หนังสือ ยานพาหนะ และอุปกรณอ่ืนใด ซ่ึงจําเปนตอการทํางาน ธุรกิจ
หรือการเล้ียงชีพของลูกหนี้ตามหมายบังคับคดี 

(ข)  เคร่ืองนุงหม หลับนอน เคร่ืองเรือน เคร่ืองใชในครัวเรือน และเคร่ืองใชอันจําเปน
ตอการดํารงชีพข้ันพื้นฐานของลูกหนี้ตามหมายบังคับคดีและครอบครัวตาม (Schedule 7 ขอ 9) ซ่ึง
ทรัพยท่ีไมอยูในขายความรับผิดแหงการบังคับคดีของประเทศอังกฤษมีลักษณะคลายคลึงกับ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 285 ของประเทศไทย26 

ตัวอยางคําส่ังตางๆ ของการบังคับคดีตามกฎหมายอังกฤษ 
(1)  คําส่ังใหชําระเงิน (Charging Order) 
คําส่ังใหชําระเงิน (Charging Order) มีความหมายตาม Charging Orders Act 1979

มาตรา 1 (1) คือ คําส่ังท่ีออกกับทรัพยสินท่ีอาจระบุในคําส่ังใหเปนหลักประกันการชําระเงินใดๆ ท่ี
ถึงกําหนดหรือจะถึงกําหนดภายใต คําพิพากษาหรือคําส่ัง ดังนั้นคําส่ังใหชําระเงิน (Charging 
Order) เปนหลักประกันใหกับหนี้ตามคําพิพากษานั่นเอง แตโดยตัวของคําส่ังเองไมไดเปนตัวกอ
เงินข้ึนมา แตคําส่ังทําใหเกิดสภาพบังคับใหชําระหนี้ เมื่อมีคําส่ังใหชําระเงิน (Charging Order) และ
จดทะเบียนท่ีสํานักทะเบียนที่ดิน (Land Registry) คําส่ังใหชําระเงิน (Charging Order) ก็จะเสมือน
เปนหลักประกันท่ีมีระยะเวลานาน ในคดี Ezekeil v Orakpo (1994) ไดตัดสินวา คําส่ังใหชําระเงิน 
(Charging Order) ขยายไปครอบคลุมถึงหนี้ตามคําพิพากษา ดอกเบ้ีย และคาใชจายแมวาไมไดกลาว
ไวโดยชัดแจงก็ตาม นอกจากนี้ยังสามารถบังคับคําส่ังนั้นไดโดยการเขาสูกระบวนการขาย หรืออาจ
ขายโดยลูกหนี้ตามคําพิพากษาและผูซ้ือท่ีซ้ือชําระภาระท่ีมีท้ังหมด 

                                                            
26 From The Directory of High Court Enforcement Officers forEngland and Wales (pp. 158), by HM 

Courts and Tribunals Service, 2011, Section 99 and Schedule 7 Courts Act 2003. 
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ในกฎหมายอังกฤษคําส่ังใหชําระเงิน (Charging order) เปนคําส่ังของศาลใหเจาหนี้ตาม 
คําพิพากษาบังคับเอากับทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา เชน หุน กองทุน หรือท่ีดิน เพ่ือชําระ
หนี้ท่ีคางตามคําพิพากษา รวมถึงดอกเบ้ีย และคาใชจายตางๆ 

คําส่ังใหชําระเงิน (Charging order) ถือเปนคําส่ังท่ีมีประสิทธิภาพในการบังคับคดี แต
อาจกินเวลานานและมีคาใชจาย CPR สวนท่ี 73 เปนสวนท่ีกลาวถึงข้ันตอนการดําเนินการตามคําส่ัง
ใหชําระเงิน (charging order) เกี่ยวกับท่ีดิน หุน หลักทรัพย หรือกองทุน 

ศาล High Court มีเขตอํานาจในการออกคําส่ังใหชําระเงิน (Charging Order) ท่ีมีมูลหนี้
ตามคําพิพากษาเกิน 5,000 ปอนด หากนอยกวานั้นจะออกท่ีศาล County court 

คําส่ังจะมีสองชวง คือ การพิจารณาในข้ันแรกจะออกเปนคําส่ังระหวางกาล (interim 
order) และทายสุดจะออกคําส่ังข้ันสุดทาย (Final Order) 

บุคคลสามารถรองตอศาลเพ่ือคัดคานคําส่ังข้ันสุดทายได โดยยื่นแสดงหลักฐานเปนลาย
ลักษณอักษรแสดงถึงเหตุแหงการคัดคานกอนวันพิจารณา 7 วันตาม CPR 73.8 (1) และในวัน
พิจารณาศาลมีสิทธิส่ังคําส่ังใหชําระเงิน (Charging Order) ข้ันสุดทาย หรือยกคําส่ัง หรือตัดสิน
ประเด็นขอพิพาทระหวางคูความ หรือระหวางคูความกับบุคคลอ่ืนท่ีคัดคานศาลในการส่ังคําส่ังให
ชําระเงิน (Charging Order) ข้ันสุดทาย หรือ ทําการพิจารณาคดีประเด็นตางๆ หากจําเปนตาม CPR 
73.8 (2) 

ในการส่ัง คําส่ังใหชําระเงิน (Charging order) ศาลจะตองพิจารณาสถานการณแหงคดี
โดยเฉพาะพิจารณาหลักฐานโดยดูจาก สถานะสวนตัวของลูกหนี้ และดูวามีเจาหนี้อ่ืนจะเสีย
ประโยชนจากคําส่ังศาลนี้หรือไม นอกจากนี้ศาลจะไมส่ังคําส่ังข้ันสุดทาย หากลูกหนี้ตามคํา
พิพากษากลายเปนบุคคลลมละลายหลังจากออกคําส่ังระหวางกาล27 

ตัวอยางเชน กระบวนการขายทรัพยสินตามคําส่ังใหชําระเงิน (Charging Order) ทําโดย
ออกหลักฐานตาม CPR 73.10 เปนลายลักษณอักษร ใหรายละเอียดของคําส่ังใหชําระเงิน (Charging 
Order) และทําการยืนยันตัวลูกหนี้และทรัพยสิน ระบุภาระติดพันตามลําดับ และจํานวนหนี้ท่ีคาง 
ตามคําพิพากษา รวมถึงประเมินราคาท่ีจะไดรับจากการขายดวย 

หากทรัพยสินตามคําส่ังใหชําระเงิน (Charging Order) นั้นมีเจาของมากกวาหนึ่งราย 
จะไมใชขอ 73.10 แตจะใชคําส่ังขายตาม Trusts of Land and Appointment of TrusteesAct 1996 
มาตรา 14 แทน28 

 
                                                            

27  คําแปลกฎหมายประเทศอังกฤษ  (น. 25), กองวิชาการกรมบังคับคดี, 2547. 
28 แหลงเดิม.  (น. 26). 
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ตัวอยางหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคําส่ังใหชําระเงิน 
  (1) ภายใตขอกําหนดของกฎหมายอ่ืนใด ศาลอาจคําส่ังใหขายทรัพยเพื่อใหคําส่ังให
ชําระเงินมีผลใชบังคับ หากมีการรองขอโดยบุคคลซ่ึงศาลมีคําส่ังใหไดรับผลประโยชนในทรัพยสิน 
โดยออกเปนคําส่ังใหชําระเงิน 
 (2)  การใชสิทธิเรียกรองเพ่ือขอใหศาลมีคําส่ังขายทรัพยภายใตกฎนี้ ตองยื่นตอศาลซ่ึง
ออกคําส่ังใหชําระเงิน เวนแตศาลนั้นไมมีอํานาจในการออกคําส่ังขายทรัพย(การใชสิทธิเรียกรอง
ภายใตกฎน้ีเปนกระบวนพิจารณาในการบังคับคําส่ังและมาตรา 23 (c) แหงพระราชบัญญัติศาล
ประจํามณฑล 1984 (The County Courts 1984) ระบุอํานาจของศาลประจํามณฑลในการนั่ง
พิจารณาและตัดสิน) 
 (3)  ผูใชสิทธิเรียกรองตองปฏิบัติใหเปนไปตาม Part 8 
 (4)  จะตองยื่นสําเนาของคําส่ังใหชําระเงินไปพรอมกับแบบฟอรมการใชสิทธิเรียกรอง
ดวย 
 (5)  พยานหลักฐานอันเปนลายลักษณอักษรของผูใชสิทธิเรียกรองตองระบุขอมูลซ่ึง
กําหนดใน Practice Direction 73 ดวย29 
 (2)  คําส่ังขาย 

ศาลสามารถออกคําส่ังขายอสังหาริมทรัพยตามคํารองของเจาหนี้ตามคําพิพากษาที่มี
คําส่ังใหชําระเงิน (Charging Order) ตอทรัพยสินนั้นได อยางไรก็ตามหากทรัพยสินท่ีจะขายนั้นมี
เจาของมากกวาหนึ่งคนและคําส่ังเกี่ยวของกับเจาของรวมเพียงคนเดียว จะไมใชวิธีการปกติ โดย
จะตองขอคําส่ังขายภายใตกฎหมาย Trusts of Land and Appointment of Trustees Act 1996 มาตรา 
14 แทน 

หากทรัพยสินตามคําส่ังใหชําระเงิน (Charging Order) คือ ท่ีดิน คําส่ังนั้นจะตองนําไป
จดทะเบียนท่ีสํานักทะเบียนท่ีดิน (Land Registry) หากท่ีดินนั้นมีเจาของรวม คําส่ังจะมีผลเฉพาะ
สวนท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของลูกหนี้30 

ตัวอยางหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคําส่ังใหชําระเงินโดยการขายกฎ 73.10 
 ศาลประจํามณฑลทีเขตอํานาจในการตัดสินการเรียกรองภายใตกฎ 73.10 เพื่อบังคับ
คําส่ังใหชําระเงิน หากจํานวนเงินซ่ึงเปนหนี้ภายใตคําส่ังไมเกินกวาขอบอํานาจของศาลประจํา
มณฑล 

                                                            
29 แหลงเดิม.  (น. 66). 
30 แหลงเดิม.  (น. 81). 

DPU



25 

 การเรียกรองในศาลสูง (High Court) เพื่อใหมีคําส่ังขายท่ีดินเพ่ือบังคับคําส่ังให 
ชําระเงินจะตองเร่ิมกระบวนพิจารณาที่ Chancery Chamber แหง Royal Court of Justice หรือท่ี 
Chancery district registry (มี Chancery district registry อยูท่ีเมืองเบอรม่ิงแฮม บริสทอล เคียรนา
ฟอน คารดิฟฟ ลีดส ลิเวอรพูล แมนเชสเตอร มอลด นิวคาสเซิลอะพอน ไทน และเพรสตัน) 
 พยานหลักฐานอันเปนลายลักษณอักษรซ่ึงสนับสนุนการเรียกรองภายใตกฎ 73.10 ตอง 
 (1)  ระบุคําส่ังใหชําระเงินและทรัพยซ่ึงประสงคใหขาย 
 (2)  ระบุจํานวนเงินตามคําส่ังและจํานวนเงินท่ีถึงกําหนดชําระในวันท่ียื่นขอเรียกรอง 
 (3)  รับรองสถานะของลูกหนี้ท่ีมีเหนือทรัพยตามท่ีทราบ 
 (4)  ระบุรายละเอียดตอไปนี้ เทาท่ีผูเรียกรองจะสามารถกระทําได 
  (ก)  ช่ือและท่ีอยูของเจาหนี้รายอ่ืนซ่ึงมีบุริมสิทธ์ิหรือหลักประกันใดเหนือทรัพย 
และ 
  (ข)  จํานวนหน้ีของเจาหนี้แตละราย และ 
 (5)  ระบุราคาในการขายทรัพยโดยประมาณ 
 (6)  หากขอเรียกรองนั้นเกี่ยวกับท่ีดิน ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผูมีสิทธิครอบครองเทาท่ี
ผูเรียกรองทราบ และ 
 (7)  หากขอเรียกรองนั้นเกี่ยวกับทรัพยท่ีอยูอาศัย 
  (ก) ระบุวา 
   (i)  ท่ีดินนั้นอยูใน Class F หรือ 
   (ii) หมายซ่ึงออกภายใตมาตรา 31 (10) แหงพระราชบัญญัติกฎหมายครอบครัว
1996 (The Family Law Act 1996) หรือภายใตขอกําหนดแหงพระราชบัญญัติอ่ืนใดซ่ึงมีมีอยูกอน
มาตราน้ัน ไดรับการจดทะเบียน และ 
  (ข)  หากเปนเชนนั้น ใหระบุ 
   (i)  ท่ีดินหรือหมายน้ันถูกจดทะเบียนในนามผูใด และ 
   (ii)  ผูเรียกรองจะสงหมายไปยังบุคคลนั้น 
 ผูเรียกรองตองกระทําทุกข้ันตอนตามสมควรเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีกําหนดไวในวรรค 
4.3 กอนการยื่นขอเรียกรอง 
 ตัวอยางแบบฟอรมเพื่อขอคําส่ังใหขายทรัพยระบุอยูในภาคผนวกเอ (Appendix A) ของ 
Practice Direction นี้เพ่ือเปนแนวทาง แบบฟอรมดังกลาวมิไดเปนแบบฟอรมของคําส่ังและอาจมี
การเปล่ียนแปลงหรือทําใหแตกตางกันโดยศาลเพื่อใหเหมาะสมกับแตละกรณี 
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 ภายในเขตอํานาจศาล การยื่นขอใหศาลมีคําส่ังใหชําระเงินหรือคําส่ังใหชําระเงิน
ระหวางการพิจารณาอาจยื่นเพื่อใหบังคับเหนือทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษาซ่ึงเปนหุนสวน 
 เพื่อวัตถุประสงคของกฎ 73.5 (1) (a) (การสงคําส่ังระหวางการพิจารณา) จะตองนําสง
เอกสารไปยังบุคคลตอไปนี้ 
 (1)  สมาชิกของหุนสวนท่ีอยูภายในเขตอํานาจศาล 
 (2)  ผูรับมอบอํานาจจากหุนสวน หรือ 
 (3)  บุคคลอ่ืนใดซ่ึงมีอํานาจในการควบคุมหรือจัดการกิจการของหุนสวน 

หากมีคําส่ังใหหุนสวนมายังศาล เพียงแตผูเปนหุนสวนมายังศาลก็เปนการเพียงพอ31 
กระบวนการขายทรัพยท่ีถูกยึดของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
ศาลสูง (High Court) เปนผูออกหมายบังคับคดีท่ีเรียกวา “Fierifacias” หรือท่ีเรียกโดย

ยอวา “fi.fa” สวนศาลเคานตี คอรท จะออก Warrants of Execution ใหอํานาจเจาพนักงานบังคับคดี
เขาไปยึดส่ิงของ ซ่ึงรวมถึงรถยนต เงินสด ตั๋วสัญญาใชเงินและหลักทรัพยซ่ึงอยูในเคหสถานของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพียงเทาท่ีพอจะชําระหนี้ตามคําพิพากษาและคาธรรมเนียมหากเปนการ 
ยึดเงินสดเจาพนักงานบังคับคดีสามารถจายชําระหนี้ใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาไปได แตถาเปน
ทรัพยสินสวนอ่ืนตองนําออกขายทอดตลาดจะสงมอบตีใชหนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาไมได 

ในการขายทอดตลาดนั้นทรัพยจะถูกขายในราคาท่ีสูงกวา 20 ปอนด โดยเปนราคาท่ี
รวมคาใชจายตามกฎหมายแลว การขายนั้นจะตองเปนการขายทอดตลาด และตองมิใชสัญญาซ้ือ
ขาย (Of Sale) หรือสัญญาเอกชน (Private Contract) เวนแตเปนไปตามคําส่ังศาลและจะตองโฆษณา
ตอสาธารณชนเปนการท่ัวไปในวันขายทอดตลาดและสามวันกอนวันขายทอดตลาด 

หากในกรณีบุคคลซ่ึงยึดทรัพยไดรับหมายการบังคับคดีอ่ืน ศาลจะตองไมพิจารณา 
คํารอง ใหขายทรัพยนั้น จนกวาจะมีการออกหมายซ่ึงออกตาม Civil Procedure Rules นั้นแกเจาหนี้
ตามหมายบังคับคดีอ่ืน เจาหนี้ตามหมายบังคับคดีซ่ึงไดรับหมายตามสิทธิท่ีจะไปแสดงตนตอศาล 
และไดรับการพิจารณาคํารองโดยศาล32 

วิธีการขายทอดตลาดทรัพยสินของประเทศอังกฤษ (English Auction) 
ปกติแลวการขูวาจะขายก็เปนการเพียงพอท่ีจะทําใหลูกหนี้ชําระหนี้ เม่ือมีการชําระหนี้ 

ก็จะมีการปลอยทรัพยท่ีทําการยึดไว มิฉะนั้นทรัพยก็จะนําไปขายโดยการขายทอดตลาดตอ
สาธารณะในการยึดทรัพย ลูกหนี้จะไดรับรายการท่ียึด และจะตองแจงใหทราบลวงหนาถึงการขาย

                                                            
31  คําแปลกฎหมายประเทศอังกฤษ  (น. 63), กองวิชาการกรมบังคับคดี, 2547.  
32 From The Directory of High Court Enforcement Officers forEngland and Wales (pp. 158), by HM 

Courts and Tribunals Service, 2011, Section 99 and Schedule 7 Courts Act 2003. 
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ทอดตลาด การขายทอดตลาดตองมีการโฆษณาตอสาธารณะ และตองทําโดยนายหนา (Broker) 
หรือ ผูประเมิน (Appraiser) ท่ีไดรับการแตงตั้ง หลังจากการขาย ลูกหนี้จะไดรับรายละเอียดเปน
หนังสือเกี่ยวกับการขายและกระบวนการตางๆ ผูซ้ือสินคาท่ีขายจะไดรับกรรมสิทธ์ิ (CCA 1984 
มาตรา98 (1)) ซ่ึงระเบียบปฏิบัติ แนวทาง รวมถึงวิธีการในการขายทอดตลาดทรัพยสินของประเทศ
อังกฤษสวนใหญมาจากพระราชบัญญัติศาลประจํามณฑล 1984 (The County Courts Act 1984) ซ่ึง
พอสรุปหลักสําคัญจากขอบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการขายทอดตลาด ไดดังน้ี 

ตามพระราชบัญญัติศาลประจํามณฑล 1984 (The County Courts Act 1984) 
ขอ 97 การขายภายใตการบังคับคดี ใหขายเปนการท่ัวไป เวนแตจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

 (1)  หากทรัพยท่ีขายภายใตการบังคับคดีมีมูลคาสูงกวา 20 ปอนด (คํานวณรวมคาใชจาย
ตามกฎหมายแลว) จะตองขายทรัพยนั้นโดยการขายทอดตลาด มิใชโดยทําเปนสัญญาซ้ือขาย (Bill 
of Sale) หรือสัญญาเอกชน (Private Contract) เวนแตศาลท่ีออกหมายบังคับคดีมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 
โดยใหเจาพนักงานประกาศโฆษณาเปนการท่ัวไปในวันขายและสามวันกอนขาย 
 (2)  หากทรัพยนั้นถูกยึดในการบังคับคดีในคดีอ่ืน และเจาพนักงานไดรับแจงถึงการ
บังคับคดีอ่ืนนั้น หามศาลพิจารณาคํารองขอขายทรัพยโดยวิธีอ่ืน ท่ีมิใชการขายทอดตลาดจนกวา 
จะไดมีการแจงไปยังเจาหนี้ตามหมายบังคับคดีอ่ืนนั้นแลว เพื่อใหมายังศาลและตอสูในการพิจารณา
คํารองดังกลาวดวย33 

จากบทบัญญัติดังกลาวขางตน การขายทอดตลาดโดยวิธีการน้ีไดถูกนํามาใชโดยทั่วไป
ในการประมูลขายทรัพยสินเปนการขายทอดตลาดท่ีเปดเผยตอสาธารณชนจึงถูกเรียกอีกช่ือหนึ่งวา 
“Open Auction” มีผูทอดตลาด (Auctioneer) ทําหนาท่ีเปนผูดําเนินการขาย โดยจะมีการกําหนด
ราคาข้ันต่ํา ซึ่งจะเร่ิมจากผูเขาสูราคาเสนอราคาเพ่ือซ้ือทรัพยเร่ิมตนจากราคาข้ันต่ําและเพิ่มข้ึนไป
เร่ือยๆ โดยจะทําการตกลงขายใหแกผูท่ีเสนอราคาสูงท่ีสุด และผูซ้ือทรัพยไดจะตองชําระเงินตาม
ราคาท่ีประมูลนั้น ลักษณะเฉพาะของการขายทอดตลาดแบบอังกฤษ คือ ผูเขาสูราคาแตละคน 
จะสามารถคาดคะเนมูลคาปจจุบันของทรัพยสินโดยพิจารณาจากราคาที่มีผูรวมการประมูลคนอ่ืน
เสนอทําใหผูเขาสูราคาตัดสินใจวาจะทําการเสนอราคาเพ่ิมข้ึนหรือไม 

รูปแบบโดยท่ัวไปของการขายทอดตลาดแบบอังกฤษ มีลักษณะเหมือนการประมูลแบบ
ยื่นซองเสนอราคา กลาวคือ ผูขายหรือผูทอดตลาดจะทําการเชิญผูสูราคาเขามาประมูลโดยการเสนอ
ราคา การขายทอดตลาดแบบอังกฤษจะเปดโอกาสใหผูสูราคาสามารถเปล่ียนแปลงการเสนอราคา
ไดตลอดเพ่ือผลักดันใหราคาสูงข้ึนไปเร่ือยๆ ในการประมูลแบบการยื่นซองเสนอราคาจะสําเร็จ 
 
                                                            

33  คําแปลกฎหมายประเทศอังกฤษ  (น. 54), กองวิชาการกรมบังคับคดี, 2547.   
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สมบูรณเม่ือผูเขาสูราคาเช่ือวาทรัพยสินมีมูลคามาก ผูสูราคาในการขายทอดตลาดแบบอังกฤษ
ประสบความสําเร็จในการประมูลเม่ือเสนอราคามากข้ึน ถาผูสูราคาแตละคนตองการทรัพยสินมาก 
ในข้ันสุดทายผูชนะการประมูลท่ีไดเสนอราคาสูงท่ีสุดจะเปนผูซ้ือทรัพยได จะเห็นไดวาในการ
ประมูลขายทอดตลาดทรัพยสินการแขงขันของผูสูราคาข้ึนอยูกับจํานวน ผูเขาสูราคาผูสูราคา
จํานวนมากสามารถผลักดันใหราคาดีสูงกวาการท่ีไดประเมินมูลคาทรัพยสินไวลวงหนา 
นอกจากนั้นอุปสงคหรือความตองการในตัวทรัพยสินมาก ยังมีสวนท่ีทําใหขายทอดตลาดทรัพยสิน
ไดราคาสูงข้ึน 

ในกรณีท่ีผูสูราคาตองการจะซ้ือทรัพยสินเพื่อนําไปขายทํากําไร ทําใหเสนอราคาตํ่ากวา
ท่ีควรจะเปน ดังนั้นเพื่อไมใหราคาท่ีไดจากการประมูลตํ่ามากจนเปนเหตุใหผูขายขาดทุนผูขาย
ทรัพยสินจะกําหนดลวงหนาไวในการขายทอดตลาดทุกคร้ังใน Subject of Confirmationวาผูขายขอ
สงวนสิทธิในการปฏิเสธไมยอมรับคําเสนอราคาสุดทายท่ีผูขายมีความเห็นวาราคาตํ่าเกินไป ทําให
มีการกําหนดราคาข้ันตํ่าซ่ึงเปนราคาเร่ิมตนในการขายหากไมมีใครเสนอราคาสูงสุดกวาราคาข้ันตํ่า
จะไมมีใครซ้ือทรัพยสินได การประมูลขายทอดตลาดท่ีไมไดระบุราคาข้ันตํ่าไวจะสงผลใหผูเขาสู
ราคาเสนอราคาประมูลเร่ิมตนเปนจํานวนเทาใดก็ได และทุกคนสามารถชนะการประมูลได แตใน
การประมูลท่ีมีการกําหนดราคาข้ันตํ่าไวทําใหทรัพยสินท่ีนํามาขายมีโอกาสไดราคาสูงกวา หรือ
ใกลเคียงกับราคาข้ันตํ่า 

การประมูลขายแบบอังกฤษจะเปนท่ีนิยม เนื่องจากการประมูลจะใชระยะเวลาท่ีส้ันใน
ภาวะตลาดทรัพยสินหรือเศรษฐกิจตกตํ่า จะไดรับผลประโยชนคาตอบแทนจากราคาดวยความ
รวดเร็ว นอกจากนั้นการประมูลแบบอังกฤษจะดําเนินการดวยวาจาโดยใชปากเปลาไมตองอาศัย
แบบฟอรม ในการเขาซ้ือเสนอราคาเหมือนกับการประมูลแบบยื่นซองเสนอราคา 

หลักเกณฑสําคัญของผูเขาสูราคาในการประมูลทรัพยสินจากการขายทอดตลาดตองดู
วาทรัพยมีมูลคาเทาใด โดยการตรวจสอบจากในทุกแหลงท่ีมีทรัพยสินชนิด ประเภทเดียวกันไมวา
จะเปนในตลาดของมือสอง ตลาดซ้ือขายทรัพยสินท่ัวไปและพิจารณาวาราคาท่ีตองจายเงินสําหรับ
ทรัพยสินท่ีนํามาประมูลขายกับทรัพยสินท่ีมีสภาพเหมือนกันคลายกันในแหลงอ่ืนๆจะเทากันหรือ
มากนอยกวาเทาใด ผูสูราคาท่ีมีประสบการณจะทําการตรวจสอบสํารวจทรัพยสินลวงหนากอนที่
ขายทอดตลาดโดยเฉพาะอยางยิ่งอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีมีราคาสูงการตรวจสอบ
ดังกลาวจะมีผลอยางมากตอมูลคาของทรัพยสินในการขายทอดตลาด หลักการน้ีไดนํามาใชกับการ
ขายทอดตลาดทรัพยสินแบบยื่นซองเสนอราคาเชนเดียวกัน 

ในกรณีท่ีเปนสังหาริมทรัพยท่ีมีราคาไมสูงมากนัก เชน เฟอรนิเจอร อุปกรณสํานักงาน
เคร่ืองมือเคร่ืองใช อุปกรณคอมพิวเตอร เคร่ืองจักรขนาดเล็ก ผูสูราคาอาจจะทําการสํารวจทรัพยสิน
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ดังกลาวในเวลาไมนานกอนการขายทอดตลาดเร่ิมตน ถาผูสูราคารูวาอะไรคือราคาท่ีสมเหตุสมผล
สําหรับทรัพยสิน เขาตัดสินใจเลือกท่ีจะจายตามราคาท่ีพอใจ ในบางคร้ังผูสูราคาจะจายในราคาขาย
ปลีก (Retail Price) หากทรัพยสินนั้นมีสภาพเกา ผุพัง ลาสมัย ทรัพยสินเหลานี้ไมสามารถจะขายได
ราคาสูง ดังนั้น ผูสูราคาจะเสนอราคาคอนขางตํ่าหากประมูลซ้ือทรัพยไดนําทรัพยสินไปซอมแซม
เพื่อขายทํากําไร 

จากการศึกษามาแลวจะพบวาการประมูลแบบยื่นซองเสนอราคา จะพิจารณาถึงอุปสงค
หรือความตองการซื้อของผูสูราคา และความตองการในการเปล่ียนทรัพยสินเปนเงินของผูขายท่ีจะ
เปนตัวกําหนดราคาประมูล การสูราคาในการขายทอดตลาด พิจารณาแตเพียงมูลคาของทรัพยสิน 
ซ่ึงจะจํากัดราคาประมูลใหเหมาะสมกับสภาพภาวะตลาด หรือความตองการของผูขายอุปสงคในตัว
ทรัพยสินจะแสดงใหเห็นการแขงขันในระหวางผูสูราคาอยางชัดเจน สวนความตองการในรายได
จากการประมูลของผูขายนั้นจะแสดงเม่ือราคาประมูลสูงมาก ผูสูราคาท่ีไมมีประสบการณมักจะ
ลมเหลวในการบังคับตนเองและไมสามารถทนตอแรงกระตุน หรือแรงผลักดันทําใหเสนอราคาสูง
กวามูลคาทรัพยสินเปนจํานวนมาก ในขณะท่ีผูสูราคาท่ีมีประสบการณจะหลีกเล่ียงแรงกระตุนท่ีทํา
ใหเกิดการเสนอซ้ือ ในการประมูลจะทําการเสนอราคาเฉพาะตามจํานวนท่ีตนเองตองการและ 
ไมยอมเส่ียงตอการขาดทุนโดยเสนอราคาประมูลท่ีสูงกวาท่ีตนไดคํานวณหรือประเมินราคาจาก
ทรัพยสินไวลวงหนาแลว 

ตัวอยางเชน ในการประมูลขายทรัพยสินท่ีมีอยูจํานวนมากหลายชนิด เชน โตะ
คอมพิวเตอร ผูขายอาจเช้ือเชิญ ใหทําการประมูลซ้ือของในปริมาณท้ังหมด อาจเรียกราคาสําหรับ
ทรัพยสินขายรวมกันไปใน 1 ชุด ประกอบดวย โตะ 10 ตัว ในราคา 5,000 บาท หรือสําหรับโตะ  
1 ตัวราคา 500 บาท มีโตะอยู 10 ตัวความสับสนที่เกิดข้ึนจากขอเสนอสองอยางท่ีเปนไปได ทําให 
ผูสูราคาเส่ียงตอการจายเงินท่ีมากข้ึนเม่ือผูสูราคาท่ีไดพิจารณาอยางถ่ีถวน จะทําการเสนอราคาและ
คอยๆ เพิ่มราคาตามไป ในขณะท่ีผูสูราคาเปนคร้ังแรกอาจสูราคาสําหรับโตะ 1 ตัว และเพิ่มราคา
อยางรวดเร็ว ในความเปนจริงแลวผูสูราคาจะไมจายเงิน 10 คร้ัง ในการซ้ือทรัพยสิน จํานวน 1 ตัว
แตจะเลือกประมูลทรัพยสินท่ีขายรวมเปน 1 ชุดมากกวา ดังนั้น ผูสูราคาอาจจะหยุดทันทีท่ีราคา
ประมูลสูงเกินไปกวาความเหมาะสมในขณะที่ผูสูราคาบางคนจะประมูลสูงข้ึนไปกวามูลคาของ
ทรัพยสินในจํานวนรวมกันของโตะ 10 ตัว ท่ีประมูลขายรวมก็ได34 

 
 

                                                            
34  จาก ปญหาราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสินที่ยึดโดยเจาพนักงานบังคับคดี  (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต)  (น. 44-47), โดย  บุญศิริ  คําแกว, 2548, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.   
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ความคุมครองภายหลังการขายทอดตลาด 
หลักกฎหมายเร่ืองความคุมครองของเจาพนักงานบังคับคดีและผูซ้ือทรัพยไดบัญญัติไว

ตามพระราชบัญญัติศาลประจํามณฑล 1984 (The County Courts Act 1984) 
ขอ 98 ความคุมครองของเจาพนักงานซ่ึงขายทรัพยภายใตการบังคับคดีไปโดยมิทราบ

ถึงการใชสิทธิเรียกรองของบุคคลภายนอก 
 (1) หากทรัพยอยูในความครอบครองของลูกหนี้ตามหมายบังคับคดีในเวลาท่ีมีการยึด

โดยเจาพนักงานหรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีมีอํานาจตามหมายหรือเอกสารการบังคับคดีอ่ืนใดซ่ึงออกโดย
ศาลประจํามณฑล ไดถูกขายไปโดยเจาพนักงานหรือเจาหนาท่ีอ่ืนใด โดยไมมีผูใดใชสิทธิเรียกรอง
เหนือทรัพยนั้น 

  (ก)  ผูซ่ึงซ้ือทรัพยในการขายนั้นไปเปนผูมีกรรมสิทธ์ิเหนือทรัพยนั้น และ 
  (ข) บุคคลอ่ืนไมมีสิทธิท่ีจะเรียกรองใดเอากับเจาพนักงานหรือบุคคลซ่ึงปฏิบัติตาม

หนาท่ีในการ 
   (i)  ขายทรัพย หรือ 
   (ii) จายเงินไปกอนท่ีจะไดรับแจงถึงการใชสิทธิเรียกรองเหนือทรัพยนั้นเวนแต

จะพิสูจนไดวา เจาพนักงานหรือเจาหนาท่ีอ่ืนนั้น ทราบหรืออาจทราบไดวาทรัพยนั้นมิไดเปนทรัพย
ของลูกหนี้ตามหมายบังคับคดีหากไดดําเนินการสืบสวนตามสมควร 

 (2) ความขอนี้ไมกระทบตอสิทธิของผูเรียกรองอ่ืนใดซ่ึงพิสูจนไดวา ในเวลาท่ีมีการ
ขายน้ัน ตนเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในทรัพยท่ีถูกยึดและขาย ในการเรียกรองคาเสียหายจากบุคคลอ่ืน 
ซ่ึงมิใชเจาพนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงานอ่ืนใดซ่ึงใชอํานาจตามหมายบังคับคดี 

 (3) ความขอนี้อยูภายใตบังคับของมาตรา 183, 184 และ 346 ของพระราชบัญญัติ
ลมละลาย ค.ศ. 1986 (Insolvency Act 1986)35 

ภายหลังจากการขายทอดตลาดทรัพยเจาพนักงานบังคับคดีและผูซ้ือทรัพยจะไดรับ
ความคุมครองหากกระทําการโดย 
 (ก)  ศาลสูงเปนผูออกหมายบังคับคดี 
 (ข) ทรัพย ซ่ึงอยู ในความครอบครองของลูกหนี้ตามหมายบังคับคดี ถูกยึดโดย 
เจาพนักงานบังคับคดีหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงมีอํานาจตามหมายบังคับคดี และ 
 (ค) ทรัพยถูกขายไปโดยเจาพนักงานบังคับคดี โดยไมมีผูใดใชสิทธิเรียกรองเหนือ
ทรัพยนั้นเม่ือผูซ้ือทรัพยไปเปนผูมีกรรมสิทธ์ิเหนือทรัพยนั้น และบุคคลอ่ืนไมมีสิทธิท่ีจะเรียกรอง

                                                            
35 คําแปลกฎหมายประเทศอังกฤษ  (น. 70), กองวิชาการกรมบังคับคดี, 2547.    
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ใดเอากับเจาพนักงานหรือบุคคลซ่ึงปฏิบัติตามหนาท่ี ในการขายทรัพย หรือจายเงินไปกอนท่ีจะมี
การใชสิทธิเรียกรองเหนือทรัพยนั้น 

เวนแตจะไมไดรับความคุมครองหากพิสูจนไดวา เจาพนักงานบังคับคดีหรือบุคคลนั้น
ไดทราบ หรืออาจทราบไดวาทรัพยนั้นมิใชทรัพยของลูกหน้ีตามหมายบังคับคดี หากไดสืบสวน
ตามสมควร 

ความขอนี้ไมกระทบตอสิทธิของผูเรียกรองโดยชอบ (Lawful Claimant) ในการ
เรียกรองคาเสียหายจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชเจาพนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงานอ่ืนใดซ่ึงใชอํานาจ
ตามหมายบังคับคดี ผูเรียกรองโดยชอบ (Lawful Claimant) หมายถึง บุคคลซ่ึงพิสูจนในเวลาขาย
ทรัพยไดวาเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในทรัพยท่ีถูกยึดและขาย ความขอนี้อยูภายใตบังคับของมาตรา
183, มาตรา 184 และ มาตรา 346 ของพระราชบัญญัติลมละลาย ค.ศ. 1986 (Insolvency Act 198636) 

คาธรรมเนียมในการขายทอดตลาดทรัพยสิน 
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวกับเร่ืองการคิดคาธรรมเนียมในการขายทอดตลาดทรัพยสิน 
ขอ (1) เวนแตศาลมีคําส่ังเปนอยางอ่ืนในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังใหขายท่ีดิน ตามขอบังคับ 

40.16 คาตอบแทนของผูดําเนินการขายทอดตลาดและนายหนาท่ีดินใหรวมถึง 
 (ก) คานายหนา 
 (ข)  คาธรรมเนียมการประเมินราคาท่ีดิน 
 (ค)  คาใชจายในการโฆษณาท่ีดิน 
 (ง)  คาใชจายและคาชดเชยอ่ืนแตไมรวมถึงคาสํารวจ 
  (2)  การคิดคาใชจายในการสํารวจตองไดรับอนุญาตจากศาล 

ขอ (2) หากจํานวนคาธรรมเนียมของผูดําเนินการขายทอดตลาดหรือตัวแทนขายทรัพย
ไดรับอนุญาตภายใตวรรค ขอ (1) 
 (1)  ไมเกินรอยละ 2.5 ของราคาขาย และ 
 (2)  ไมเกินอัตราคานายหนาซ่ึงโดยท่ัวไปนายหนาซ่ึงกระทําการเพียงคนเดียวจะเรียก
เก็บ 

เวนแตศาลมีคําส่ังเปนอยางอ่ืนและภายใตวรรค ขอ (3) และ ขอ (4) คาธรรมเนียมจะถือ
วาจายครบโดยอาจหักคาธรรมเนียมออกจากเงินท่ีไดจากการขายโดยไมตองขออนุญาตจากศาลอีก 
 ขอ (3) หาก 
 (1)  คาธรรมเนียมซ่ึงเรียกเก็บโดยผูดําเนินการขายทอดตลาดและนายหนาท่ีดิน (ไมวา
จะเปนคาธรรมเนียมหรือคาใชจายหรือท้ังสองอยาง) ไมไดรับอนุญาตภายใตวรรค ขอ (1) 
                                                            

36  HM Courts and Tribunals Service.  Ibid  (p. 159)  
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 (2)  จํานวนคาธรรมเนียมท้ังหมดสูงกวาขอจํากัดท่ีระบุในวรรค ขอ (2) 
 (3)  ท่ีดินถูกขายเปนจํานวนมากหรือโดยการประเมินราคา หรือ 
 (4)  การขายนั้นเปนการขายทรัพยสินในการลงทุน ทรัพยสินในการประกอบธุรกิจหรือ
ทรัพยสินของฟารมตองยื่นคํารองตอศาลเพ่ืออนุญาตคาธรรมธรรมเนียมแบบคาใชจายดังกลาว 

ขอ (4) คูความหรือบุคคลผูดําเนินการขายอาจยื่นคํารองภายใตวรรค ขอ (3) กอนหรือ
หลังการขาย37 

วิธีการคิดคาธรรมเนียมในการขายทอดตลาดทรัพยสิน 
 (1) ในกรณีท่ีทรัพยขายโดยการขายทอดตลาดหรือมีการเตรียมการเพ่ือการขาย
ทอดตลาด ใหหักเงินเพื่อจายเปนคานายหนาและคาใชจายของผูขายดังนี้ 
  (ก) หากทรัพยถูกขายทอดตลาด ณ สถานท่ีของผูขาย ใหหักเงินจากเงินท่ีขายทรัพย
ไดในอัตราดังนี้ 
   100 ปอนดแรก หักรอยละ 15 
   900 ปอนดถัดไป หักรอยละ 12.5 
   1,000 ปอนดข้ึนไป หักรอยละ 10 
  (ข) หากทรัพยถูกขายทอดตลาด ณ สถานท่ีของลูกหนี้ ใหหักเงินในอัตรารอยละ 
7.5 ของเงินท่ีไดจากการขายทรัพย และหักคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงตามสมควร 
 (2) หากไมมีการขายทรัพย ไมวาโดยการขายทอดตลาดหรือสัญญาเอกชน แตมีการ
เตรียมการขายทอดตลาด รวมถึงการเตรียมบัญชีทรัพยท่ีถูกยึด โดยผูขายหรือเจาพนักงานบังคับคดี 
  (ก)  หากมีการเคล่ือนยายทรัพยไปยังสถานท่ีของผูขาย ใหหักเงินในอัตรา 10% ของ
มูลคาทรัพย 
  (ข)  หากไมมีการเคล่ือนยายทรัพยออกจากสถานที่ของลูกหนี้ ใหหักเงินในอัตรา
5% ของมูลคาทรัพยและหักคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงตามสมควรตาม (Schedule 7 ขอ 6)38 

 
2.3  ประวัติความเปนมาเก่ียวกับการบังคับคดีในประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีการบังคับคดีมาตั้งแตสมัยโบราณโดยมีประวัติและความเปนมาของ
กฎหมายเร่ืองการบังคับคดีแพงตามยุคสมัยตางๆ เปนลําดับ ดังตอไปนี้ 
 
 
                                                            

37  คําแปลกฎหมายประเทศอังกฤษ  (น. 31), กองวิชาการกรมบังคับคดี, 2547.     
38 HM Courts and Tribunals Service.  Ibid  (p. 157) 
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 2.3.1  สมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี (พ.ศ. 1893-2310) 
เปนสังคมท่ีอยูในระบบศักดินา (Feudal System) เต็มรูป มีการปกครองในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) คือ มีพระมหากษัตริยเปนผูกุมอํานาจปกครอง
เด็ดขาดอยูในฐานะสมมุติเทพ ซ่ึงมีอํานาจสูงสงกวาพระมหากษัตริยในสมัยสุโขทัย ในสมัยนี้ก็ไดมี
ตรากฎหมายข้ึนโดยพระมหากษัตริยมากมายหลายลักษณะ ซ่ึงเม่ือพิเคราะหแลวก็จะเห็นไดวาเปน
กฎหมายท่ีสรางข้ึนเพื่อความม่ันคงแหงสถาบันพระมหากษัตริยโดยแท  

กฎหมายตางๆ นั้น มีท้ังท่ีเปนกฎหมายสารบัญญัติท่ีกําหนดสิทธิหนาท่ีของปวงชน
กฎหมาย วิธีสบัญญัติเกี่ยวกับการพัฒนาตัดสินอรรถคดี และกฎหมายปกครองเปนทํานอง
รัฐธรรมนูญปกครองแหงแผนดิน รวมบทมาตราท้ังส้ินทุกลักษณะแลวมีถึง 1603 บทดวยกัน
สําหรับกฎหมายสวนท่ีเกี่ยวกับเร่ืองการบังคับคดีนั้นก็ไดมีกฎหมายตราไวในกฎหมายลักษณะ
กระลาการ ซ่ึงกลาวไววา 

“ผูใดแพคดีและตัดสินไหมพินัยและเสียมิไดไซร ทานใหจําประจานไวหนาศาลกลาง
แดดอยาใหมีอันบังจงได 3 วัน แลวเอาจําไวในน้ําจงได 3 วัน แลวจึงเอาตีลวดหนังก็ดี ไมหวายก็ดี
โดยโทษานุโทษน้ันแสนละ 3 ที 5 ที จึ่งส้ินเบ้ียสินไหมพินัยนั้น แลวใหเอาคนรายเวนใหแกขาเจา
ไพรคืน”39 

ซ่ึงจะเห็นไดวา เปนการเริ่มมีบทบัญญัติเร่ืองการบังคับคดีนี้ข้ึนเปนคร้ังแรก สังเกตได
วาลักษณะของการบังคับคดีดังกลาวเปนวิธีกระทําการบังคับตอเนื้อตัวรางกายและผูแพคดีท้ังส้ินหา
ไดมีการกําหนดไวบังคับคดีดวยวิธีกระทําการบังคับตอทรัพยสินของผูแพคดีกอนอยางในปจจุบัน
ไม กรณีก็อาจเนื่องมาจากเหตุท่ีสังคมไทยสมัยนั้นเปนระบบศักดินา ซ่ึงพระมหากษัตริยเปนเจาของ
ท่ีดินในราชอาณาจักรท้ังหมด และจะทรงพระกรุณาประทานใหราษฎรทํามาหากินหรือจะยกใหแก
ใครก็ได โดยท่ีใครจะมาโตเถียงไมได ถาคัดคานโตเถียงก็ถือวาเปนการขัดขืนพระราชโองการ
ท้ังส้ิน 
 2.3.2 สมัยกรุงรัตนโกสินทรถึงปจจุบัน 

กฎหมายสมัยอยุธยาไดใชเร่ือยมาจนกระท่ังสมัยกรุงรัตนโกสินทร โดยในแผนดินของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ไดมีการชําระสะสางและรวบรวมกฎหมาย
เกาสมัยกรุงศรีอยุธยาข้ึนใหม และรัชกาลท่ี 1 ก็ไดโปรดเกลาฯ ใหประทับตราราชการไวเปนสําคัญ
3 ดวง คือ ดวงราชสีห คชสีห และตราบัวแกว เรียกกันวา “กฎหมายตราสามดวง” รวบรวมเสร็จเม่ือ
ป พ.ศ. 2347 หรือท่ีเรียกกันวา “กฎหมายรัชกาลท่ี 1” ในกฎหมายตราสามดวงดังกลาว ไดมี

                                                            
39  จาก กฎหมายสมัยอยุธยา  (น. 83), โดย  เสนีย ปราโมช. ม.ร.ว., 2511, พระนคร: ทาพระจันทร.    
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บทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการบังคับคดีอยูในกฎหมายพระไอยการลักษณะกระลาการ ซ่ึงไดกําหนด
เกี่ยวกับผูมีอํานาจบังคับคดีและความรับผิดของผูบังคับคดี40 กลาวคือ 

ผูทําการบังคับคดีก็คือศาล หรือกระลาการพิจารณาพิพากษาคดี ซ่ึงในกรณีท่ีเปน
กระลาการท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังข้ึน และบังคับคดีผิด ก็จะตองรับผิดชดใชดวยทรัพยเทากับ
ท่ีตนบังคับคดีผิดนั้น ซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ีแตกตางไปจากในปจจุบันท่ีศาลไมตองดําเนินการ
รับผิดชอบในการบังคับคดีผิดดวยตนเอง 

ในสวนของวิธีการบังคับคดี ก็ยังคงตองใชวิธีการบังคับเอากับเนื้อตัวรางกายของผูแพ
คดีแทนการชําระสินไหมเชนเดิม โดยมีการประกันตัวได และหากผูแพคดีหนีไป ผูคํ้าประกันเปน 
ผูตองผิดชดใชเงินแทน และหากผูคํ้าประกันไดตัวผูแพคดีแกกระลาการแลว หากผูแพคดีหนีไป
กระลาการก็ตองรับผิดชดใชสินไหมแทนดวยตนเอง ซ่ึงไมมีบทบัญญัติเชนนี้แลวในปจจุบัน 

ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว การติดตอกับประเทศตะวันตก
และสถานการณของโลกมีความเปล่ียนแปลงไป ทําใหเกิดปญหาเร่ืองคนในบังคับ (Subject) และ
เร่ืองสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (Extraterritoriality) ข้ึน ทําใหเกิดความยุงยากแกประเทศไทยมากยัง
สงผลใหประเทศไทยตองเปล่ียนแปลงระบบกฎหมายและการศาลไทยใหเปนแบบตะวันตก9 

ฉะนั้นใน ร.ศ. 115 (พ.ศ. 2439) จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติกระบวนพิจารณา 
ความแพง รัตนโกสินทรศก 115 ข้ึนใชบังคับในประเทศไทย โดยยกเลิกกฎหมายเดิมท้ังหมดจาก
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ปรากฏวาบทบัญญัติเร่ืองการบังคับคดีไดถูกบัญญัติไวในหมวดท่ี 14-17 
ตั้งแตมาตรา 87 ถึงมาตรา 110 ซ่ึงไดกําหนดใหมีวิธีการบังคับคดีหลายวิธี โดยมีวิธีท่ีจะบังคับเอา
ทรัพยสินและบังคับเอากับเนื้อตัวรางกายของจําเลยดวย กลาวคือเม่ือศาลไดตัดสินคดีแลว ก็จะออก
หมายบังคับหรือหมายคําส่ังโดยออกตามแบบและประทับตรา เม่ือคูความรองขอ (ตรงกับการออก
คําบังคับในปจจุบัน) และหมายน้ันก็ตองกําหนดใหใชเงินหรือทํากิจการใดภายในก่ีวันนับแตวันท่ี
ศาลจะเห็นสมควร ซ่ึงหมายน้ันตองแจงแกผูตองใชเงินหรือ ผูตองกระทําการดวยวา “ถาไมกระทํา
ตามศาลจะเก็บยึดทรัพยส่ิงของ หรือจะออกหมายจับตัวมาขังไว แลวจากนั้นท้ังผูท่ีมิใชตัวความใน
คดีแตไดขอใหศาลออกหมายคําส่ัง หรือผูท่ีศาลออกหมายคําส่ังใหนั้นก็มีอํานาจรองขอใหศาล
เรงรัดผูตองรับหมายนั้นใหกระทําตามหมายนั้นไดเสมือนดังผูนั้นเปนตัวความในคดีเร่ืองนั้น และ
เม่ือผูหนึ่งผูใดมิใชตัวความในคดีเร่ืองนั้นเปนผูตองรับหมายคําส่ังนั้นแลว ถามิไดกระทําตามหมาย
นั้น ก็ใหศาลเรงรัดใหเหมือนดังผูนั้นเปนตัวความในคดีเร่ืองนั้น” ตามความในหมวดท่ี 14 วาดวย

                                                            
40 จาก ประมวลกฎหมายรัชกาลท่ี 1 จุลศักราช 1166  (พิมพตามฉบับหลวง).  ตรา 3 ดวง เลม 1  

(น. 379-380), โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2529, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.   
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บังคับฤาหมายคําส่ังมาตรา 87 ถึงมาตรา 92 (ซ่ึงนาสังเกตวา กฎหมายนี้เรียกการบังคับวา “การ
เรงรัด”) 

อยางไรก็ดี เม่ือศาลมีคําตัดสินและออกหมายบังคับดังกลาวแลว แตยังไมมีการใชเงิน 
หรือ ยังใชไมครบจํานวนและไมวาศาลจะไดออกหมายเรง (ซ่ึงตรงกับคําวา “หมายบังคับคดี”ใน
ปจจุบัน) แลวหรือยังก็ตาม ผูจะไดรับเงินตามคําตัดสินก็มีสิทธิท่ีจะขอศาลออกหมายเรียกผูแพคดี
มาไตสวนวา มีความสามารถท่ีจะหาเงินมาใชไดหรือไม มีทรัพยสินของท่ีจะเอามาจําหนายแบงปน 
แลกเปล่ียน หรือขายได ซ่ึงถาศาลเห็นวาไมมีเหตุขัดของก็จะออกหมายเรียก และไตสวนใหโดยท่ี 
ผูชนะคดีหรือผูแทนก็มีสิทธิท่ีจะซักถามได แตถาผูแพคดีไมมาตามหมายเรียก ศาลก็มีสิทธิจะ 
ไตสวนผูชนะคดีหรือพยานอ่ืนๆ ท่ีศาลเห็นสมควรเรียกมาดวยก็ได โดยศาลจะบังคับใหสาบาน
กอนแลวจึงจะเบิกความหรือศาลจะเล่ือนวันไตสวน หรือเรียกประกันผูแพคดีไวเพื่อใหมาวันอ่ืน 
ก็ไดเปนดุลพินิจของศาล (เปนความในหมวดท่ี 15 วาดวยหมายเรียกผูแพคดีมาไตสวนมาตรา 93 ถึง
มาตรา 95) 

สําหรับวิธีการบังคับคดีโดยตรงนั้น มีบัญญัติไวในหมวดท่ี 16 วาดวยการบังคับเรงให
สําเร็จตามคําพิพากษา มาตรา 96 ถึงมาตรา107 ซ่ึงกลาวโดยสังเขปไดวามีอยู 2 วิธีใหญ กลาวคือ  

1.  การตีใชหนี้ เม่ือผูจะตองใชเงินไมยอมกระทําตาม หรือเพิกเฉย ผูท่ีจะไดเงินก็มีสิทธิ
รองขอใหศาลบังคับเอาทรัพยสมบัติของผูจะตองเสียเงินมาตีใชได โดยผูรองตองเสียคาธรรมเนียม 
(ในปจจุบันไมมีวิธีตีใชหนี้ภายหลังจากศาลมีคําพิพากษา) 

2.  การยึดทรัพย สิทธิเรียกรอง และขายทรัพยเอาเงินใชหนี้วิธีการยึดทรัพยเปนกรณีท่ี
ศาลออกหมายเรง (ปจจุบัน คือ หมายบังคับคดี) แลวซ่ึงศาลตองออกตามแบบท่ี 10 และประทับตรา 
(เชนเดียวกันกับการออกหมายบังคับคดีในปจจุบัน) ศาลจะมอบอํานาจใหเจาพนักงานศาล (ซ่ึงคือ
เจาพนักงานบังคับคดีในปจจุบัน) ถือหมายไปทําการตามบังคับ โดยมีอํานาจยึดทรัพยผูแพความ
และขายทอดตลาด โดยมีขอหามมิใหยึดเคร่ืองท่ีใชนุงหมหลับนอนซ่ึงใชสอยอยูโดยปกติตาม
สมควร และเคร่ืองมือสําหรับการเล้ียงชีพโดยประมาณรวมกันราคาไมเกินยี่สิบบาท ท้ังนี้ โดยการ
ยึดใหทําไดแตเพียงเทาราคาท่ีจะขายทอดตลาดไดคุมจํานวนเงินท่ีศาลตัดสินและคาธรรมเนียม และ
คาใชสอยท่ีเสียไปเทานั้นนอกจากนี้สําหรับต๋ัวและหนังสือกรมธรรมสัญญาใดท่ีเปนหลักทรัพยของ
ผูถูกเรง ซ่ึงเปนเจาหนี้บุคคลอ่ืนอยูนั้น ศาลก็ยึดเอาเปนประกันไดท้ังหมดหรือบางสวนเพียงเทาท่ี
พอกับเงินท่ีเรงรัดและผูขอใหเรงจะฟองเรียกเอาเงินแทนผูตองถูกเรงก็ได (กรณีผูขอใหเรงเปนผูจะ
ไดเงินเปนคูความในคดีเอง) หรือจะฟองแทนผูซ่ึงจะไดทรัพยท่ีรองขอใหออกหมายเรงนั้นตอไป 
ก็ได (กรณีผูขอใหเรงไมใชผูซ่ึงจะไดทรัพยตามคําส่ัง) 
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เม่ือยึดทรัพยไวแลวก็ตองใหเจาพนักงานศาลสงไปเก็บรักษาไวท่ีใด หรือกับผูใดตามท่ี
ศาลเห็นสมควรไวไมต่ํากวา 5 วันกอนแลว จึงใหขายทอดตลาดได เวนแตเปนของท่ีเก็บรักษาไมได
นาน จึงใหขายไดโดยในระหวางท่ีรักษาทรัพยอยูนี้ หากผูจะตองเสียเงินนําเงินตามคําตัดสินและ 
คาใชสอยการยึดทรัพยมาเสียตอศาลจนครบก็ใหทรัพยนั้นใหไป (นาสังเกตวาไมมีการเสีย
คาธรรมเนียมถอน การยึดทรัพยโดยเจาหนี้ตามคําพิพากษาเชนในปจจุบัน) 

สําหรับการขายทอดตลาดทรัพยท่ียึดนั้น ผูขอใหออกหมายเรงจะตองมารองขอเปน
ผูขาย ตอศาล ศาลจึงจะส่ังใหขายได โดยผูนั้นจะตองเปนผูรับผิดชอบเองแทนศาลในการท่ีจะเกิด
ฟองรองกันข้ึนในภายหลังวาเก็บเอาทรัพยมาขายผิดกฎหมายหรือผิดแบบท่ีเคยกระทํากันมา และ
ศาลจะส่ังใหขายได ตอเม่ือมีหลักฐานเช่ือไดวา ทรัพยนั้นเปนของผูถูกเรงจริงและอยูในเขตอํานาจ
ศาลเทานั้น โดยหากมีผูอ่ืนมารองวาทรัพยนั้นเปนของตน (คือ การรองขัดทรัพยในปจจุบัน) ก็ให
ศาลออกหมายนัดมาไตสวนระหวาง ผูรองกับผูขอใหออกหมายบังคับนั้น และใหตัดสินโดย
พิจารณารวบรัดใหส้ันเขา สวนเงินท่ีไดจากการขายทอดตลาด ถาเกินกวาเงินท่ีตัดสินไวและ
คาใชจายตางๆ ดังกลาวแลว ก็ตองคืนใหแกเจาของทรัพยไป 

สําหรับเร่ืองความรับผิดชอบเจาพนักงานศาลในเร่ืองเก่ียวกับการเก็บยึดทรัพยนี้ไดมี
บัญญัติไวในมาตรา 106 ใจความวา ถาไมยึดภายในเวลาอันควร โดยเพิกเฉยหรือรูเห็นเปนใจกับ 
ผูตองถูกเรง หรือ ละเวนไมกระทําโดยรวดเร็วแลว ผูตองเสียประโยชนอาจรองขอตอศาลให 
ไตสวนได และหากศาลไตสวนเกินกวาเงินในหมายเรง ถาไมยอมศาลก็ออกหมายเรงรัด 
เจาพนักงานศาลผูนั้นไดเชนกัน (นาสังเกตวา ไมตองฟองเปนคดีใหม) 

สําหรับกรณีท่ีทรัพยอยูนอกเขตศาล มาตรา 107 ซ่ึงไดกําหนดใหศาลสงหมายไปยังท่ีมี
เขตอํานาจใหชวยเรงหรือชวยจับได และเม่ือศาลนั้นเรงไดทรัพยสินมายึดหรือจับตัวคนมาไดแลว 
ก็ตองสงมายังศาลท่ีออกหมายเดิมเพื่อใหศาลเดิมดําเนินการตอไป 

นอกจากวิธีดังกลาวแลว ยังมีวิธีการบังคับคดีอีกวิธีหนึ่งอาจเรียกไดวาเปนวิธีบังคับ
เสริมซ่ึงกฎหมายไดระบุไววาเปนบทลงโทษดังไดบัญญัติไวในหมวดท่ี 17 วาดวยการลงโทษผูท่ี 
ไมทําตามบังคับ มาตรา 108 ถึงมาตรา 110 คือ การที่ผูใดไมยอมทําตามหมายบังคับหรือคําส่ังดวย
จงใจแลวผูขอใหออกหมายนั้น จะรองขอใหศาลส่ังใหผูไมทําตามนั้นมาชี้แจงวาเหตุใดตนถึง 
ไมควรตองรับโทษในขอท่ีไมทําตามหมายนั้น ซ่ึงถาศาลไมเห็นวามีเหตุขัดของแลวก็จะออกหมาย
คําส่ังตามขอให แตท้ังนี้ศาลก็ไมจําเปนตองออกคําส่ังนั้น เวนแตศาลไดฟงพยานท่ีควรเช่ือไดแลว
วา ถาผูไมทําตามหมายนี้ไมช้ีแจงเหตุแกตัวไดแลวก็มีมูลที่จะบังคับไดทันที ศาลจึงจะทําคําส่ัง ซ่ึง
ศาลตองสงสําเนา คําพยานนั้นไปพรอมกับหมายคําส่ังใหแกผูไมทําตาม เพื่อเขาจะไดหักลาง 
คําพยานนั้นไดจากนั้นถาผูไมทําตามไมมาในวันนัด โดยมีหลักฐานวาไดรับหมายไวแลว หรือมาแต
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ไมไดช้ีแจงเหตุแกตัวแกศาล ก็ใหศาลออกหมายจับผูนั้นมาลงโทษขังได ท้ังนี้ โดยศาลจะเล่ือนวัน
กําหนดใหมหรือจะออกหมายจับตัวผูนั้นขังไวในวันอ่ืนก็ได ซ่ึงเม่ือศาลกักขังแลว ผูนั้นก็จะตองรับ
โทษไปจนกวาจนยอมทําตามหมายบังคับ และตองหาประกันตัวไปตามที่ศาลเห็นสมควรเพ่ือ
ออกไปกระทําการนั้นๆ หรือถายังไมทําตามจะขังไวจนกวาศาลจะเห็นวาเปนผูไมสามารถจะกระทํา
ตามน้ันได หรือจนกวาจะเสียคาปรับท่ีศาลจะกําหนดตามกฎหมาย 

พระราชบัญญัติกระบวนการพิจารณาความแพง ร.ศ. 115 นี้มีผลใชบังคับอยูเพียง 12 ป  
ก็ไดมีการตราพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพง ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ข้ึนใชบังคับ ท้ังนี้โดยท่ี
พระราชบัญญัตินี้ไดถูกตราข้ึนดวยวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมกฎหมายในเรื่องอํานาจศาลและวิธี
พิจารณาความแพง ซ่ึงกระจัดกระจายเขาเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกแกการพิจารณาคดีและยกเลิก
กฎหมายเกา ซ่ึงเปนปรปกษขัดขวางเสียท้ังส้ิน แตอยางไรก็ตาม คณะกรรมการสะสางชุดนี้ก็ยังได 
ถือโอกาสนี้แกไขบทกฎหมายเกาท่ีเห็นวาจําเปนใหดียิ่งข้ึนดวย โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการ
บังคับคดีก็ไดกําหนดใหอํานาจศาลที่จะยึดทรัพย หรือจับตัวลูกหนี้ท่ีหลบหนีไดรวดเร็วยิ่งข้ึน
กวาเดิม1041 

สําหรับเร่ืองการบังคับคดีก็ไดมีบัญญัติไวในหมวดท่ี 11 วาดวยคําส่ังหรือคําบังคับ
มาตรา 71 ถึงมาตรา 75 หมวดท่ี 12 วาดวยยึดทรัพยมาตรา 76 ถึงมาตรา 92 หมวดท่ี 13 วาดวย
ลงโทษผูท่ีไมทําตามบังคับมาตรา 93 ถึงมาตรา 93 ซ่ึงพอสรุปความแตกตางจากเดิมไดดังนี้ 

การออกคําบังคับกฎหมายมาตรา 71 ไดกําหนดใหศาลออกคําบังคับและหมายทันทีท่ีมี
คําพิพากษาหรือคําส่ัง ท้ังนี้ โดยไมตองรองขอเชนเดิม และไดเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกันใน
มาตรา 75 ความวา 

“เม่ือผูใดไดทําหนังสือรับประกัน หรือรับประกันโดยอยางอ่ืน ตอหนาศาลเพ่ือทําตาม
คําพิพากษาหรือคําส่ังใดๆ ท้ังหมดหรือแตสวนใดสวนหนึ่งก็ดี จะใชคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น
บังคับ ผูนั้นตามหนังสือประกัน เหมือนดังเปนคําพิพากษาหรือคําส่ังก็ไดโดยไมฟองนายประกัน
นั้นเปนคดี ข้ึนใหม” 

สําหรับวิธีการบังคับคดีไดมีบทบัญญัติเพ่ิมเกี่ยวกับกําหนดเวลาบังคับคดี วานับแตวัน
ฟงคําพิพากษาและมีหมายบังคับ (คําบังคับ) ใหใชเงินแลว ใหขอยึดทรัพยไดภายในกําหนด 10 ป
(มาตรา 76) และในการท่ีโจทกผูยึดทรัพยของผูแพคดี ถาศาลสงสัยวาเปนทรัพยท่ีไมควรยึด ศาลก็มี
อํานาจเรียกประกันจากผูขอหมายยึดทรัพยได เพื่อคุมกันความเสีย (มาตรา 77) และสําหรับเร่ือง
ความรับผิด ก็ไดบัญญัติเพิ่มวาใหผูชนะคดีท่ีใชยึดทรัพยส่ิงใดนั้นเปนผูรับผิดชอบในการท่ี 
                                                            

41 เอกสารโครงการพัฒนาการบังคับคดีแพง. อบรมหลักสูตรการพัฒนากฎหมายภาครัฐระดับกลาง 
(น. 13), กรมบังคับคดี, 2550. 
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เจาพนักงานศาลยึดและขายทรัพยนัน้ (มาตรา 87) และในกรณีท่ีเจาพนักงานยึดทรัพยสงสัยวาทรัพย
นั้นไมใชเปนของผูแพคดี เจาพนักงานศาลก็มีอํานาจท่ีจะงดการยึดทรัพยเฉพาะทรัพยท่ีสงสัยนั้น
และจะทําการไตสวนเองก็ได สําหรับวิธีการบังคับคดีนั้น ไมไดมีการบัญญัติถึงการบังคับเอากับ
ทรัพยตีใชหนี้เงินตามคําพิพากษา จึงเทากับเปนการยกเลิกวิธีนี้ไปโดยปริยาย และในการบังคับเอา
กับสิทธิเรียกรองท่ี ผูแพคดีมีอยูเหนือบุคคลอ่ืนนั้น ก็ไดมีขอกําหนดเพิ่มรายละเอียดวิธีการบังคับคดี
ไวใจความหนึ่งวา “เม่ือผูชนะคดีไดสาบานเปนหลักฐานวาบุคคลนี้เปนผูแพคดี แลวเรียกผูนั้นมา 
ไตสวน ถาเปนจริงก็ใหนําเงินนั้นมาสงตอศาล ถาไมทําตามศาลก็มีอํานาจเรียกตัวมาไตสวน และมี
คําส่ังตามท่ีสมควร โดยจะยึดทรัพยขายทอดตลาดก็ได” (ตามมาตรา 84) 

สําหรับเร่ืองการรองขัดทรัพยก็ไดเปล่ียนแปลงบทบัญญัติการไตสวน และการจัดการ
กับทรัพยใหละเอียดข้ึนกวาเดิม โดยถาเปนทรัพยเคล่ือนท่ีได (สังหาริมทรัพย) เม่ือศาลช้ันตนส่ังยก
คํารองขัดทรัพยแลวก็ส่ังขายไดทันที ทรัพยจะงดไวในระหวางอุทธรณก็ได และถาผูรองขัดทรัพย
แพคดีในท่ีสุด ศาลก็มีอํานาจบังคับใหเสียคาปวยการแกผูชนะคดีตามท่ีเห็นสมควร และหามมิให
อุทธรณในการที่ศาลกําหนดคาเสียหายนี้ เวนแตจะกําหนดใหเกินกวาอัตราช่ังละ 1 บาทตอเดือน
หรือรอยละ 15 ตอป ซ่ึงผูรองมีสิทธิขอใหถอนการยึดอยางเดียว จะเรียกคาเสียหายไมได ตองฟอง
เปนอีกคดีหนึ่งตางหาก (มาตรา 89) 

นอกจากนี้ ในเร่ืองการลงโทษผูแพคดีท่ีไมทําตามคําส่ังศาล ก็ไดบัญญัติไวเพิ่มข้ึนอีก
มาตราหน่ึงวา “ถาผูแพคดีไมทําตามคําบังคับของศาลกรณีหนึ่ง หลบหนีกรณีหนึ่ง หรือคิดอาน
ยักยอกทรัพยอีกกรณีหนึ่ง ก็ใหศาลมีอํานาจจับตัวผูนั้นมาขังได” (ตามมาตรา 79)42 

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพง ร.ศ. 127 นี้ ไดใชบังคับเร่ือยมาจนกระท่ังถึงป 
พ.ศ. 2477 ข้ึนใชบังคับ ซ่ึงมีผลใชบังคับเปนกฎหมายต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2478 เปนตนมา
จนถึงปจจุบัน ซ่ึงตอมาภายหลังมีการแกไขเพิ่มเติมเร่ือยมาอีกหลายฉบับ 

 
2.4  กฎหมายเก่ียวกับหุนและผูถือหุน 

ในบริษัทจํากัดจะตองมีการแบงทุน (Capital) ออกเปนหนวยๆ เรียกวา “หุน (Share)” 
ในแตละหุนมีราคาของหุน เรียกวา ราคาท่ีตราไว (Par Value) โดยผูถือหุนจะใชใบหุน (Certificate 

                                                            
42  เอกสารโครงการพัฒนาการบังคับคดีแพง. อบรมหลักสูตรการพัฒนากฎหมายภาครัฐระดับกลาง   

(น. 13). กรมบังคับคดี, 2550.   
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of share) เปนตราสารแสดงถึงสิทธิความเปนเจาของในกิจการของบริษัทนั้น ในสวนของทุน 
จดทะเบียนของบริษัทกฎหมายไมไดกําหนดวามีทุนมากนอยเทาใด43 

หุน (Share) คือเงินทุนท่ีผูถือหุนเอามาลงใหบริษัทใชในการดําเนินกิจการของบริษัท 
หากมองจากดานบุคคลภายนอกหรือเจาหนี้ของบริษัทหุนถือเปนหลักประกันในการชําระหนี้ของ
บริษัท แตหากมองในดานของผูถือหุน หุนแสดงถึงความมีสวนไดสวนเสียท่ีมีในบริษัท กลาวคือ 

 ประการแรก แสดงถึงสิทธิตางๆ ของผูถือหุนในบริษัท เชน สิทธิการไดรับเงินปนผล 
การลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมใหญ ตลอดจนการเขาควบคุมการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไป
ตามกฎหมายหนังสือบริคนหสนธิและขอบังคับ เปนตน 

 ประการท่ีสอง หุนแสดงถึงหนาท่ีและความรับผิดท่ีผูถือหุนจะตองชําระคาหุนแก
บริษัท 

 ประการท่ีสาม หุนถือเปนทรัพยสินซ่ึงผูถือหุนอาจจําหนาย ไดรับดอกผล หรืออาจ
นําไปใชเปนหลักประกันไดเชนทรัพยสินประเภทอื่น และยังรวมถึงการการแสดงถึงสัญญาซ่ึงกัน
และกันหลายประการระหวางบริษัทและผูถือหุน44 
 2.4.1  ลักษณะของหุน 
  2.4.1.1  หุนตองมีมูลคาไมต่ํากวา 5 บาท (มาตรา 1117) ท้ังนี้ กฎหมายหามราคาท่ีตราไว 
ต่ํากวา 5 บาทเทานั้นแตมิไดกําหนดราคาข้ันสูงเอาไวดังนั้นนั้นอาจกําหนดราคาของหุนเทาไรก็ได 
เชน หุนละ 100 หรือ 1,000 บาทก็ได แตท้ังนี้หุนตองมีมูลคาเทากัน 

หุนของบริษัทมหาชนจํากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2544 มาตรา 50 ไดตัดขอความที่กําหนดมูลคาของหุนไมต่ํากวา 5 บาทออกไป โดย
ไมมีการกําหนดราคาของหุนเอาไว หุนของบริษัทมหาชนจํากัดจึงกําหนดราคาท่ีตราไวเทาใดก็ได 
แตท้ังนี้หุนตองมีมูลคาเทากัน45 
  2.4.1.2  หุนแบงแยกไมได (มาตรา 1118 วรรคหนึ่ง) แตบุคคลหลายคนอาจถือหุนๆ 
เดียวรวมกันได ซ่ึงในกรณีนี้ตองตั้งใหใดคนหนึ่งเปนผูใชสิทธิในฐานเปนผูถือหุน แตเวลาชําระ 
คาหุน ทุกคนตองรวมกันรับผิดสงใชมูลคาของหุน (มาตรา 1118 วรรคสองและวรรคสาม) 

                                                            
43 จาก หลักกฎหมาย หางหุนสวนและบริษัท. (พิมพครั้งที่ 7)  (น. 189), โดย พินิจ ทิพยมณี, 2555,

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
44 จาก คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิช หางหุนสวนและบริษัท  (พิมพครั้งที่ 13)  (น. 281), 

โดย  โสภณ รัตนากร, 2556, กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ. 
45 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544, มาตรา 50. 
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ตัวอยาง คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 776/2533โจทกท่ี 1 เปนภริยา โจทกท่ี 2 เปนบุตรผูเยาว
ของผูตายโจทกท้ังสองตางเปนทายาทโดยธรรม ซ่ึงมีสิทธิไดรับมรดกเปนสวนแบงหุนของผูตายใน
บริษัทจําเลย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1599 มาตรา 1600 มาตรา 1629(1),
มาตรา 1629 วรรคทาย และ 1635(1) การที่โจทกฟองขอใหจําเลยลงทะเบียนใหโจทกท่ี 1 เปนผูถือ
หุนท้ังหมดแตผูเดียวไมแบงหุนมรดกใหแกโจทกท่ี 2 ถือไดวาโจทกท่ี 1 มารดาผูใชอํานาจปกครอง
เอาประโยชนจากกิจการและประโยชนนั้นขัดกับประโยชนของโจทกท่ี 2 ผูเยาว ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1574 มาตรา 1575 ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1118 หมายถึงหุนจํานวนหุนเดียวจะแบงแยกไมได ถามีหลายคนเปนเจาของหุน 
หุนเดียว ตองใหคนใดคนหน่ึงใชสิทธิแตคนเดียวในฐานะผูถือหุน แตกรณีท่ีหุนมรดกมีจํานวน 500 
หุน จึงอาจแบงระหวางโจทกท่ี 1 กับโจทกท่ี 2 แยกกันถือหุนได โจทกท่ี 1 จึงจะอางสิทธิตามมาตรา
นี้โดยขอใชสิทธิในฐานะผูถือหุนเพียงผูเดียวในหุนท้ังหมดไมได 
  ในสหรัฐอเมริกายอมใหมีการออกสวนของหุนได ซ่ึงแมจะทําใหเกิดปญหาการ
บริหารงานของบริษัท การลงบัญชี และการออกใบหุน แตก็เปนส่ิงจําเปน เม่ือมีการจายเงินปนผล
เปนหุน หรือมีการเปล่ียนแปลงหุนเม่ือมีการควบรวมบริษัท มีผูเห็นกันวาสวนของหุน (Fraction of 
share) ตรงกับความเปนจริงยิ่งกวาการออกหุนซ่ึงชระราคาเพียงบางสวนเสียอีก46 
 2.4.1.3  หุนท่ีตองชําระดวยเงิน ตองชําระจนเต็มคาจะหักหนี้บริษัทไมได 

มาตรา 1119 บัญญัติวา “หุนทุกๆ หุนจําตองใหใชเปนเงินจนเต็มคา เวนแตหุนซ่ึงออก
ตามบทบัญญัติมาตรา 1108 อนุมาตรา (5) หรือมาตรา 1221 ในการใชเงินเปนคาหุนนั้น ผูถือหุนจะ
หักหนี้กับบริษัทหาไดไม” 

หุนท่ีออกตามมาตรา 1108(5) และมาตรา 1221 เปนหุนท่ีออกเปนการตอบแทนแรงงาน
หรือทรัพยสิน ไมใชหุนท่ีตองชําระดวยเงิน ถาเปนหุนท่ีออกแตแรกก็ตองใหท่ีประชุมต้ังบริษัท
เห็นชอบในการตีราคาแรงงานหรือทรัพยสินดังกลาว กรณีนี้เปนเร่ืองของมาตรา 1108(5) แตถาเปน
การออกหุนใหม ก็ตองไดรับมติพิเศษของท่ีประชุมผูถือหุน (มาตรา 1221) 

สําหรับแรงงานท่ีจะนํามาตีราคาเปนคาหุนของบริษัทนั้น จะตองเปนแรงงานที่ได
กระทําไปแลว จะนําแรงงานในอนาคตมาตีราคาเปนคาหุนไมได47 จึงตางกับกรณีการจดทะเบียน
หางหุนสวนซ่ึงสามรถนําแรงงานที่ทําไปแลวหรือท่ีจะทําภายหลังการจดทะเบียนมาตีราคาเปนทุน
จดทะเบียนหางหุนสวนก็ได (แตหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดจะลงหุนดวยแรงงานไมได) 

                                                            
46  Harry G. Henn and John R.Alexander. Laws of Corporations. (pp.408-409). 
47  ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง วาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท พ.ศ. 2544 

ขอ 46 วรรคสอง. 
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หุนของบริษัทมหาชนจํากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  
มาตรา 54 บัญญัติวา “ภายใตบังคับมาตรา 35 (5) และมาตรา 52 หุนทุกหุนตองใชเปน

เงินคร้ังเดียวจนเต็มมูลคาในการชําระคาหุน ผูจองหุนหรือผูซ้ือหุนจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัท
ไมได” 

แตท้ังนี้ มาตรา 54/148 บัญญัติวา “บทบัญญัติมาตรา 54 วรรคสอง มิใหนํามาใชบังคับ
กับกรณีท่ีบริษัทปรับโครงสรางหนี้โดยการออกหุนใหมเพ่ือชําระหนี้แกเจาหนี้ตามโครงการแปลง
หนี้เปนทุนซ่ึงไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวน
เสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การออกหุนเพื่อชําระหนี้และโครงการแปลงหนี้เปนทุนตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

เม่ือมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายใหม มาตรา 54/1 มีผลเปนการยกเวนมิใหนําเอามาตรา 
54 มาใชบังคับในกรณีท่ีบริษัทปรับโครงสรางหนี้โดยการออกหุนใหมเพื่อชําระหนี้แกเจาหนี้ ตาม
โครงการแปลงหนี้เปนทุน ในกรณีเชนนี้ผูจองหุนหรือผูซ้ือหุนท่ีออกใหมดงักลาวยอมมีสิทธิ ขอหัก
กลบลบหนี้กับบริษัทไดหากบริษัทเปนลูกหนี้ของผูจองหุนหรือผูซ้ือหุน การปรับโครงสรางหน้ี
โดยการออกหุนใหมเพื่อชําระหนี้แกเจาหนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนดใน
กฎกระทรวง49 

ตัวอยาง คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 777/2519 การชําระคาหุนบริษัทจํากัดท่ีตองชําระเปน
เงิน จะหักหนี้กับบริษัทไมได 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 2131/2518 บริษัทเอาเงินท่ีผูถือหุนใหยืมมาหักกับราคาหุนท่ีผูถือหุน
คางชําระเปนการขัดตอมาตรา 1119 ถือวายังไมไดชําระคาหุนในสวนนี้ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2496/2523 แมจะไดมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความโดย
ใหเจาหนี้ มีสิทธิเปนผูถือหุนในบริษัทน้ําตาล ย. จํากัด จํานวน 3, 000 หุน มูลคา เปนเงิน 3,000,000 
บาท เพื่อแลกเปล่ียนกับการโอนสิทธิเรียกรองและ ระงับหนี้ซ่ึงลูกหนี้ส่ังจายเช็คไวตามสัญญากู 
ก็ตาม แตปรากฏวาไมชอบดวยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง มาตรา 1119 นายทะเบียน
หุนสวนบริษัทกลางไมจดทะเบียนใหจึงไมมีผลบังคับหนี้เดิมของเจาหนี้จึงยังไมระงับสิทธิเรียกรอง
ของเจาหนี้ตามเช็คของลูกหนี้ยอมไมโอนไปยังบริษัทน้ําตาล ย. จํากัด เจาหนี้มีสิทธิท่ีจะไดรับชําระ
หนี้รายน้ีได 

                                                            
48  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2544, มาตรา 54/1. 
49  กฎกระทรวงวาดวย การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการออกหุนเพ่ือชําระหน้ีและโครงการ

แปลงหน้ีเปนทุนในการปรับโครงสรางหน้ีของบริษัท พ.ศ. 2544. 
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 2.4.2  ชนิดของหุน 
บริษัทอาจออกหุนประเภทเดียวมีสิทธิเหมือนกันหมด หรืออาจออกหุนหลายประเภทมี

สิทธิท่ีแตกตางกันได หุนบางประเภทอาจมีสิทธิดีกวาหรือนอยกวาหุนธรรมดาก็ได หุนธรรมดาท่ี
ถือเปนหุนสวนใหญ เรียกวา “หุนสามัญ (Common Stocks หรือ Ordinary Shares)” หุนท่ีมีสิทธิ
ดีกวาเรียกวา “หุนบุริมสิทธิ (Preferred Stock)” 
  2.4.2.1  หุนสามัญ (Common Stocks หรือ Ordinary Shares) คือ ตราสารสิทธิท่ีแสดง
ความเปนเจาของกิจการ และเม่ือกิจการมีกําไรจากการดําเนินงาน ผูถือหุนสามัญจะไดรับเงินปนผล
ในอัตราท่ีจัดสรรโดยท่ีประชุมใหญผูถือหุน โดยคํานวณตามสัดสวนของจํานวนหุนท่ีถือครอง ท้ังนี้ 
เงินปนผลอาจมากหรือนอยข้ึนอยูกับผลกําไรจากการดําเนินงานประจําปของกิจการ  

หุนสามัญ (Common Stock) เปนตราสารประเภทหุนทุน ซ่ึงออกโดยบริษัทมหาชน
จํากัดท่ีตองการระดมเงินทุนจากประชาชน โดยผูถือหุนสามัญจะมีสิทธิรวมเปนเจาของบริษัท มี
สิทธิในการออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถือหุนตามสัดสวนของหุนท่ีถือครองอยู กลาวคือ รวมเปน
ผูตัดสินใจในปญหาสําคัญในท่ีประชุมผูถือหุน อาทิ การเพ่ิมทุน การจายเงินปนผล การควบรวม
กิจการ นอกจากนี้ ผูถือหุนสามัญยังมีสิทธิไดรับเงินปนผลเม่ือบริษัทมีผลกําไร และมีโอกาสไดรับ
กําไรจากสวนตางของราคาเม่ือราคาหลักทรัพยปรับตัวสูงข้ึนตามศักยภาพของบริษัท รวมถึง 
มีโอกาสไดรับสิทธิในการจองซ้ือหุนออกใหมเม่ือบริษัทเพ่ิมทุนหรือจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตางๆ ใหแกผูถือหุน 
  2.4.2.2  หุนบุริมสิทธิ (Preferred Stock) เปนตราสารประเภทหุนทุน มีขอแตกตางจาก
หุนสามัญ คือ ผู ถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับชําระคืนเงินทุนกอนผูถือหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ 
ไมจําเปนตองมีสิทธิดีกวาหุนสามัญทุกเร่ือง อาจมีสิทธิดอยกวาหุนสามัญก็ได เชน สิทธิในการออก
เสียง หรือ สิทธิท่ีจะซ้ือหุนออกใหม เปนตน  
  2.4.2.3  หุนกู (Debenture) เปนตราสารท่ีบริษัทเอกชนออกเพ่ือกู เ งินระยะยาวจาก 
ผูลงทุน โดยผูลงทุนจะมีฐานะเปนเจาหนี้ของกิจการบริษัท และบริษัทจะตองจายผลตอบแทนเปน
อัตราดอกเบ้ียใหแกผูถือตามระยะเวลา และอัตราท่ีกําหนด โดยผูถือจะไดรับเงินตนคืนครบถวน 
เม่ือส้ินอายุตามระบุในเอกสาร ตลาดหุนกูมักมีสภาพคลองในการซ้ือขายไมมากนัก สวนใหญซ้ือ
ขายโดย ผูลงทุนประเภทสถาบัน หรือผูลงทุนระยะยาว ท้ังนี้ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1129 กําหนดวาบริษัทจํากัดจะออกหุนกูไมได หุนกูจึงมีไดแตเฉพาะบริษัทมหาชนจํากัด
เทานั้น 
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 2.4.3  การออกหุน 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1105 บัญญัติวา “อันหุนนั้น ทานหามมิให

ออกโดยราคาตํ่าไปกวามูลคาของหุนท่ีตั้งไว 
การออกหุนโดยราคาสูงกวามูลคาของหุนท่ีตั้งไวนั้น หากวาหนังสือบริคณหสนธิให

อํานาจไว ก็ใหออกได และในกรณีเชนนั้น ตองสงใชจํานวนท่ีลํ้ามูลคาพรอมกันไปกับการสงใชเงิน
คราวแรก 

อนึ่ง เงินสงใชคาหุนคราวแรกนั้น ตองมิใหนอยกวารอยละยี่สิบหาแหงมูลคาของหุน
ท่ีตั้งไว” 
  2.4.3.1  หามออกหุนโดยราคาตํ่ากวามูลคาท่ีตั้งไว (มาตรา 1105 วรรคแรก) 

การขายหุนตามมาตรานี้ หมายถึงการการออกหุนมาขาย หรือเสนอขายหุนนั้นเอง เม่ือ
บริษัทจดทะเบียนหุนเอาไวแนนอนตายตัวแลว บริษัทจะออกหุนขายต่ํากวาราคานี้มิได เพราะจะทํา
ใหราคาของหุนท่ีจดทะเบียนไวไมตรงตอความเปนจริง ซ่ึงเปนการลดทุนโดยทางออม 
  2.4.3.2  การออกหุนมูลคาท่ีสูงกวาท่ีจดทะเบียน 

มาตรา 1105 วรรคสอง “การออกหุนโดยราคาสูงกวามูลคาของหุนท่ีตั้งไวนั้น หากวา
หนังสือบริคณหสนธิใหอํานาจไวก็ใหออกได และในกรณีเชนนั้นตองสงใชจํานวนท่ีลํ้ามูลคาพรอม
กันไปกับการใชเงินคราวแรก” 

ตัวอยาง คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 607/2491ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
1105 นั้นใชบังคับตลอดถึงการออกหุนโดยเพิ่มทุนของบริษัทดวย ไมใชใชสําหรับในการตั้งบริษัท
ใหมเทานั้น ฉะนั้นการท่ีบริษัทจะออกหุนในการเพ่ิมทุนใหมีราคาสูง กวามูลคาของหุนท่ีตั้งไว
จะตองอาศัยหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทไดใหอํานาจไว จึงจะเปนการถูกตองตามขอบัญญัติ
ของมาตรา 1105 วรรคสอง 
   ท่ีประชุมใหญของบริษัทลงมติพิเศษใหออกหุนท่ีเพิ่มข้ึนโดยเรียกเงินใหเปลาหรือ     
พรีเมียมอีกสวนหนึ่งหุนละ 50 บาทรวมกับมูลคาของหุน 100 บาท เปน 150 บาทนั้นเรียกวาเปนการ
ออกหุนราคาสูงกวามูลคาของหุนท่ีตั้งไว เปนการฝาฝนตอมาตรา 1105 วรรคสอง และเปนมติอัน
ผิดระเบียบซ่ึงจะถูกศาลเพิกถอนไดตามมาตรา 1195 

มติของท่ีประชุมใหญของบริษัทอันจะถือไดวาเปนการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทไดนั้น จะตองปฏิบัติตามวิธีท่ีบัญญัติไวในมาตรา 1194 ใหครบถวน 

ท่ีประชุมใหญของบริษัทลงมติใหเพิ่มทุนและอนุญาตใหออกหุนราคาสูงกวามูลคาได
อันเปนการฝาฝนมาตรา 1105 วรรค 2 ผูถือหุนไดคัดคานวาไมควรขายหุนราคาสูงกวามูลคาในใบ
หุน แตตอมาผูถือหุนคนนั้น ไดตอบรับซ้ือหุนท่ีออกใหมตามมติของที่ประชุมในคราวนั้น ไมเปน
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เหตุตัดสิทธิผูถือหุนในการท่ีจะนําคดีมาฟองศาลขอใหเพิกถอนมติอันผิดระเบียบนั้นตามมาตรา 
1195 

หุนของบริษัทมหาชนจํากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
52 บัญญัติวา “บริษัทซ่ึงดําเนินการมาแลวไมนอยวาหนึ่งป ถาปรากฏวามีการขาดทุนจะเสนอขาย
หุนต่ํากวามูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไวก็ได แตตอง 
 (1)  ไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุน 
 (2)  กําหนดอัตราสวนลดไวแนนอน และระบุไวในหนังสือช้ีชวนดวย และ 
 (3)  ปฏิบัติตามมาตรา 137 โดยอนุโลม” 

เม่ือจะทําการเสนอขายหุนท่ีต่ํากวามูลคาของหุนตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
ผูถือหุนกอนหากที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติก็ไมตองพิจารณา (2)และ(3) แตหากท่ีประชุมผูถือหุน
อนุมัติแลวก็ตองกําหนดอัตราท่ีแนนอนไวในหนังสือช้ีชวนท่ีเสนอขายตอประชาชน 
 2.4.4  การริบหุน 

ผูซ้ือหุนมีความผูกพันท่ีจะตองชําระเงินคาหุนใหแกบริษัท สําหรับผูเขาซ้ือหุนบริษัท
ออกในคร้ังแรกในระหวางกอต้ังนั้น มาตรา 1106 บัญญัติวา “การที่เขาช่ือซ้ือหุนนั้นยอมผูกพัน 
ผูเขาช่ือโดยเง่ือนไขวา ถาบริษัทต้ังข้ึนแลวจะใชจํานวนเงินคาหุนนั้นๆ ใหแกบริษัทตามหนังสือ 
ช้ีชวนและขอบังคับของบริษัท”  

กอนจดทะเบียนบริษัทกรรมการจะตองเรียกเงินคาหุนคราวแรกอยางนอยรอยละ 2550 
หรือจํานวนท่ีมากกวานั้นก็ได51 ถาหุนนั้นออกขายในราคาสูงกวามูลคาของหุน จํานวนเงินท่ีลํ้าคา 
ก็ตองสงพรอมกับการใชเงินคราวแรกดวย52 

เงินคาหุนสวนท่ีเหลือนั้นกรรมการจะเรียกเมื่อใดก็ได เวนแตท่ีประชุมใหญจะวินิจฉัย
อยางอ่ืน53 โดยถือวากรรมการยอมทราบดีถึงการใชเงินจํานวนดังกลาวเม่ือใด จึงมีอํานาจเรียกเพิ่ม
เม่ือใดก็ไดหาจําตองเรียกเพิ่มภายใน 10 ปไม มีแนวคําวินิจฉัยของศาลฎีกาดังนี้  

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2450/2538 การเรียกเงินคาหุนซ่ึงยังจะตองสงอีกในแตละคราว
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1120 มาตรา 1121 เปนดุลพินิจของกรรมการท่ีจะ
เรียกจากผูถือหุนเม่ือใดเปนจํานวนเทาใดก็ไดตราบเทาท่ีบริษัทยังคงดํารงอยูไมตองเรียกภายใน  
10 ป นับแตวันจดทะเบียนบริษัท 

                                                            
50  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1105 วรรคสาม. 
51  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1110 วรรคสอง, มาตรา 1111. 
52  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1105 วรรคสอง. 
53  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1120. 
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หุนของบริษัทมหาชนจํากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
54 กําหนดใหหุนทุกหุนจะตองชําระคาหุนคร้ังเดียวจนเต็มมูลคา 

โดยกรรมการเรียกใหชําระเงินคาหุนเพิ่ม การเรียกเงินคาหุนแตละคราวนั้น ใหสงคํา
บอกกลาวลวงหนาไมต่ํากวา 21 วันดวยจดหมายสงลงทะเบียนไปรษณีย และผูถือหุนทุกคนจะตอง
ใชเงินตามจํานวนท่ีเรียกนั้น สุดแตกรรมการจะไดกําหนดไปวาใหสงไปยังผูใด ณ ท่ีใดและเวลา
ใด54 โดยหนังสือบอกกลาวซ่ึงบริษัทจะพึงสงถึงผูถือหุนนั้น ถาวาไดสงมอบใหแลวถึงตัวก็ดี หรือ
สงไปโดยทางไปรษณียสลักหลังถึงสํานักอาศัยของผูถือหุนดั่งท่ีปรากฏในทะเบียนของบริษัทแลวก็
ดี ทานใหถือวาเปนอันไดสงชอบแลว55 
 หากเม่ือมีการผิดนัดไมชําระหนี้เงินคาหุนท่ีกรรมการบอกกลาวทวงถามมีผลดังนี้ 

1.  ตองเสียดอกเบ้ีย ตามมาตรา 1122 โดยถาและเงินอันจะพึงสงใชเปนคาหุนตามเรียก
นั้นผูถือหุนคนใดมิไดสงใชตามวันกําหนดไซร ผูนั้นจะตองเสียดอกเบ้ียนับแตวันท่ีกําหนดใหสงใช
จนถึงวันท่ีไดสงเสร็จ หากมิไดกําหนดดอกเบ้ียเอาไวก็ตองเสียดอกเบ้ียตาม มาตรา 7 มาตรา 224 

 2.  อาจถูกริบหุนได ตามมาตรา 1123 และมาตรา 1124 
 3.  บริษัทอาจไมยอมรับจดทะเบียนการโอนใหได ตามมาตรา 1130 

  เม่ือมีการผิดนัดไมชําระหนี้เงินคาหุนและกรรมการบริษัทไดกลาวตักเตือนมีขอแถลง
ความถึงการริบหุนดวยแลว ใหชําระคาหุนพรอมดอกเบี้ยดวยแลวกรรมการจะบอกริบหุนนั้นๆ 
เม่ือใดก็ได ตามมาตรา 1124 ซ่ึงถากรรมการยังไมเห็นสมควรจะริบหุนหรือเห็นวายังไมควรจะริบ
หุนดังกลาว กรรมการจะยังไมริบก็ได56 

เม่ือทําการริบหุนแลว หุนท่ีริบตองนําออกขายทอดตลาด ตามมาตรา 1125 บัญญัติวา 
“หุนซ่ึงริบแลวนั้นใหเอาออกขายทอดตลาดโดยไมชักชา ไดจํานวนเงินเทาใดใหเอาหักใชคาหุน 
ท่ีเรียกกับดอกเบี้ยคางชําระ ถายังมีเงินเหลือเทาใดตองสงคืนใหแกผูถือหุนนั้น” โดยการขาย
ทอดตลาดนั้นใหมีการขายโดยการประมูลราคากันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
509 ถึง มาตรา 517 ตองทําการโดยไมชักชา การริบหุนโดยไมมีการขายนั้นเทากับเปนการลดทุน
ของบริษัทโดยมิชอบ เนื่องจากการริบหุนนั้นเปนการริบมาเพ่ือขายเอาเงินมาชําระแกบริษัทพรอม
ดอกเบ้ียท่ีคางชําระ มิใชเปนการริบหุนมาเปนของบริษัทเจาของหุนยังคงมีสิทธิในราคาคาหุนสวน
ท่ีเหลือหากภายหลังชําระหนี้ดังกลาวแกบริษัทแลว หากมีเงินเหลือจึงตองชําระใหแกผูถือหุนเดิม 
แตท้ังนี้หากเม่ือขายหุนดังกลาวแลวไดเงินไมพอชําระคาหุน ศาลฎีกาไดวางหลักไววา ผูท่ีเขาช่ือซ้ือ

                                                            
54  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1121. 
55  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1244. 
56  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิช หางหุนสวนและบริษัท  (น. 303).  เลมเดิม.  
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หุนยังคงตองรับผิดในสวนท่ีขาดตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2837/2537 วินิจฉัยวา ประมวล
กฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 1125 เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดหุนท่ีริบแลวไดเงิน
มากกวามูลคาหุนท่ีผูถือหุนตองรับผิด ก็ใหเอาหักใชคาหุนท่ีเรียกกับดอกเบ้ียที่คางชําระ ถายังมีเงิน
เหลือเทาใดตองสงคืนใหแกผูถือหุน สวนกรณีท่ีขายไดเงินนอยกวามูลคาหุนท่ีผูจองซ้ือเปนหนี้ 
คาหุนบริษัทเปนกรณีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

การขายทอดตลาดหุนท่ีทําการริบตอมามีผูซ้ือหุนไดจากการขายทอดตลาด แมตอมาได
ความวาการริบหุนท่ีทําการขายทอดตลาดดังกลาวนั้นจะเปนการผิดระเบียบ สิทธิของผูซ้ือหุนได 
ก็ไมเส่ือมเสียไป ท้ังนี้ผูท่ีซ้ือไดตองใชสิทธิโดยสุจริตดวย  
 2.4.5  การโอนหุน 

การโอนหุนหมายถึง การท่ีหุนเปล่ียนมือโดยเจตนาของผูถือหุนและผูรับโอนหุน ไมใช
กรณีหุนตกไปยังบุคคลอ่ืนโดยบทบัญญัติของกฎหมาย หุนมีลักษณะเปนท้ังทรัพยสินและเปนท้ัง
สิทธิเรียกรองตามกฎหมายลักษณะหนี้ แลวแตจะมองวาเปนประเภทใดในแงของกฎหมาย แตไมวา
จะเปนทรัพยสินและเปนท้ังสิทธิเรียกรองก็ตองตกอยูภายใตบทบัญญัติวาดวยบริษัทซ่ึงมีหลักท่ัวไป
วาหุนสามารถโอนแกกันได เวนแตจะมีกฎหมายหามโอนหรือมีขอจํากัดเกี่ยวกับการโอนใน
ขอบังคับหรือสัญญา การที่หุนโอนกันไดโดยงายนั้นเองท่ีทําใหหุนมีราคาข้ึนและชวยใหบริษัท
ระดมทุนไดงายข้ึน หุนท่ีซ้ือขายกันในตลาดหลักทรัพยยอมโอนแกกันไดโดยงายไมคอยมีขอจํากัด
การโอน แตบริษัทเอกชนอาจมีขอบังคับจํากัดสิทธิในการโอนหุนไว โดยหุนในบริษัทเอกชน 
ไมคอยมีโอกาสที่จะทําการโอนกันบอยนักเพราะไมช้ีชวนใหประชาชนเขาซ้ือไมอาจขายในตลาด
หลักทรัพยและราคาหุนก็ยากตอการประเมิน การขายหุนมักจะขายใหกับผูถือหุนเดิม หรือแกผูท่ีจะ
เขามาซ้ือกิจการของบริษัท57 

กฎหมายกําหนดการโอนหุนออกเปนการโอนหุนชนิดออกใหแกผูถือและการโอนหุน
ชนิดระบุช่ือ ดังนี้ 
 2.4.5.1  การโอนหุนชนิดออกใหแกผูถือ 

หุนหุนชนิดออกใหแกผูถือไมไดระบุวาใครเปนเจาของหุน หุนชนิดนี้ยอมมีขอกําหนด
หามโอนไมได มาตรา 1135 บัญญัติวา “หุนชนิดท่ีมีใบหุนออกใหแกผูถือนั้น ยอมโอนกันไดเพียง
ดวยสงมอบใบหุนแกกัน” 

มาตรา 1134 ใบหุนออกใหแกผูถือนั้น จะออกไดก็ตอเม่ือมีขอบังคับของบริษัทอนุญาต
ไว และจะออกใหไดแตเฉพาะเพื่อหุนซ่ึงไดใชเต็มคาแลว ในกรณีเชนวานี้ ผูทรงใบหุนชนิดระบุช่ือ
ยอมมีสิทธิจะไดรับใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ เม่ือเวนคืนใบหุนชนิดระบุช่ือนั้นใหขีดฆาเสีย 
                                                            

57 คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิช หางหุนสวนและบริษัท  (น. 308).  เลมเดิม.   
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 2.4.5.2  การโอนหุนชนิดระบุช่ือ 
มาตรา 1129 บัญญัติวา “อันวาหุนนั้นยอมโอนกันไดโดยมิตองไดรับความยินยอมของ

บริษัท เวนแตเม่ือเปนหุนชนิดระบุช่ือลงในใบหุน ซ่ึงมีขอบังคับของบริษัทกําหนดไวเปนอยางอ่ืน
หุนโอนโดยผลของกฎหมาย” ซ่ึงบริษัทอาจมีการกําหนดขอบังคับหามโอนหุนไวในขอบังคับ เชน 
กรณีผูถือหุนตายตองขายหุนใหแกผูถือหุนรายอ่ืนกอนในราคาจดทะเบียนหรือการโอนขายหุนตอง
เสนอขายหุนใหแกผูถือหุนรายอ่ืนกอน เปนตน  

ตัวอยาง คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8106/2543 หุนท่ี ม. โอนใหโจทกเปนหุนชนิดระบุช่ือ
ลงในใบหุน โดยมีขอบังคับของบริษัทจําเลยท่ี 1 กําหนดไววาการโอนหุนใหบุคคลภายนอกตอง
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทจําเลยท่ี 1 กอน และคณะกรรมการมีสิทธิบอกปดการโอน
โดยไมตองแถลงเหตุผล ดังนี้ การโอนหุนระหวาง ม. กับโจทกจึงตองเปนไปตามขอบังคับดังกลาว
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1129 วรรคหน่ึง ขณะท่ี ม. ทําสัญญาโอนหุนให
โจทกนั้นไดความวา ม. เปนกรรมการเพียงคนเดียวท่ีทราบและอนุมัติการโอนหุนรายนี้ สวน
กรรมการคนอ่ืนๆ ไมปรากฏวาไดทราบและอนุมัติดวย แม ม. จะแจงบัญชีรายช่ือผูถือหุนของ
บริษัทจําเลยท่ี 1 ไปยังนายทะเบียนหุนสวนบริษัทวาโจทกเปนผูถือหุนท่ีรับโอนจาก ม. ก็ดี หรือ ม. 
จะแจงใหเจาพนักงานตํารวจลงบันทึกประจําวันวาไดแจงการโอนหุนแกโจทกใหคณะกรรมการ
ของบริษัทจําเลยท่ี 1 ทราบและไดรับความยินยอมแลวก็ดี ยังฟงไมไดวาคณะกรรมการของบริษัท
จําเลยท่ี 1 ยินยอมหรืออนุมัติการโอนหุนรายนี้ การโอนหุนระหวาง ม. กับโจทกจึงเปนการฝาฝนตอ
ขอบังคับของบริษัทจําเลยท่ี 1 และไมชอบดวยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1129 
วรรคหนึ่ง 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2930/2519  โจทก ท่ี 3 ลงช่ือมอบใบหุนในบริษัทจํากัดท่ีโจทก
ถือไวแกธนาคาร โดยใหโอนหุนท่ีมอบไวแกธนาคารเปนประกันหนี้ได เม่ือโจทกไมชําระหนี้แก
ธนาคารตามกําหนด ธนาคารโอนหุนเปนของธนาคารและโอนตอไปยังผูอ่ืนไดตามขอสัญญานั้น 
ขอบังคับของบริษัทท่ีวากรรมการอาจปฏิเสธการโอนหุนไดนั้น ไมไดบังคับวากรรมการตองอนุมัติ
กอนจึงจะโอนหุนได เม่ือกรรมการลงช่ือในใบโอนหุนแลว จะปฏิเสธการโอนภายหลังยอมเปนการ
ใชสิทธิโดยไมสุจริต 

หุนของบริษัทมหาชนจํากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
57 จะมีขอกําหนดหามโอนมิได เวนแตขอจํากัดนั้นจะเปนไปเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชนท่ี
บริษัทพึงไดรับตามกฎหมาย หรือเพื่อเปนการรักษาอัตราสวนการถือหุนของคนไทยและของคน
ตางดาว 
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การจํากัดโอนหุน 
การท่ีกฎหมายยอมใหมีการโอนหุนกันไดแตก็มีการจํากัดโอนหุนไวเชนเดียวกัน 

กลาวคือ หากเปนกรณีท่ีเขาองคประกอบตามท่ีกฎหมายกําหนดไวแลวก็ไมอาจโอนหุนแกได โดย
กฎหมายจํากัดการโอนหุนไว ดังนี้ 

1.  มาตรา 1130 บัญญัติวา “หุนใดเงินท่ีเรียกคาหุนยังคางชําระอยู หุนนั้นบริษัทจะ 
ไมยอมรับจดทะเบียนใหโอนก็ได” ท้ังนี้มาตรานี้มิใชบทบังคับบริษัทอาจไมใชอํานาจตามมาตราน้ี
ก็ได 

2.  มาตรา 1131 บัญญัติวา “ในระหวางสิบส่ีวันกอนการประชุมใหญสามัญ บริษัท 
จะปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเสียก็ได” เนื่องจากบริษัทตองตรวจสอบผูมีสิทธิเขาประชุมเพ่ือ
เปนหลักฐานการประชุม ท้ังนี้ศาลฎีกาไดวางหลักใหรวมถึงการประชุมวิสามัญดวยตามคําพิพากษา
ศาลฎีกาท่ี 1253/2537 ในวันประชุมวิสามัญคร้ังท่ี 2/2529 จําเลยยังไมไดจดแจงการรับโอนหุนของ
โจทกท้ังสองลงในทะเบียนผูถือหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1129 วรรคสาม 
โดยจําเลยปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อจะเรียกประชุม
วิสามัญ โจทกท้ังสองจึงไมมีสิทธิท่ีจะเขาประชุมในฐานะผูถือหุนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1176 และไมมีอํานาจฟองขอใหเพิกถอนมติของท่ีประชุมคร้ังนี้ การประชุมวิสามัญ
คร้ังท่ี 3/2529 เปนเพียงการลงมติรับรองมติของท่ีประชุมวิสามัญคร้ังท่ี 2/2529 เปนมติพิเศษ ซ่ึง
โจทกท้ังสองมิไดกลาวอางวามีการนัดเรียกหรือประชุมหรือลงมติฝาฝนกฎหมายหรือขอบังคับของ
บริษัทอยางไร โจทกท้ังสองจะอางวาจําเลยทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนไมถูกตองตามความเปน
จริงอันเปนเร่ืองท่ีไดพิจารณากันในการประชุมคร้ังกอนมาขอใหเพิกถอนมติของท่ีประชุมคร้ังนี้
ไมได การประชุมวิสามัญเปนการประชุมใหญคร้ังอ่ืนนอกจากการประชุมสามัญตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1171 ซ่ึงการประชุมวิสามัญโดยปกติจะเปนเร่ืองรีบดวนสําคัญท่ี
ตองใหท่ีประชุมใหญวินิจฉัย ไมอาจรอจนกวาจะมีการประชุมสามัญได และผูถือหุนอาจตองออก
เสียงลงมติ หากไมมีการพักการโอนหุนก็อาจมีปญหาในการตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิเขาประชุม
และผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่ีประชุมกรรมการจําเลยมีมติใหปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
ชอบแลว การท่ีศาลอุทธรณกําหนดคาทนายความช้ันอุทธรณใหโจทกท้ังสองรวมกันใชแทนจําเลย
เกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนด แมโจทกท้ังสองมิไดฎีกาในปญหาขอนี้ ศาลฎีกายอมกําหนดใหม
ใหถูกตองได 

3.  มาตรา 1143 บัญญัติวา “หามมิใหบริษัทจํากัดเปนเจาของถือหุนของตนเองหรือรับ
จํานําหุนของตนเอง”  
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4.  กรณีกฎหมายบางประเภทท่ีกําหนดใหคนไทยเปนผูถือหุนบางสวนตามอัตรา 
ท่ีกฎหมายกําหนด เชน พระราชบัญญัติเรือสยาม พ.ศ. 2481 มาตรา 7(4)(ค) บัญญัติวา “บริษัทจํากัด
ท่ีกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งมีสัญชาติไทย หุนอันเปนทุนจดทะเบียนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบ
เปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาวและไมมีขอบังคับอนุญาตใหออกใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ”  
เปนตน 

แบบการโอนหุน 
แบบของการโอนหุนตามมาตรา 1129 วรรคสอง บัญญัติวา “การโอนหุนชนิดระบุช่ือ

ลงในใบหุนนั้น  ถามิไดทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือของผูโอนกับผูรับโอน  มีพยานคนหนึ่ง
เปนอยางนอยลงช่ือรับรองลายมือนั้น ๆ ดวยแลว ทานวาเปนโมฆะ อนึ่งตราสารอันนั้นตองแถลง
เลขหมายของหุนซ่ึงโอนกันนั้นดวย” ใชบังคับแมยังไมไดออกใบหุน 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 523/2545 หุนของบริษัทท้ังหมดเปนหุนสามัญชนิดระบุช่ือ แม
คูความจะรับกันวาทางบริษัทยังไมออกใบหุน แตการโอนหุนก็ตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 1129 วรรคสอง เพราะเปนกรณีโอนหุนชนิดระบุช่ือ ซ่ึงกําหนดแบบไววา
ถามิไดทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือของผูโอนและผูรับโอน มีพยานคนหน่ึงเปนอยางนอยลงช่ือ
รับรองลายมือนั้นๆ ดวยแลว ทานวาเปนโมฆะ เม่ือหนังสือสัญญาโอนหุนไมมีผูลงช่ือเปนพยาน
รับรองลายมือดังกลาว การโอนหุนระหวางจําเลยกับโจทกจึงเปนโมฆะตามบทบัญญัติดังกลาว 

การโอนหุนตองทําใหครบถวนท้ัง 3 ประการ กลาวคือ 1.ทําเปนหนังสือ 2. ลงลายมือ
ช่ือของผูโอนกับผูรับโอน 3. มีพยานคนหน่ึงเปนอยางนอยลงช่ือรับรองลายมือของผูโอนกับผูรับ
โอนหากมิเชนนั้นแลวการโอนหุนดังกลาวไมชอบ ตกเปนโมฆะตามมาตรา 1129  

ตัวอยาง คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2016/2492  การใชเงินคาหนี้นั้นผูถือหุนจะหักหนี้กับ
บริษัทหาไดไมตองชําระจนครบการโอนหุนนัน้หากเพียงแตโอนหนี้ในทะเบียนของบริษัทลงช่ือแต
ผูรับโอนฝายเดียว ยอมเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1129 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2970/2522 การโอนหุนบริษัทจํากัดชนิดระบุช่ือตองมีพยาน 
ลงลายมือช่ือในหนังสือโอนหุน มิฉะนั้นเปนโมฆะ แมจะทําตอหนาพยานรูเห็นหลายคนก็ตามการ
จดลงในสมุดทะเบียนผูถือหุนและโจทกมาฟองใหโอนหุนคืน ไมเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริตผูท่ี
รับโอนหุนตอไปโดยสุจริตเสียคาตอบแทนก็ไมเปนเจาของหุน การประชุมใหญก็นับเปนจํานวน 
ผูถือหุนไมไดไมครบองคประชุมหนึ่งในส่ีของจํานวนผูถือหุนมติของท่ีประชุมไมมีผลกรรมการท่ี
ไดรับแตงต้ังก็ไมใชกรรมการของบริษัทโดยชอบ 

แบบการโอนหุนเปนแตเพียงการท่ีโอนหุนชนิดระบุช่ือแลวหากไปปฏิบัติตามท่ี
กฎหมายกําหนดไวในมาตรา 1129 วรรคสอง มีผลใหการโอนเปนโมฆะเทานั้นแตไมทําใหการทํา
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สัญญาซ้ือขายหุนตกเปนโมฆะไปดวยเพราะแบบการโอนหุนตามมาตรา 1129 วรรคสอง มิใชแบบ
การซื้อขายหุน โดยมีแนวคําพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไวดังนี้ คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1802/2529 
ความมุงหมายของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1129 วรรคสอง ท่ีบัญญัติวาการโอน
หุนชนิดระบุช่ือถามิไดทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือของผูโอนกับผูรับโอนมีพยานคนหน่ึงอยาง
นอยลงช่ือรับรองลายมือช่ือเปนโมฆะน้ันเปนการกําหนดแบบของการโอนหุนวาจะตองทําอยางไร
จึงจะไดมีหลักฐานการโอนที่แนนอนเทานั้นหาใชเปนแบบของการซื้อขายหุนไมผูซ้ือหุนท่ีมิได 
ทําการโอนใหถูกตองตามบทบัญญัติดังกลาวยังไมอาจอางวาเปนผูถือหุนในบริษัทยังไมอาจใชสิทธิ
ในฐานะผูถือหุนในบริษัทตามท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติไวเทานั้นแตหาถึงกับ 
ทําใหการซ้ือขายหุนเปนโมฆะไปดวยไม 

การโอนหุนแมจะเปนการไมชอบตามมาตรา 1129 วรรคสอง แตหากผูรับโอน
ครอบครองโดยสงบ เปดเผย เจตนาเปนเจาของ กวา 5 ป ยอมไดกรรมสิทธ์ิโดยการครอบครอง
ปรปกษ ตามมาตรา 1382 ตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไวดังตอไปนี้ คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
3395/2529 การโอนหุนชนิดระบุช่ือของบริษัทจํากัด แมจะกระทําโดยไมถูกตองตามกฎหมาย แต
เม่ือผูรองรูเห็นมิไดโตแยงปฏิเสธการโอนหุนนั้นจึงถือไดวาผูรองรับหุนนั้นไวโดยเจตนายึดถือเพื่อ
ตนยอมไดสิทธิครอบครองเม่ือครอบครองเปนเวลาเกินกวา 5 ป หากการโอนหุนเปนโมฆะผูรอง 
ก็ไดกรรมสิทธ์ิโดยการครอบครองแลว จึงตองรับผิดในมูลคาหุนสวนท่ียังชําระไมครบตามท่ี 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยทวงถาม 

การโอนหุนท่ีทําการซ้ือขายกันในตลาดหลักทรัพย พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตรา 51 บัญญัติวา “การโอนหุนกูใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน 
หรือ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือท่ีออกตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 34  
จะสมบูรณตอเม่ือผูมีช่ือแสดงวาเปนเจาของ หรือผูรับโอนคนสุดทายไดสงมอบใบหลักทรัพย
ดังกลาวแกผูรับโอน โดยลงลายมือช่ือสลักหลัง แสดงการโอน” ซ่ึงแตกตางจากการโอนหุนตาม
มาตรา 1129 วรรคสอง และศาลฎีกาไดวินิจฉัยไวในคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4432/2540 วาการซ้ือขาย
หลักทรัพยประเภทหุนในตลาดหลักทรัพย มิใชเปนเร่ืองการซ้ือขายหุนตามปกติ แตเปนการซ้ือขาย
หุนในกรณีพิเศษ และผูดําเนินการซ้ือขายหุนแทนลูกคากับลูกคามีเจตนาผูกพันขอใหเปนหุน
ประเภทจํานวนและราคาตามท่ีตกลงส่ังซ้ือหรือตกลงขายไวตอกันเปนปจจัยสําคัญจึงเปนนิติกรรม
อยางหนึ่งซ่ึงสามารถแยกจากการจดทะเบียนโอนหุนไดโดยเด็ดขาด กรรมสิทธ์ิในหุนตกแกผูซ้ือ
ทันทีท่ีมีการซื้อขายกันโดยไมจําตองทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือของผูโอนกับผูรับโอนท้ัง 
ไมตองจดแจงการโอนลงทะเบียนผูถือหุน ตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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มาตรา 1129 แตอยางใด การจดทะเบียนโอนหุนเปนเพียงเพื่อใหเจาของกรรมสิทธ์ิในหุนใชยันตอ
บริษัทท่ีออกหุนหรือตอบุคคลภายนอกหาไดเกี่ยวของถึงความสมบูรณของการซ้ือขายหุนไม 

การจดทะเบียนการโอนหุน 
มาตรา 1129 วรรคสาม บัญญัติวา “การโอนเชนนี้จะนํามาใชแกบริษัท หรือบุคคล 

ภายนอกไมได จนกวาจะไดจดแจงการโอนท้ังช่ือและสํานักของผูรับโอนนั้นลงในทะเบียน 
ผูถือหุน” 

การโอนหุนแมจะทําการถูกตองตามท่ีมาตรา  1129 วรรคสอง  กําหนดไวแลว 
ทุกประการแตหากยังมิไดทําการแจงใหบริษัทแกไขทางทะเบียนบริษัทแลว บริษัทก็ยังคงถือวาผูมี
ซ่ือในทะเบียนเปนเจาของหุนอยู แตท้ังนี้ หากเปนกรณีท่ีกรรมการบริษัทรูเห็นเปนพยานดวยหรือ
กรรมการผูมีอํานาจทําการแทนบริษัทเปนผูรับโอน แมจะทําการในฐานะสวนตัวก็ถือวาบริษัทได 
รูเห็นยินยอมใหมีการโอนแลว โดยมีแนวคําพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไวดังนี้ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3913/2531 การโอนหุนทําท่ีบริษัทจําเลยตอหนากรรมการ
ผูจัดการของบริษัทจําเลย บริษัทจําเลยจึงมีหนาท่ีจดแจงการโอนลงในทะเบียนผูถือหุนโดย 
ไมจําตองใหผูโอนหรือผูรับโอนแจงอีก การท่ีบริษัทจําเลยไมจดแจงการโอนลงในทะเบียนจึงเปน
ความผิดของบริษัทจําเลยเองแมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1129 วรรคสาม  
จะบัญญัติถึงการโอนหุนท่ีไมไดจดแจงการโอนลงในทะเบียนวาจะนํามาใชยันแกบริษัทไมได แตก็
หมายถึงวาเปนเร่ืองท่ีผูโอนและผูรับโอนโอนหุนกันเองโดยบริษัทมิไดรูเห็นดวย กฎหมายจึงใหถือ
ตามท่ีปรากฏอยูในทะเบียน เม่ือการโอนหุนไดโอนกันที่บริษัทจําเลยกรรมการผูจัดการบริษัทจําเลย
รูเห็นเปนพยาน จึงมิใชกรณีท่ีจะอางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1129 วรรคสามมา
ใชได ในขณะท่ีผูรองโอนหุนใหแกผูรับโอน หุนของผูรองยังมิไดสงใชเงินเต็มจํานวนคาหุน ผูรอง
ในฐานะผูโอนจึงยังคงตองรับผิดในจํานวนเงินท่ียังไมไดสงใชใหครบ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2531/2538  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1129 
วรรคสาม ท่ีบัญญัติถึงการโอนหุนชนิดระบุช่ือลงในใบหุนท่ียังไมไดจดแจงการโอนลงในทะเบียน
ผูถือหุนวาจะนํามาใชยันแกบริษัทไมไดนั้นหมายถึงกรณีที่ผูโอนและผูรับโอนโอนหุนกันเองโดย
บริษัทมิไดรวมรูเห็นอยูดวย ขณะท่ีมีการโอนขายหุนกัน ส. ผูรับโอนเปนกรรมการผูมีอํานาจกระทํา
การแทนบริษัทจําเลยแม ส. จะรับโอนหุนไวในฐานะสวนตัวแตในฐานะท่ี ส. เปนกรรมการผูมี
อํานาจกระทําการแทนบริษัทจําเลยอยูดวยจึงตองถือวาบริษัทจําเลยรวมรูเห็นและยินยอมใหมีการ
โอนหุนแลวบริษัทจําเลยมีหนาท่ีตองดําเนินการจดแจงการโอนลงในทะเบียนผูถือหุนโดยไมจําตอง
ใหผูโอนหรือผูรับโอนคนหนึ่งคนใดแจงใหดําเนินการอีกการท่ีบริษัทจําเลยไมดําเนินการจดแจง
การโอนลงในทะเบียนผูถือหุนจึงเปนความผิดของบริษัทจําเลยเองและการที่บริษัทจําเลยยกเหตุท่ี
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ไมมีการจดแจงการโอนข้ึนเปนขออางเพ่ือใหผูโอนตองรับผิดยอมเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริตตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา5บริษัทจําเลยหรือผูคัดคานจะเรียกใหผูรองชําระเงินคาหุน
ท่ียังคางชําระโดยอางวาการโอนหุนไมสมบูรณตามมาตรา 1129 วรรคสาม ไมไดสวนมาตรา 1133
เกี่ยวกับความรับผิดของผูโอนหุนสําหรับจํานวนเงินท่ียังสงใชไมครบตามมูลคาของหุนท่ีโอน
หมายถึงความรับผิดตอเจาหนี้ของบริษัทท่ีผูโอนเคยถือหุนอยูไมไดหมายถึงวาผูโอนจะตองรับผิด
ตอบริษัทในเงินคาหุนซ่ึงตนยังสงใชไมครบแมจะไดโอนหุนไปแลวผูคัดคานจึงเรียกใหผูรองชําระ
เงินแกผูคัดคานตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 119 ไมได 

เม่ือยังไมมีการแจงใหบริษัทแกไขทางทะเบียนบริษัทจะใชยันบุคคลภายนอกมิไดนั้น 
บุคคลภายนอกไมรูถึงเหตุแหงการโอนหุนนั้น ชอบที่จะเรียกใหผูซ่ึงมีซ่ือทางทะเบียนรับผิดได แม
จะไดโอนหุนใหแกบุคคลอื่นไปแลวก็ตาม ตัวอยางเชน คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5873/2543 การโอน
หุนจะใชยันบุคคลภายนอกไมได จนกวาจะไดจดแจงการโอนช่ือและสํานักของผูรับโอนลงใน
ทะเบียนผูถือหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1129 วรรคสาม เม่ือโจทกรับวาการ
โอนหุนใหแก ม. มิไดจดแจงการโอนตอนายทะเบียนผูถือหุนของ ป. ในทะเบียนผูถือหุนจึงยังคง
ปรากฏช่ือโจทกเปนผูถือหุนอยูโจทกจึงไมอาจอางเหตุวามีการโอนหุนไปแลวยันจําเลยซ่ึงเปน
บุคคลภายนอกได โจทกตองนําเงินปนผลจากหุนของ ป. มาคํานวณรายไดเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคล 
 2.4.5.3  หุนโอนโดยผลของกฎหมาย 

มาตรา 1132 บัญญัติวา “ในเหตุบางอยางเชนผูถือหุนตายก็ดี หรือลมละลายก็ดี อันเปน
เหตุใหบุคคลอ่ืนเปนผูมีสิทธิจะไดหุนข้ึนนั้น หากวาบุคคลนั้นนําใบหุนมาเวนคืน เม่ือเปนวิสัยจะทํา
ได ท้ังไดนําหลักฐานอันสมควรมาแสดงดวยแลว ก็ใหบริษัทรับบุคคลนั้นลงทะเบียนเปนผูถือหุน
สืบไป” 

กรณีท่ีผูถือหุนตาย ทรัพยมรดกยอมตกทอดแกทายาท ตามมาตรา 1599 และมาตรา 
1600 หุนดังกลาวยอมตกทอดแกทายาทนับแตท่ีเจามรดกถึงแกความตาย หรือกรณีท่ีลมละลาย
อํานาจการจัดการทรัพยสินยอมตกแกเจาพนักงานพิทักษแตเพียงผูเดียว ตามพระราชบัญญัติ
ลมละลายพุทธศักราช 2483 มาตรา 22 และมาตรา 24 เปนผลใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเขามาถือ
หุนแทนเปนการช่ัวคราว58  

ตัวอยาง คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 310/2510 เจามรดกมีหุนอยูในบริษัทจําเลย เม่ือเจามรดก
ตายหุนของเจามรดกยอมตกมาเปนของทายาททันทีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

                                                            
58  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิช หางหุนสวนและบริษัท  (น. 324).  เลมเดิม 
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1599 และ มาตรา 1600 ทายาทจึงมีอํานาจฟองขอใหเพิกถอนมติพิเศษของท่ีประชุมใหญ ตาม
มาตรา 1195 ได แมวาบริษัทจําเลยจะยังไมไดจดทะเบียนทายาทเปนผูถือหุนก็ตาม 

นอกจากนี้มาตรา 1132 ยังใชคําวา “เหตุบางอยาง เชน” จึงนาจะมีเหตุอยางอ่ืน
นอกเหนือจากการโอนโดยนิติกรรม เชน ศาลพิพากษาใหหยากันและพิพากษาใหแบงหุนอันเปน
สินสมรสในบริษัทซ่ึงมีซ่ือคูสมรสฝายเดียวเปนผูถือหุน การเพิกถอนกาใหโดยการเนรคุณ59 และ
ศาลฎีกาไดมีแนวคําพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไวใน คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2177/2522  โจทกซ้ือหุน
พิพาทของบริษัทจําเลยจากการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีของศาล โจทกจึงเปนบุคคล
อ่ืนผูมีสิทธิจะไดหุนเหลานั้นมาในเหตุบางอยาง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
1132 บริษัท จําเลยมีหนาท่ีตองลงทะเบียนรับโจทกเปนผูถือหุนเหลานั้นแทนเจาของหุนเดิมสืบไป 
จะอางวาโจทกไดหุนดังกลาวมาโดยขัดตอขอบังคับของบริษัทจําเลยบังคับใหบริษัทจําเลยจด
ทะเบียนใหโจทกเปนผูถือหุนของบริษัทจําเลยไมไดหาชอบไม เพราะการโอนหุนตามขอบังคับของ
บริษัทเปนคนละเร่ืองกับการไดหุนมาดังกลาว 
 
2.5  หลักการท่ัวไปเก่ียวกับการประเมินราคาทรัพยสิน 

 การประเมินมูลคาของหลักทรัพยเปนกระบวนการคนหาหรือวิเคราะหวาราคาท่ี
เหมาะสมหรือ Fair Price หรือ Intrinsic Value ของหลักทรัพยนั้น ควรมีราคาเทาใดเพื่อท่ีจะได
ประเมินวาราคาของทรัพยนั้นมีมูลคาท่ีแทจริงเทาใด การประเมินราคาอาจเปนการประเมินราคา
โดยมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันราคาท่ีไดอาจเปนราคาท่ีมีความแตกตางกันตามไปดวย เชน การ
ประเมินราคาทรัพยเพื่อการจํานอง การประกันภัย การเรียกเก็บภาษีของรัฐ หรือการประเมินราคา
ทรัพยเพื่อการขายทอดตลาด เปนตน หลักการพ้ืนฐานของการประเมินราคาทรัพยสินมี 4 วิธี60 
ดังตอไปนี้ 

1.  วิธีการเปรียบเทียบตลาด (Market Comparison Approach) วิธีการนี้ เปนวิธีท่ีดีท่ีสุด 
ชัดเจนที่สุด เนื่องจากเปนการวิเคราะหมูลคาจากการซ้ือขายในตลาดเปนสําคัญ กลาวคือ เปนวิธีการ
เปรียบเทียบทรัพยสินท่ีทําการประเมินกับทรัพยสินอ่ืนท่ีอยูใกลเคียงกัน โดยทําการปรับแกราคา
โดยพิจารณาเทียบเคียงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคาทรัพยสิน 

 

                                                            
59  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิช หางหุนสวนและบริษัท  (น. 325).  เลมเดิม  
60  โครงการวิจัย  เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน  (น. 10 -11), สถาบันวิจัยและให

คําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2555. 
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2.  วิธีวิเคราะหมูลคาจากตนทุน (Cost Approach) หลักสําคัญ คือ “มูลคาของส่ิงหนึ่ง
เทากับตนทุนในการหาส่ิงอ่ืนท่ีเทียบเคียงไดมาทดแทน” วิธีการก็คือ การประมาณการตนทุนในการ
สรางอาคารทดแทนใหมตามราคา ณ ปจจุบัน แลวหักลบดวยคาเส่ือมตามอายุ การใชงาน และบวก
ดวยมูลคาตลาดของท่ีดินจึงจะไดมูลคาของทรัพยสินนั้น  วิธีนี้สวนมากใชสําหรับทรัพยสินท่ีอาคาร
ท่ีสรางข้ึนเฉพาะ เชน โรงงาน กรณีบานจัดสรรใชวิธีการเปรียบเทียบตลาดจะเหมาะสมกวา และใน
ภาวะท่ีราคาทรัพยสินตกตํ่า แตตนทุนวัสดุกอสรางสูงข้ึน บางคร้ังตนทุนท่ีคํานวณไดอาจจะแพง
กวามูลคาตลาด  ทําใหการประเมินดวยวิธีนี้อาจผิดเพี้ยนจากความเปนจริงได 

3.  วิเคราะหจากรายได (Income Approach) วิธีการนี้เปนการวิเคราะหมูลคาจากรายได
ของทรัพยสิน เหมาะสําหรับทรัพยสินท่ีกอใหเกิดรายไดจากตัวทรัพยสินเอง (Income Producing 
Property) โดยมีหลักคือ “มูลคาวันนี้ เทากัน ผลรวมของรายไดสุทธิท่ีจะไดในอนาคตจนส้ิน
อายุขัย” ทรัพยสินมีคาเพราะสามารถสรางรายได ทรัพยท่ีสรางรายไดสูงกวามักมีมูลคาสูงกวา 
(ทําเล-คุณภาพดีกวา เปนตน)   
 4.  วิธีมูลคาท่ีเหลืออยู (Residual Approach) โดยวิธีการนี้จะเร่ิมตนจากการหามูลคา
ของทรัพยสินท่ีอยูบนพื้นฐานของประโยชนท่ีดีท่ีสุดหรือสูงท่ีสุด ของท่ีดินนั้นๆ โดยพิจารณาปจจัย
ทางดานกฎหมาย กายภาพ ทําเล ส่ิงแวดลอม จิตวิทยา และสภาพเศรษฐกิจ และเม่ือไดมูลคา
ทรัพยสินจึงนํามาหารดวยหนึ่งบวกอัตราตอบแทนอันพึงไดของทรัพยสินนั้นๆ ส่ิงท่ีไดคือ ตนทุน
การพัฒนาทรัพยสิน ซ่ึงประกอบไปดวย ตนทุนคากอสรางและตนทุนคาท่ีดิน เม่ือหักตนทุนคา
กอสรางเสร็จแลว จึงเหลือมูลคาท่ีดินท่ีสะทอนศักยภาพของท่ีดินนั้นๆ 

การประเมินมูลคาหุน 

การประเมินมูลคาของสินทรัพยหรือหุน การประเมินมูลคาของหลักทรัพยเปน
กระบวนการคนหาหรือวิเคราะหวาราคาท่ีเหมาะสม (Fair Price หรือ  Intrinsic Value) ของ
หลักทรัพยนั้น วาควรมีราคาเทาใดเพ่ือท่ีจะไดประเมินวาราคาท่ีซ่ือขายในตลาดขณะน้ันเปนราคาท่ี
ถูก (undervalued) หรือแพง (overvalued) ซ่ึงการประเมินมูลคาหุนมีแนวคิดหลักๆ 2 แนวคิด61 
ดังตอไปนี้ 

1. การประเมินมูลคาหุนโดยการคิดลดเงินปนผล  (Dividend Discounted Model: 
DDM) กลาวคือ ราคาหุนท่ีผูลงทุนยอมจายในวันนี้ จึงเปนราคาสําหรับส่ิงท่ีตนคาดวาจะไดรับใน
อนาคต ซ่ึงผลตอบแทนภายใตแนวความคิดนี้ท่ีผูลงทุนคาดวาจะไดรับก็คือ “เงินปนผล” แตกระแส
เงินสดดังกลาวเปนกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงมูลคาของเงินในอนาคตยอม 
                                                            

61 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.  (2557).  สืบคน  8 ธันวาคม 2558, จาก 
https://www.set.or.th/education/th/begin/stock_content05.pdf.  
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ไมเทากับมูลคาของเงินในปจจุบัน ดังนั้น ผูลงทุนจึงตองเทียบมูลคาของเงินดังกลาวใหกลับมาเปน
ปจจุบัน โดยใชแนวคิด “อัตราคิดลด”อัตราคิดลด (Discount Rate) เปนตัวเลขท่ีใชเพื่อแปลงคาเงิน
ในอนาคตใหกลับมาเปนมูลคา ณ เวลาปจจุบัน โดยปกติตัวเลขท่ีใชคิดลดสําหรับเงินปนผล ไดแก 
อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนตองการจากการลงทุนในหุนนั้นโดยมูลคาท่ีแทจริงของหุน 

2.  การประเมินมูลคาหุนโดยวิธีสัมพัทธ (Relative Valuation) กลาวคือ ผูลงทุนควร
จายเงินเพื่อซ้ือหุนเปนกี่เทาของตัวแปรทางบัญชีตางๆ เชน กําไรตอหุน มูลคาทางบัญชีตอหุน 
ยอดขายตอหุน หรือกระแสเงินสดตอหุน เปนตน 
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บทท่ี 3 
กระบวนการเกี่ยวกับการบังคับคดีหุนที่ยึดโดยเจาพนักงานบังคับคดี  

ตามกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ 
 

 การบังคับคดี ถือเปนการบังคับชําระหนี้ ท่ี เจาหนี้ตามคําพิพากษาชอบท่ีจะนํา 
เจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อนํามาขายทอดตลาดเอาเงินมาชําระ
หนี้แกเจาหนี้ตามคําพิพากษา ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่เจาพนักงานบังคับคดีนั้นตอง
เปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาและไมตองหามบังคับคดีตามกฎหมายเจาพนักงานบังคับคดีชอบ 
ท่ีจะยึดมาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดท้ังส้ิน ท้ังนี่รวมถึงหุนท่ีเปนของลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษาดวย การขายทอดเปนสวนหนึ่งของการบังคับคดีจึงเปนสวนสําคัญประการหน่ึงอันจะ
ทําใหกระบวนวิธีการบังคับคดีสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยการบังคับคดีตองดําเนินการใหถูกตองตาม
กฎหมาย มิเชนนั้นแลวอาจถูกรองเพิกถอนกระบวนการบังคับคดีได  
 
3.1  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและการขายทอดตลาดทรัพยสินในประเทศไทย 

การบังคับคดีและการขายทอดตลาดหุนท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดีมีมาตรการทาง
กฎหมายดังตอไปนี้ 
 3.1.2  หลักกฎหมายท่ัวไปเกี่ยวการบังคับคดี 

การบังคับคดีเปนวิธีการดําเนินการของเจาหนี้ตามคําพิพากษาท่ีจะบังคับใหลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาปฏิบัติตามคําพิพากษา กลาวคือ เม่ือจําเลยหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา (ฝายแพคดี)
จะตองชําระหนี้ตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล โดยปกติเจาหนี้ตามคําพิพากษาไมมีอํานาจท่ีจะ
บังคับเอากับลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดโดยตรง ซ่ึงหากรัฐยอมใหมีการบังคับชําระหน้ีไดเองแลว 
ยอมอาจเกิดปญหาขอพิพาทกันจนถึงข้ันรุนแรง หรือกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยข้ึนไดใน
สังคมได ดวยเหตุผลดังกลาวรัฐจึงไดกําหนดใหมีการบังคับคดีของศาล โดยมีเจาพนักงานบังคับคดี
เปนเจาพนักงานผูดําเนินกระบวนวิธีการบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคําพิพากษาจนกวาจะไดรับชําระ
หนี้เต็มจํานวนหรือเปนท่ีพอใจแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา แตท้ังนี้จะตองอยูภายใตขอบเขตของ 
คําพิพากษา หรือคําส่ังและสภาพแหงหนี้ หรือการบังคับคดีนั้นเปดชองทางใหทําได เพื่อให 
คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลมีผลใชบังคับไดโดยกฎหมายท่ีกําหนดวิธีการบังคับคดีไวโดยตรง
ตรงคือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพง คําส่ังกรมบังคับคดี และกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ 
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วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาดท้ังนี้กรมบังคับคดีเปนหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีในการ
บังคับคดีโดยตองปฏิบัติตามกฎหมายและตามคําพิพากษาหรือคําส่ังศาล  

เม่ือศาลไดมีคําพิพากษาใหคูความหรือบุคคลซ่ึงเปนฝายแพคดี (ลูกหนี้ตามคําพิพากษา)
ชําระหน้ีตามคําพิพากษาแกคูความหรือบุคคลซ่ึงเปนฝายชนะ (เจาหนี้ตามคําพิพากษา) แตลูกหนี้
ตามคําพิพากษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 271 กําหนดใหคูความหรือบุคคลซ่ึง
เปนฝายแพคดี (ลูกหนี้ตามคําพิพากษา) มิไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลทั้งหมดหรือ
บางสวน คูความหรือบุคคลซ่ึงเปนฝายชนะ (เจาหนี้ตามคําพิพากษา) ชอบท่ีจะรองขอใหบังคับคดี
ตามคําพิพากษา หรือคําส่ังนั้นไดภายในสิบปนับแตวันมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง โดยอาศัยและตาม 
คําบังคับท่ีออกตามคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นโดยเจาหนี้ตามคําพิพากษาตองรองขอใหมีการบังคับ
คดีภายใน 10 ป หากเกินกําหนดหมดสิทธิบังคับคดีแตท้ังนี้หากเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดขอใหมี
การบังคับคดีแลวแตยังบังคับคดียังไมแลวเสร็จ เจาพนักงานบังคับคดีชอบท่ีจะบังคับคดีตอไปได
แมจะพนกําหนด 10 ป แลวก็ตาม1 

เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะบังคับคดีเอากับทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดตอง 
ไดความวาศาลไดพิพากษาหรือมีคําส่ังอยางหนึ่งอยาใดซ่ึงจะตองมีการบังคับคดี หากศาลไมไดมีคํา
พิพากษาหรือคําส่ังใหมีการบังคับคดี เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะขอศาลใหออกหมายบังคับคดีไมได 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ไดบัญญัติกรณีท่ีศาลไดพิพากษาหรือมีคําส่ังอยางใดซ่ึง
จะตองมีการบังคับคดี ดังนี้ 

มาตรา 272 บัญญัติวา เม่ือศาลไดพิพากษาหรือมีคําส่ังอยางใดซ่ึงจะตองมีการบังคับคดี
ก็ใหศาลมีคําบังคับกําหนดวิธีท่ีจะปฏิบัติตามคําบังคับในวันท่ีไดอานคําพิพากษาหรือคําส่ังและ 
เจาพนักงานศาลสงคําบังคับนั้นไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษา เวนแตลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดอยูใน
ศาลในเวลาท่ีศาลมีคําบังคับนั้น และศาลไดส่ังใหลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

มาตรา 273 บัญญัติวา ถาในคําบังคับไดกําหนดใหใชเงิน หรือใหสงทรัพยสิน หรือให
กระทําการ หรืองดเวนกระทําการอยางใดๆ ใหศาลระบุไวในคําบังคับนั้นโดยชัดแจง ซ่ึงระยะเวลา
และเง่ือนไขอ่ืนๆ อันจะตองใชเงิน สงทรัพยสิน กระทําการหรืองดเวนกระทําการใดๆ นั้นแตถาเปน
คดีมโนสาเร ศาลไมจําตองใหเวลาแกลูกหนี้ตามคําพิพากษาเกินกวาสิบหาวันในอันท่ีจะปฏิบัติตาม
คําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น 

ถาศาลไดพิพากษาหรือมีคําส่ังโดยขาดนัด ใหศาลใหเวลาไมต่ํากวาเจ็ดวันแกคูความ
ฝายท่ีขาดนัดในอันท่ีจะปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นระยะเวลาท่ีระบุไวนั้นใหเร่ิมนับแต
วันท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดลงลายมือช่ือไวในคําบังคับ หรือวันท่ีไดสงคําบังคับใหแกลูกหนี้ตาม
                                                            

1  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8837/2551  
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คําพิพากษา แลวแตกรณี เวนแตศาลจะไดกําหนดไวโดยชัดแจงวา ใหนับต้ังแตวันใดวันหนึ่งใน
ภายหลังตอมาตามท่ีศาลจะเห็นสมควรกําหนดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 

นอกจากนี้ใหศาลระบุไวโดยชัดแจงในคําบังคับวาในกรณีท่ีมิไดมีการปฏิบัติตาม 
คําบังคับเชนวานี้ภายในระยะเวลาหรือภายในเง่ือนไขท่ีไดกําหนดไว ลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะตอง
ถูกยึดทรัพย หรือถูกจับและจําขังดังท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ 

ดังนี้ คําบังคับ จึงเปนคําส่ังของศาลที่ ส่ังแกลูกหนี้ตามคําพิพากษาใหปฏิบัติตาม 
คําพิพากษาโดยกําหนดวิธีการท่ีจะปฏิบัติไวท้ังระยะเวลาและเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีจําเปนและกําหนด
วิธีการบังคับไวในตอนทายวา ถาผูถูกบังคับไมปฏิบัติตามคําบังคับ ผูนั้นจะถูกยึดทรัพยหรือถูกจับ
จําขังตามท่ีบัญญัติไวในภาค 4 ลักษณะ 2 หมวด 2 นั้นหากไมระบุขอความดังกลาวถือเปนการออก
คําบังคับโดยไมชอบ2 ขอความในคําบังคับท่ีจะใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาปฏิบัติ ตองเปนไปตาม 
คําพิพากษาทุกประการ ถาในคําบังคับไดกําหนดใหใชเงิน หรือใหสงทรัพยสิน หรือใหกระทําการ 
หรืองดเวนกระทําการอยางใดๆ ใหศาลระบุไวในคําบังคับนั้นโดยชัดแจง แตหากคําบังคับออก 
ไมถูกตองศาลมีอํานาจแกไขใหถูกตองได ถาคําบังคับกําหนดระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีจะใหปฏิบัติ 
กรณีคําพิพากษาโดยขาดนัด ศาลใหเวลาไมต่ํากวา 7 วัน แกคูความฝายท่ีขาดนัด เพราะคูความฝายท่ี
ขาดนัดอาจขอใหพิจารณาคดีใหมได 

บุคคลซ่ึงเปนฝายแพคดีมีหนาท่ีปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล ท้ังนี้ 
คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลยอมผูกมัดเฉพาะคูความใหตองปฏิบัติ เม่ือคําบังคับออกตามคํา
พิพากษาหรือคําส่ังของศาล คําบังคับก็ผูกมัดแตเฉพาะคูความเทานั้น เวนแตกรณี ดังตอไปนี้ 

1. ในคดีฟองเรียกอสังหาริมทรัพย ใหพึงเขาใจวาเปนประเภทเดียวกับฟองขอใหขับไล
จําเลย ถาศาลพิพากษาใหโจทกชนะคดี เม่ือศาลเห็นสมควรศาลจะมีคําส่ังใหขับไลจําเลยก็ได คําส่ัง
เชนวานี้ใหใชบังคับตลอดถึงวงศญาติท้ังหลายและบริวารของจําเลยท่ีอยูบนอสังหาริมทรัพยนั้น  
ซ่ึงไมสามารถแสดงอํานาจพิเศษใหศาลเห็นไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 
142 (1) 

ตัวอยางเชน คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 12639/2553  โจทกฟองวา โจทกเปนเจาของท่ีดิน
พิพาท จําเลยใหการวาโจทกรับโอนท่ีดินมาจาก ห. โดยไมสุจริต โดยไมปรากฏวาไมสุจริตอยางไร 
และทางนําสืบของจําเลยก็ไมปรากฏเร่ืองนี้ ถือวาคดีไมมีประเด็นขอพิพาทนี้  

จําเลยใหการวาจําเลยคัดคานการขอรังวัดสอบเขตท่ีดินของโจทก เนื่องจากเปนท่ีดิน
ของจําเลย เปนคําใหการที่ยืนยันวาท่ีดินพิพาทอยูในเขตท่ีดินตาม น.ส.3 ของจําเลย จึงไมมีประเด็น
เร่ืองจําเลยครอบครองปรปกษท่ีดินพิพาทหรือไม แมจําเลยจะใหการดวยวา จําเลยกับมารดารวมกัน
                                                            

2  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1652/2534  
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ครอบครองท่ีดินพิพาทตอเนื่องโดยสงบและเปดเผยดวยเจตนาเปนเจาของมาเปนระยะเวลากวา 40 
ปแลวก็ตาม เพราะจะขัดกับคําใหการท่ีวาท่ีดินพิพาทเปนของจําเลยมาต้ังแตแรกแลว เพราะการ
ครอบครองปรปกษจะตองกระทําตออสังหาริมทรัพยของผูอ่ืนเทานั้น  

โจทกยื่นคําขอรังวัดสอบเขตท่ีดินพิพาท จําเลยยื่นคําคัดคานวาท่ีดินพิพาทอยูในเขต
ท่ีดินของจําเลย โจทกจึงฟองขอใหจําเลยถอนคําคัดคานการรังวัดท่ีดินพิพาทของโจทก เทากับ
ขอใหจําเลยรับรองแนวเขตท่ีดินของโจทกนั่นเอง ซ่ึงจําเลยก็ใหการตอสูวาท่ีดินพิพาทเปนของ
จําเลย เม่ือคดีฟงไดวาท่ีดินพิพาทเปนของโจทก ศาลยอมมีอํานาจพิพากษาวาท่ีดินพิพาทเปนของ
โจทก หามจําเลยและบริวารเกี่ยวของกับท่ีดินพิพาทอีกตอไปตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงมาตรา 142 (1) 

2.  คําพิพากษาเกี่ยวดวยฐานะหรือความสามารถของบุคคล หรือคําพิพากษาส่ังใหเลิก
นิติบุคคล หรือคําส่ังเร่ืองลมละลายเหลานี้ บุคคลภายนอกจะยกข้ึนอางอิงหรือจะใชยันแก
บุคคลภายนอกก็ไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 145(1)  

3.  คําพิพากษาท่ีวินิจฉัยถึงกรรมสิทธ์ิแหงทรัพยสินใดๆ เปนคุณแกคูความฝายใดฝาย
หนึ่งอาจใชยันแกบุคคลภายนอกได เวนแตบุคคลภายนอกน้ันจะพิสูจนไดวาตนมีสิทธิดีกวาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 145 (2) 

ตัวอยางเชน คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 18460/2555 เดิมจําเลยยื่นคํารองขอใหศาลช้ันตนมี
คําส่ังวาท่ีดินพิพาทเปนกรรมสิทธ์ิของจําเลย ศาลช้ันตนไตสวนแลวมีคําส่ังวาท่ีดินพิพาทตกเปน
กรรมสิทธ์ิของจําเลยโดยการครอบครองปรปกษตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
1382 โจทกเปนบุตรเจาของท่ีดินพิพาทซ่ึงถึงแกความตายแลวฟองเปนคดีนี้ขอใหเพิกถอนคําส่ังศาล
ช้ันตนดังกลาว พอจะแปลความหมายไดวา โจทกประสงคขอใหศาลพิพากษาวาโจทกมีสิทธิใน
ท่ีดินพิพาทดีกวาจําเลย เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวาจําเลยซ้ือท่ีดินพิพาทจากเจาของท่ีดินพิพาท และ
ครอบครองโดยความสงบ โดยเปดเผย ดวยเจตนาเปนเจาของเปนเวลากวาสิบปแลว จําเลยจึงได
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินพิพาท กรณีจึงไมตองดวยขอยกเวนท่ีจะขอใหคําส่ังศาลช้ันตนดังกลาวไมผูกพัน
โจทกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 145 วรรคสอง (2) 

4.  ถาคําพิพากษาหรือคําส่ังท่ีอุทธรณนั้นเกี่ยวดวยการชําระหนี้อันไมอาจแบงแยกได 
และคูความแตบางฝายเปนผูอุทธรณซ่ึงทําใหคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นมีผลเปนท่ีสุดระหวางคูความ
อ่ืนๆ ถาศาลอุทธรณเห็นวาควรกลับคําพิพากษาหรือคําส่ังท่ีอุทธรณ ใหศาลอุทธรณมีอํานาจช้ีขาด
วาคําพิพากษาหรือคําส่ังศาลอุทธรณ ใหมีผลระหวางคูความทุกฝายในคดีในศาลชั้นตนดวย ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 245 
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ตัวอยางเชน คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 15154/2555 จําเลยที่ 2 เปนผูสลักหลังเช็คพิพาทซ่ึง
ส่ังใหใชเงินแกผูถือ จําเลยที่ 2 ยอมเปนเพียงประกัน (อาวัล) ผูส่ังจาย ตองผูกพันเปนอยางเดียวกัน
กับผูท่ีตนประกนัตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 921 และ 940 ประกอบมาตรา 989
วรรคหนึ่ง จึงเปนลูกหนี้รวม ดังนั้น หนี้ตามท่ีโจทกฟองจึงเปนเร่ืองเกี่ยวดวยการชําระหนี้อันไมอาจ
แบงแยกได แมจําเลยท่ี 2 จะไมอุทธรณและฎีกาข้ึนมา ศาลฎีกามีอํานาจพิพากษาใหมีผลไปถึงจําเลย
ท่ี 2 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 245 (1) ประกอบมาตรา 247 

5.  ถาบุคคลใดๆ ไดเขาเปนผูคํ้าประกันในศาลโดยทําเปนหนังสือประกันหรือโดยวิธี
อ่ืนๆ เพื่อการชําระหนี้ตามคําพิพากษา หรือคําส่ัง หรือแตสวนใดสวนหนึ่งแหงคําพิพากษาหรือ
คําส่ังนั้น คําพิพากษาหรือคําส่ังเชนวานั้นยอมใชบังคับแกการประกันนั้นไดโดยไมตองฟอง 
ผูคํ้าประกันข้ึนใหม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 274 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7651/2555 ผูรองทําหนังสือคํ้าประกันไวในศาลระบุวา ผูรองขอ
เขาทําสัญญาเปนผูคํ้าประกันในศาล สําหรับจําเลยเพ่ือชําระคาเสียหายตามคําพิพากษาและคาฤชา
ธรรมเนียมใชแทนจนครบ และนําหลักทรัพยโฉนดท่ีดิน (น.ส. 4 จ.) เลขท่ี 2669 เลขท่ีดิน 28 มาวาง
เปนหลักประกัน หากจําเลยไมชําระ ผูรองยินยอมใหบังคับแกทรัพยสินอันเปนหลักประกัน  
คําพิพากษาหรือคําส่ังในคดีนี้ ยอมใชบังคับแกการประกันโดยไมตองฟองผูคํ้าประกันข้ึนใหมตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 274  

แมหนังสือคํ้าประกันจะเปนการคํ้าประกันในช้ันอุทธรณคําส่ังไมรับอุทธรณ และมี
ขอความระบุทํานองวา เพื่อชําระคาเสียหายตามคําพิพากษาและคาฤชาธรรมเนียมใชแทนในศาล
อุทธรณภาค 4 โดยคิดถึงวันฟงคําส่ังศาลอุทธรณภาค 4 แตในช้ันยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังไมรับฎีกา 
จําเลยยื่นคํารองขอถือเอาหลักประกันเพื่อใชสิทธิยื่นอุทธรณคําส่ังไมรับฎีกาของจําเลย และศาลฎีกา
มีคําส่ังวา การยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังไมรับฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 
252 จะตองนําคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนําเงินมาชําระตามคําพิพากษาหรือหา
ประกันใหไวตอศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 234 ประกอบมาตรา 247 
เม่ือจําเลยยื่นคํารองขอใหถือเอาหลักประกันในชั้นยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังไมรับอุทธรณมาเปน
หลักประกันในช้ันนี้ แมศาลช้ันตนจะยกคํารอง ก็พอถือไดวาจําเลยไดวางหลักประกันในช้ันนี้แลว 
ศาลฎีการับวินิจฉัยคํารองอุทธรณคําส่ังไมรับฎีกาของจําเลย ยอมเทากับวาจําเลยไดวางหลักประกัน
ในช้ันฎีกาดวย เม่ือศาลฎีกามีคําส่ังวาท่ีศาลช้ันตนมีคําส่ังไมรับฎีกาของจําเลยชอบแลว คดีถึงท่ีสุด
ปรากฏวาจําเลยยังมิไดชําระหนี้ตามคําพิพากษาและคาฤชาธรรมเนียมใชแทนแกโจทก ผูรอง 
ก็ไมอาจขอรับโฉนดท่ีดินอันเปนหลักประกันคืนจากศาลได 
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เม่ือพนกําหนดตามที่ศาลไดออกคําบังคับ คูความฝายท่ีแพคดีไมปฏิบัติตามคําบังคับ
หรือไมชําระหนี้ตามคําพิพากษาชอบท่ีโจทกเจาหนี้ตามคําพิพากษาจะรองขอตอศาล ใหศาลออก
หมายบังคับคดีตั้งเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยจําเลยลูกหนี้ตามคําพิพากษา ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา 275 ประกอบมาตรา 2763 ออกขายทอดตลาดเอาเงินมาชําระหนี้ได 
 3.1.2.1  หลักการและวิธีการยึดทรัพย 
    1. การยึดทรัพยสิน 

การยึดทรัพยสิน คือ การเอาทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษามาอยูในความดูแลของ
เจาพนักงานบังคับคดีเพื่อดําเนินการตามกฎหมายใหบรรลุผลตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล  
เจาพนักงานบังคับคดีชอบที่จะยึด หรืออายัด หรือขายบรรดาทรัพยสินท่ีเจาหนี้ตามคําพิพากษาอาง
วาเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษา กลาวคือ เจาพนักงานบังคับคดีจะยึดทรัพยสินของลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษาเฉพาะท่ีเจาหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูนําช้ีใหยึดเทานั้นและทรัพยสินท่ีเจาพนักงานบังคับ
คดีจะยึดไดตองเปนทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษามีสวนเปน
เจาของดวย จะยึดทรัพยสินของบุคคลอ่ืนซ่ึงมิไดเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมไดท้ังนี้เนื่องจาก
คําพิพากษามีผลผูกพันเฉพาะคูความเทานั้น ผลของคําพิพากษาไมอาจผูกพันกับบุคคลภายนอกซ่ึง
ไมใชคูความในคดี4 ท้ังการยึดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหามมิใหยึดทรัพยสินของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาเกินกวาท่ีพอจะชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา พรอมท้ังคาฤชาธรรมเนียมใน
คดีและคาธรรมเนียมในการบังคับคดี5 

การยึดทรัพยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการบังคับคดี เจาพนักงานบังคับคดีจะตองดําเนินการ
ในระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกในวันทําการปกติ เวนแตในกรณีมีเหตุฉุกเฉินโดย
ไดรับอนุญาตจากศาล6 
    2. วิธีการยึดทรัพย 

การยึดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาแบงเปน 2 กรณี กลาวคือ 
1.  การยึดเอกสารและสังหาริมทรัพยท่ีมีรูปราง 
2.  การยึดอสังหาริมทรัพย 
 
 

                                                            
3  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 275 และมาตรา 276. 
4  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 145. 
5  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 284. 
6  ระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 ขอ 14. 
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  1)  การยึดเอกสารและสังหาริมทรัพยท่ีมีรูปรางมีวิธีปฏิบัติ คือ 
   1.1  นําเอกสารหรือสังหาริมทรัพยนั้นมาไว 
   1.2  แจงการยึดใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ 
การยึดสังหาริมทรัพยมีรูปรางนั้น โดยปกติเจาพนักงานบังคับคดีตองดําเนินการยึดเอา

ตัวทรัพยมาไวในความดูแลรักษาของเจาพนักงานบังคับคดี เพื่อรวบรวมและขออนุญาตตอศาล 
ทําการขายทอดตลาดตอไป หากการยึดทรัพยนั้นมาไวในความดูแลรักษาของเจาพนักงานบังคับคดี
จะไมเปนการสะดวกหรือไมปลอดภัย หรือจะตองเสียคาใชจายมากเกินไป เจาพนักงานบังคับคดี 
จะมอบทรัพยสินนั้นไวในความครอบครองของบุคคลอ่ืน หรือจะมอบไวในความดูแลของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาก็ได แตถาจะมอบไวในความดูแลของบุคคลภายนอกหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
เจาพนักงานบังคับคดีตองทําการยึดใหเห็นประจักษแจงโดยการประทับตราหรือกระทําโดยวิธีอ่ืน
โดยเฉพาะ ถาจะมอบไวในความดูแลของลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะตองไดรับความยินยอมจาก
เจาหนี้ตามคําพิพากษาดวย 

การดําเนินการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี ยอมมีอํานาจเทาท่ีจําเปนเพื่อท่ีจะคน
สถานท่ีใดๆ ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดปกครองอยูท้ังนี้มีอํานาจท่ี
จะยึดและตรวจสมุดบัญชี และกระทําการใดๆตามสมควรเพ่ือเปดสถานท่ี หรือบานท่ีอยู โรงเรือน 
รวมท้ังตูนิรภัย ตูหรือท่ีเก็บของอ่ืนๆ7 และถามีผูขัดขวาง เจาพนักงานบังคับคดีสามารถท่ีจะรองขอ
ความชวยเหลือจากเจาพนักงานตํารวจได8 

2. การยึดอสังหาริมทรัพยมีวิธีปฏิบัติ คือ 
 2.1  นําหนังสือสําคัญสําหรับทรัพยสินมาไว 
 2.2  แจงการยึดใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ 
 2.3  แจงการยึดใหเจาพนักงานท่ีดินทราบ 

การยึดอสังหาริมทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นกฎหมายกําหนดวิธีการยึดโดยให
เจาพนักงานบังคับคดียึดเอาหนังสือสําคัญสําหรับทรัพยสินนั้น เชน โฉนด มาเก็บรักษาไวและแจง
การยึดใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา และเจาพนักงานท่ีดินผูมีหนาท่ีทราบ เพื่อใหเจาพนักงานท่ีดิน
ดําเนินการยึดไวในทะเบียนเปนหลักฐานตอไป ดังนั้นการยึดอสังหาริมทรัพยนั้นเพียงแต 
เจาพนักงานบังคับคดีแจงเจาพนักงานท่ีดินผูมีหนาท่ีทราบ และลูกหนี้ตามคําพิพากษา ก็ถือวาเปน
การยึดโดยชอบแลว 

 
                                                            

7  ระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 ขอ 16. 
8  ระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 ขอ 17. 
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 3.1.2.2  การประเมินราคาทรัพยสิน 
เจาพนักงานบังคับคดีไดทําการยึดทรัพยแลวเจาพนักงานบังคับคดีตองทําการประเมิน

ราคาทรัพยสินท่ียึดไวเพื่อคํานวณทรัพยสินดังกลาวเกินกลาวหนี้ตามคําพิพากษาหรือไม โดยการ
ประเมินราคาในชั้นการยึดหากกรณีเปนอสังหาริมทรัพยเจาพนักงานบังคับคดีจะใชราคาของกรม
ท่ีดินท่ีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพย เพื่อใชสําหรับเรียกเก็บคาธรรมเนียม 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามท่ีกฎหมายกําหนดเปนราคาประเมินทรัพยขณะนํายึด ท้ังท่ีดิน 
ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง หองชุด หากเปนสังหาริมทรัพยชนิดท่ัวไปเจาพนักงานบังคับคดีจะกําหนด
ราคาประเมินทรัพยตามสภาพทรัพย ถาเปนกรณีการประเมินราคาหุนจะใชราคาท่ีจดทะเบียนตาม
ใบหุนเปนราคาประเมินขณะนํายึด  

การประเมินราคาในช้ันการขายทอดตลาดทรัพยสินกอนท่ีจะทําการขายทอดตลาดก็จะ
มีการประเมินราคาใหมอีกคร้ังโดยการกําหนดราคาประเมินทรัพยเปนไปตามท่ีกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาดกําหนดไว 
 3.1.2.3 วิธีการขายทอดตลาด  

การขายทอดตลาด คือ การขายทรัพยสินโดยเปดเผยตอสาธารณะชนท่ัวไป เปดโอกาส
ใหบุคคลไปเขาประมูลสูราคาแขงขันกันไดตองมีประกาศโฆษณาตอสาธารณะชน ทําการขายโดย
เปดเผย มิใชเปนการเสนอการขายตอบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง บุคคลใดใหราคาสูงสุดก็จะได
ทรัพยสินนั้นไป ดังนั้นจึงตองมีการแขงขันการเขาสูราคา ผูท่ีประสงคจะไดทรัพยสินจากการขาย
ทอดตลาด ก็ตองเสนอราคาใหสูงข้ึนไปเร่ือยๆ การขายทอดตลาดจะบริบูรณเม่ือผูทอดตลาดสนอง
รับแสดงความตกลงดวยการเคาะไม หรือดวยกิริยา หรือดวยวิธีอยางหนึ่งอยางใดตามจารีตประเพณี
ในการขายทอดตลาด การขายทอดตลาดทรัพยสินเปนกรณีท่ีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑไวเปน
พิเศษแตกตางจากการซ้ือขายธรรมดา ก็เพื่อใหบรรลุถึงความมุงหมายของการขายทอดตลาด คือขาย
ใหไดราคาสูงกวาราคาโดยวิธีธรรมดาท่ัวไป และกฎหมายใหความศักดิ์สิทธ์ิสําหรับการขาย
ทอดตลาดตามคําส่ังศาลวาสิทธิของผูซ้ือทรัพยโดยสุจริตไมเสียไปแมภายหลังพิสูจนไดวาทรัพยสิน
มิใชของลูกหนี้ตามคําพิพากษา9 

การขายทอดตลาดใหเจาพนักงานบังคับคดีจัดทําประกาศโดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทรัพยท่ีจะขาย วันเวลา และสถานท่ีท่ีจะขาย ช่ือประเภท ลักษณะ จํานวน ขนาดและน้ําหนักของ
ทรัพย ถาเปนท่ีดินใหระบุเนื้อท่ี เจาของท่ีดิน ตําแหนงท่ีตั้งท่ีดิน ใหเจาพนักงานบังคับคดีจัดทํา

                                                            
9  จาก ปญหาการบังคับคดีแพง: ศึกษากรณีการขายทอดตลาดทรัพยสินที่ยึดโดยเจาพนักงานบังคับคดี  

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต)  (น. 51), โดย พรพิมล  บุญนาค, 2555, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
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ประกาศการขายทอดตลาดสงแกบุคคลผูมีสวนไดเสียในคดี10 และปดประกาศขายทอดตลาดไวโดย
เปดเผย ณ สถานที่ท่ีจะขายสถานท่ีท่ีทรัพยตั้งอยูท่ีชุมนุมชนและสถานท่ีราชการการขายทอดตลาด
ทรัพยสินใหเจาพนักงานบังคับคดีแสดงความตกลงดวยวิธีการเคาะไมดังนั้นการขายทอดตลาดยอม
บริบูรณเม่ือเจาพนักงานบังคับคดีแสดงความตกลงขายดวยการเคาะไมถาเจาพนักงานบังคับคดี 
ยังไมแสดงความตกลงวิธีการเคาะไมผูสูราคาจะถอนคําสูราคาของตนเสียก็ได 

การขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษากอนท่ีเจาพนักงานบังคับคดีจะ
เคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดท่ีเจาพนักงานบังคับคดีเห็นวาเปนราคาสมควรขายไดเจาหนี้
ตามคําพิพากษาลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีอาจคัดคานวาราคา
ดังกลาวมีจํานวนตํ่าเกินสมควรในการเชนวานี้ใหเจาพนักงานบังคับคดีเล่ือนการขายทอดตลาด
ทรัพยสินไปและในการขายทอดตลาดคร้ังตอๆไปหากมีผูเสนอราคาสูงสุดจํานวนไมนอยกวา
จํานวนท่ีผูเสนอราคาสูงสุดไดเสนอในการขายทอดตลาดทรัพยสินในคร้ังกอนใหเจาพนักงาน
บังคับคดีเคาะไมใหแกผู เสนอราคานั้นได11บทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติวาดวยการขาย
ทอดตลาดทรัพยสินของเจาพนักงานบังคับคดีโดยมีหลักการวากรณีท่ีเจาพนักงานบังคับคดีเห็นควร
เคาะไมขายทอดตลาดใหแกผูเสนอราคาสูงสุดท่ีเปนราคาสมควรขายกอนเคาะไมใหเจาพนักงาน
บังคับคดีสอบถามผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีวาจะคัดคานหรือไมหากมีการคัดคานราคาวามี
จํานวนตํ่าเกินสมควรใหเจาพนักงานบังคับคดีเล่ือนการขายทอดตลาดออกไปเพ่ือเปดโอกาส 
ใหผูคัดคานราคาหาบุคคลมาเสนอราคาใหไดราคาสูงกวานี้ในการขายคร้ังตอไปซ่ึงในการขาย
ทอดตลาดคร้ังตอๆ ไปหากมีผูเสนอราคาสูงสุดในจํานวนไมนอยกวาจํานวนท่ีผูเสนอราคาสูงสุดได
เสนอในการขายทอดตลาดทรัพยสินคร้ังกอนใหเจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคา
นั้นซ่ึงทําใหวิธีการการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีมีความชัดเจนโปรงใสและเปน
ธรรมกับคูความ 

                                                            
10  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 280  บัญญัติวา “เพ่ือประโยชนแหงบทบัญญัติในภาค

น้ี บุคคลตอไปน้ีใหถือวามีสวนไดเสียในวิธีบังคับคดีอันเก่ียวดวยทรัพยสินอยางใดอยางหน่ึง หรือสิทธิเรียกรอง
ของลูกหน้ีตามคําพิพากษา 

 (1)  เจาหน้ีตามคําพิพากษา ลูกหน้ีตามคําพิพากษา และในกรณีที่มีการอายัดสิทธิเรียกรอง ลูกหน้ีแหง
สิทธิเรียกรองน้ัน 

 (2)  บุคคลอื่นใดซึ่งชอบที่จะใชสิทธิอันไดจดทะเบียนไวโดยชอบหรือที่ไดยื่นคํารองขอตามท่ีบัญญัติ
ไวในมาตรา 288, 289 และ 290 อันเก่ียวกับทรัพยสิน หรือสิทธิเรยีกรองเชนวามาน้ัน เวนแตคํารองขอเชนวาน้ีจะ
ไดถูกยกเสียในช้ันที่สุด” 

11  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 309 ทวิ. 
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การท่ีผู มีสวนไดเสียในการบังคับคดีบรรดาเจาหนี้ตามคําพิพากษาลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษาหรือผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีเห็นวาราคาท่ีไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินมี
จํานวนตํ่าเกินสมควรและการขายทอดตลาดทรัพยสินในราคาตํ่าเกินสมควรนั้นเกิดจากการคบคิด
กันฉอฉลในระหวางผูท่ีเกี่ยวของในการเขาสูราคาหรือคูความไมสุจริตหรือประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรงของเจาพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติหนาท่ีบุคคลนั้นอาจยื่นคํารองเพ่ือขอใหศาลส่ัง 
เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสินไดและเม่ือศาลไตสวนแลวเห็นวาคํารองนั้นรับฟงไดใหศาลมี
คําส่ังอนุญาตตามคํารองนั้นซ่ึงการรองคัดคานเพื่อขอใหศาลส่ังเพิกถอน12 
 3.1.2.4  การชําระเงินและการโอนกรรมสิทธ์ิทรัพยสินท่ีขายทอดตลาด 

เม่ือผูซ้ือทรัพยจากการขายทอดตลาดไดแลว ผูซ้ือทรัพยจะตองชําระเงินสวนท่ีเหลือให
ครบถวนภายใน 15 วันนับแตวันซ้ือทรัพย แตผูซ้ือทรัพยสามารถขอขยายระยะเวลาการชําระเงิน
โดยมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการพิจารณาใหสินเช่ือของสถาบันการเงินมาแสดงซึ่งเจาพนักงาน
บังคับคดี ก็จะพิจารณาและอนุญาตใหขยายระยะเวลาการชําระราคาอีกไมเกิน 3 เดือน นับแตวัน
ครบกําหนดชําระราคา 15 วัน หากผูซ้ือทรัพยไมสามารถนําเงินมาชําระสวนท่ีเหลือไดภายใน  
3 เดือนตามที่ขอขยายระยะเวลาการชําระเงิน โดยมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการพิจารณาให
สินเช่ือของสถาบันการเงินมาแสดงหรือแจงวาอยูระหวางการรวบรวมเงินหรือมีเหตุอันสมควรให
เจาพนักงานบังคับคดีพิเคราะหพฤติการณแหงคดีของผูซ้ือทรัพยวาผูซ้ือทรัพยไดยื่นคํารองโดย
สุจริตหรือไมและผูซ้ือทรัพยท่ีขอขยายระยะเวลาครั้งท่ีสองจะตองวางเงินมัดจําเพิ่มอีกไมนอยกวา
รอย 20 ของราคาท่ี ซ้ือได จึงพิจารณาและอนุญาตใหขยายระยะเวลาการชําระราคาอีกไมเกิน  
3 เดือน นับแตวันครบกําหนดชําระราคาสวนท่ีเหลือคร้ังแรก และเม่ือผูซ้ือทรัพยชําระเงินคาซ้ือ
ทรัพยตอเจาพนักงานบังคับคดีครบถวนแลว เจาพนักงานบังคับคดีก็จะใหหนังสือแจงเจาพนักงาน
ท่ีดินใหโอนกรรมสิทธ์ิแกผูซ้ือทรัพยในวันท่ีชําระเงินครบถวนในวันนั้นหรืออยางชาในวันทําการ
ถัดไป 
 3.1.2.5  การจัดทําบัญชีรับจาย 

ในกรณีท่ีมีการขายทอดตลาดทรัพยและวางเงินครบถวนแลวไดแลวนั้น เจาพนักงาน
บังคับคดีมีหนาท่ีจัดทําบัญชีรายละเอียดแสดงจํานวนเงินท้ังหมดท่ีไดมาจากการขายทอดตลาด
ทรัพยสินดังกลาวเม่ือเจาพนักงานบังคับคดีไดจัดทําบัญชีรับจายเสร็จเรียบรอยแลวจะสงแจงบัญชี
ใหผูมีสวนไดเสียทราบ โดยที่เม่ือผูมีสวนไดเสียไดพิจารณาบัญชีแลว หากเห็นวาบัญชีดังกลาวมี
ความคลาดเคล่ือนหรือไมถูกตองประการใด ผูมีสวนไดเสียมีสิทธิคัดคานบัญชีไดโดยการยื่นคํารอง 
 
                                                            

12  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 309 ทวิ วรรคสอง. 
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คัดคานตอเจาพนักงานบังคับคดีภายใน 7 วันนับแตวันท่ีไดรับคําบอกกลาว และหากเจาพนักงาน
บังคับคดีมีคําส่ังยืนยันบัญชีเดิมผูมีสวนไดเสียในคดีก็สามารถโตแยงบัญชีรับจายโดยยื่นคํารองตอ
ศาลช้ันตนภายใน 7 วันนับแตวันท่ีไดมีคําส่ัง และตราบใดท่ียังไมมีคําส่ังของศาลในประเด็นบัญชี
รับจาย เจาพนักงานบังคับคดีก็ยังคงจายเงินในคดีใหแกผูมีสวนไดเสียไมได แตถาในกรณีท่ีไมมีการ
โตแยงบัญชีรับจายถือวาบัญชีรับจายถูกตองเจาพนักงานบังคับคดีก็สามารถจายเงินใหผูมีสวนได
เสียไดตามสิทธิไดและถาขายทอดตลาดแลวครบยอดหนี้มีเงินเหลือในคดีก็จะคืนเงินใหแกลูกหนี้
ตามคําพิพากษาตอไป13 
 3.1.3  มาตรการทางกฎหมายการขายทอดตลาดทรัพยสินในประเทศไทย 
  3.1.3.1  การขายทอดตลาดทรัพยสินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

การขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย บัญญัติไวในบรรพ 3 หมวด 4 
สวนท่ี 3 ตั้งแตมาตรา 509 ถึง มาตรา 517 โดยมีหลักการสําคัญดังตอไปนี้ 

การขายทอดตลาดเปนการซ้ือขายชนิดหนึ่งซ่ึงมีวิธีการพิเศษออกไป โดยการขายเปน
การเสนอขายโดยเปดเผยไมไดเสนอขายแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด เปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปเขาซ้ือ
ทรัพยโดยการประมูลราคากัน ผูท่ีเสนอราคาสูงสุดยอมไดทรัพยนั้นไป หากไมมีการเปดโอกาสให
บุคคลทั่วไปเขาซ้ือทรัพยโดยการประมูลราคากัน ไมถือวาเปนการขายทอดตลาด แมการเขาสูราคา
จะมีแคบุคคลคนเดียวเขาสูราคาก็ถือเปนการขายทอดตลาดแลวโดยปรากฏอยูในแนวคําพิพากษา
ศาลฎีกา ไดแก  

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2162/2514 ในการขายทอดตลาดทรัพยเพื่อเอาเงินชําระคาปรับ
ฐานผิดสัญญาประกันมีทรัพย 3 รายการ รวมท้ังทรัพยรายพิพาทดวย เจาพนักงานบังคับคดีได
โฆษณาบอกขายเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปเขาสูราคาไดโดยเปดเผยแลว เวลาขายทรัพยอีก 2
รายการนั้น มีผูเขาสูราคา 2 ถึง 3 คน แตเม่ือขายทรัพยรายพิพาทมีผูสูราคาเพียงคนเดียว เม่ือไมมี
ผูอ่ืนสูราคาสูงข้ึนไปอีกแลว ผูสูราคาคนเดียวนี้ยอมไดช่ือวาเปนผูสูราคาสูงสุด ศาลยอมอนุญาตให
ขายใหแกผูสูราคานี้ไดเม่ือเห็นวาเปนราคาสมควรแลว แมจะมีผูสูราคาเพียงคนเดียวก็จะถือวาการ
ขายทอดตลาดทรัพยรายพิพาทนี้ ไมเปนไปตามวิธีการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 513 และมาตรา 514 หาไดไม 

การขายทอดตลาดบริบูรณเม่ือผูทอดตลาดแสดงความตกลงดวยการเคาะไมหรือดวย
กิริยาอ่ืนอยางใดอยางหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดถายังมิไดแสดงเชนนั้นอยู 
ตราบใด ทานวาผูสูราคาจะถอนคําสูราคาของตนเสียก็ยังถอนได14 การขายทอดตลาดสําเร็จลงและ 
                                                            

13  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 320. 
14  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 509. 
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ผูซ้ือผูขายตองผูกพันตามสัญญาขายทอดตลาดน้ัน การขายทอดตลาดมีความแตกตางจากการซ้ือขาย
ท่ัวไปคือวิธีการตั้งราคาและตกลงราคาในการซ้ือขาย โดยตองมีการโฆษณาบอกขายแกสาธารณชน
และทําการขายทอดตลาดโดยเปดเผย 

ผูซ้ือทรัพยจากการขายทอดตลาด จะตองทําตามคําโฆษณาบอกขายและตามความ 
ขออ่ืนๆ ซ่ึงผูทอดตลาดไดแถลงกอนประเดิมการสูราคาทรัพยสินเฉพาะรายไปตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 510 แตการโฆษณาไมใชการเสนอขาย ฉะนั้นแมมีการโฆษณาวา
จะขายทรัพยอยางนั้นๆ ท่ีใดแลวแตไมมีการขายทรัพยดังกลาว ผูทอดตลาดก็ไมตองรับผิดในความ
เสียหาย คาใชจายท่ีมีผูเดินทางมาสูราคา แตท้ังนี้การโฆษณาก็ถือเปนสวนสําคัญในสัญญา เม่ือมีการ
ขายทอดตลาด ซ่ึงคูสัญญาจะตองผูกพันตามคําโฆษณาบอกขายและตามความขออ่ืนๆ ซ่ึง 
ผูทอดตลาดไดแถลงไวกอนเขาสูราคา เชนเงินวางประกันรอยละเทานั้นเทานี้ การรอนสิทธ์ิ เปน
ตน15 

การขายทอดตลาดมีบุคคลท่ีเกี่ยวของ 4 ฝายดวยกัน ไดแก ผูขาย ผูทอดตลาด ผูสูราคา 
และผูซ้ือ โดยการขายทอดตลาดน้ันหามผูขายเขาสูราคาในการขายทอดตลาด แตถาผูขายประสงค
จะเขาสูราคาดวยก็ตองแถลงไวโดยเฉพาะในคําโฆษณาบอกการขายทอดตลาดกอนวาตนสงวน
สิทธิท่ีจะเขาสูราคาดวย กฎหมายจึงอนุญาตใหผูขายเขาสูราคาไดในเงื่อนไขที่วาผูขายตองแถลงไว
กอนขายวาตนสงวนสิทธิจะเขาสูราคาดวย เพื่อใหผูเขาสูราคาคนอ่ืนไดรูตัวลวงหนา16 สวน 
ผูทอดตลาด ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 511 หามมิใหเขาสูราคาในการขายทอดตลาด 
ท่ีตนเปนผูอํานวยการขายเองโดยไมมีขอยกเวนไวอยางกรณีผูขายดังนั้น ถาผูขายทอดตลาดดวย ก็
ตองหามมิใหเขาสูราคาตามมาตราน้ี 

ภายหลังจากท่ีผูทอดตลาดสนองรับคําสูราคาสูงสุดของผูสูราคาผูใดดวยการเคาะไม 
หรือดวยกิริยาอยางอ่ืนตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดแลวการขายทอดตลาดยอมบริบูรณ
และผูสูราคาสูงสุดผูนั้นกลายเปนผูซ้ือในการขายทอดตลาดซ่ึงจะตองทําตามคําโฆษณาบอกขาย
และตามความขออ่ืนๆ ท่ีผูทอดตลาดไดแถลงกอนเผดิมการสูราคา17 และตองใชราคาเปนเงินสดเม่ือ
การซ้ือขายบริบูรณ หรือตามเวลาท่ีกําหนดไวในคําโฆษณาบอกขาย18 หากผูเขาสูราคาสูงสุดละเลย

                                                            
15  จาก คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะซื้อขาย (น. 225), โดย ประพนธ  ศาตะมาน,  

และไพจิตร ปุญญพันธุ, 2532, กรุงเทพฯ: 
16  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 512. 
17  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 510. 
18  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 515. 
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ไมใชราคาผูทอดตลาดมีสิทธิเอาทรัพยสินออกขายใหม ถาไดเงินสุทธิไมคุมราคาและคาขาย
ทอดตลาดในคร้ังกอน ผูสูราคาเดิมตองรับผิดในสวนท่ีขาด19 

การขายทอดตลาดทรัพยสินท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดี เจาพนักงานบังคับคดีตอง
ดําเนินการตามท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยการขายทอดตลาด ประกอบกับประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง คําส่ังกรมบังคับคดี และกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด ซ่ึงกําหนดวิธีการและข้ันตอนการบังคับคดีไว หากเจาพนักงาน
บังคับคดีไมไดปฏิบัติตามข้ันตอนยอมเปนการบังคับคดีท่ีมิชอบดวยกฎหมาย ผูมีสวนไดเสียอาจ
รองขอใหเพิกถอนกระบวนการบังคับคดีท่ีไมชอบดวยกฎหมายได เชน เจาหนี้ผูเปนโจทกไดแถลง
ขอใหเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของจําเลยลูกหนี้ตามคําพิพากษาตาม
หมายบังคับคดีของศาลจังหวัดตล่ิงชัน โดยติดจํานองธนาคารกรุงเกา ซ่ึงศาลไดอนุญาตบุริมสิทธิให
ไดรับชําระหนี้จํานองกอนเจาหนี้รายอ่ืนแลวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 
289  ตอมาเจาพนักงานบังคับคดีไดประกาศขายทอดตลาด โดยมี นาย ม่ังมี เงินทอง และนายรวย 
ไมจน เขาสูราคา ดังนี้หากของเท็จจริงปรากฏวา ขณะทําการขายทอดตลาด นาย ม่ังมี เงินทอง ได
เสนอราคาแขงกับนายนายรวย ไมจนเจาพนักงานบังคับคดีไดเคาะไมขายแกนายรวย ไมจน โดย 
เจาพนักงานบังคับคดีไมได นับ หนึ่ง นับสอง นับสาม กอนขายทอดตลาด จึงเปนการมิไดปฏิบัติ
ดวยกิริยาอ่ืนอยางใดอยางหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี จึงเปนการ
ขายทอดตลาดท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ชอบท่ีเจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือผูมี
สวนไดเสียจากการขายทอดตลาดโดยไมชอบรองขอตอศาลใหเพิกถอนการขายทอดตลาดท่ีไมชอบ
ดังกลาวได   
 3.1.3.2 อํานาจทั่วไปของเจาพนักงานบังคับคดี 
    1. อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานบังคับคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  

การบังคับคดีตามหมายบังคับคดีนั้นจะทําไดก็แตโดยเจาพนักงานบังคับคดี ซ่ึงใน 
บทนิยามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 1 (14) “เจาพนักงานบังคับคดี” 
หมายถึงเจาพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดี หรือพนักงานอ่ืนผูมีอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ท่ีใชอยู ในอันท่ีจะปฏิบัติตามวิธีการตามท่ีบัญญัติไวในภาค 4 แหงประมวลกฎหมายน้ี เพื่อคุมครอง
สิทธิของคูความในระหวางพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ังและใหหมายความ
รวมถึงบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานบังคับคดีใหปฏิบัติการแทน 

 

                                                            
19  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 516. 
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เม่ือพิจารณาจากความหมายในมาตราดังกลาวแลว จะเห็นไดวา เจาพนักงานบังคับคดี
นั้นจะมาจากบุคคลสามประเภท คือ  

1.  เจาพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม แตการปฏิบัติงานของ 
เจาพนักงานบังคับคดีใหถือเสมือนวาเปนเจาพนักงานของศาล20 และเจาพนักงานบังคับคดีเปนเพียง
เจาพนักงานผูมีหนาท่ีปฏิบัติตามวิธีการตามท่ีบัญญัติไวในภาค 4 แหงประมวลกฎหมายนี้ เพื่อ
คุมครองสิทธิของคูความในระหวางพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง ไมอาจเขาไป
เปนผูมีสวนไดเสียในคดีท่ีจะอุทธรณฎีกาโตแยงคําส่ังศาลอันเกี่ยวกับการบังคับคดีหรือคําส่ังศาลได
โดยปรากฏอยูในแนวคําพิพากษาศาลฎีกา ไดแก 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4522/2550 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 
296 และมาตรา 302 บัญญัติกําหนดใหอํานาจเกี่ยวกับการบังคับคดีเปนของศาล สวนเจาพนักงาน
บังคับคดีนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 1 (14) บัญญัติวา “เจาพนักงานบังคับ
คดี หมายความวา เจาพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดีหรือพนักงานอ่ืนผูมีอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายท่ีใชอยูในอันท่ีจะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไวในภาค 4 แหงประมวลกฎหมายนี้ เพื่อ
คุมครองสิทธิของคูความในระหวางการพิจารณา หรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ังและให
หมายความรวมถึงบุคคลที่ได รับมอบหมายจากเจาพนักงานบังคับคดีใหปฏิบัติการแทน”  
เจาพนักงานบังคับคดีจึงเปนเจาพนักงานท่ีตองปฏิบัติในการท่ีจะบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง
ศาลเทานั้น ไมมีอํานาจเขามาเปนผูมีสวนไดเสียหรือเปนคูความได เม่ือศาลอุทธรณภาค 5 พิพากษา
ใหเพิกถอนการขายทอดตลาดและใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการขายใหม ผูคัดคานซ่ึงเปนเจา
พนักงานบังคับคดีก็ตองปฏิบัติไปตามนั้น ไมมีสิทธิฎีกาคัดคานคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค 5 ศาล
ฎีกาจึงไมรับวินิจฉัยให แตท่ีศาลอุทธรณภาค 5 พิพากษาใหผูคัดคานซ่ึงเปนเจาพนักงานบังคับคดีใช
คาฤชาธรรมเนียมท้ังสองศาลแทนโจทกนั้นไมถูกตอง เพราะผูคัดคานไมใชคูความในคดี ปญหาน้ี
เปนขอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลฎีกาเห็นควรยกข้ึนวินิจฉัยแกไข
เสียใหถูกตอง 

แตถามีกฎหมายท่ีบัญญัติใหอํานาจแกเจาพนักงานบังคับคดีไว เปนกรณีพิ เศษ 
เจาพนักงานบังคับคดีก็สามารถดําเนินการตามกฎหมายน้ันๆได และถามีกฎหมายใหเปนหนาท่ีตอง
ปฏิบัติเจาพนักงานบังคับคดีก็ตองปฏิบัติตามดวย เชน  

มาตรา 312 วรรคสอง บัญญัติวา “ถาคําส่ังอายัดทรัพยนั้นไมมีการคัดคาน หรือศาลไดมี
คําส่ังรับรองดังกลาวแลวและบุคคลภายนอกมิไดปฏิบัติตามนั้น เจาพนักงานบังคับคดีอาจรองขอให

                                                            
20  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1084/2525 
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ศาลออกหมายบังคับคดีแกบุคคลภายนอกนั้น และดําเนินการไปเสมือนหนึ่งวาบุคคลนั้นเปนลูกหนี้
ตามคําพิพากษา” 

มาตรา 295 ตรี บัญญัติวา “ในกรณีท่ีมีการยึดทรัพยสินซ่ึงมิใชตัวเงิน หรือในกรณียึด
หรืออายัดเงิน หรืออายัดทรัพยสินแลวไมมีการขายหรือจําหนายเน่ืองจากเจาพนักงานบังคับคดี 
ถอนการบังคับคดีนั้นเอง หรือถอนโดยคําส่ังศาล และผูขอใหยึดหรืออายัดไมชําระคาธรรมเนียม 
เจาพนักงานบังคับคดี ใหเจาพนักงานบังคับคดีขอหมายบังคับคดีแกทรัพยสินของผูนั้นเพ่ือชําระ
คาธรรมเนียม ในกรณีเชนวานี้ ใหถือวาเจาพนักงานบังคับคดีเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาในสวนท่ี
เกี่ยวกับคาธรรมเนียมนั้น  และใหเจาพนักงานบังคับคดีบังคับคดีได เองโดยไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมท้ังปวงเพื่อประโยชนในการบังคับคดีนั้น” เปนตน 

2.  พนักงานอ่ืนผูมีอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีใชอยูในอันท่ีจะปฏิบัติตาม
วิธีการตามท่ีบัญญัติไวในภาค 4แหงประมวลกฎหมายนี้ ซ่ึงหมายความถึงบุคคลใดท่ีศาล
เห็นสมควร ศาลก็จะแตงต้ังใหบุคคลนั้นเปนเจาพนักงานบังคับคดีใหไปดําเนินการบังคับคดีเอากับ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาใหเปนไปตามหมายบังคับของศาลนั่นเอง  

3.  ผูรับมอบอํานาจจากเจาพนักงานบังคับคดีใหปฏิบัติการแทนโดยกฎหมายมิได
กําหนดวาผูรับมอบอํานาจนั้นตองเปนขาราชการหรือพนักงานราชการ ดังนี้เจาพนักงานบังคับคดี
อาจมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูทําการแทน และถือวาผูท่ีไดรับมอบหมายนั้นเปน 
เจาพนักงานบังคับคดี21 

เจาพนักงานบังคับคดีในฐานท่ีเปนผูแทนเจาหนี้ตามคําพิพากษา ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา 278 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงภาคนี้วาดวย
อํานาจและหนาท่ีของเจาพนักงานบังคับคดี นับแตวันท่ีไดสงหมายบังคับคดีใหแกลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษา หรือถาหมายน้ันมิไดสงนับแตวันออกหมายนั้นเปนตนไป ใหเจาพนักงานบังคับคดีมี
อํานาจในฐานเปนผูแทนเจาหนี้ตามคําพิพากษาในอันท่ีจะรับชําระหนี้หรือทรัพยสินท่ีลูกหนี้นํามา
วางและออกใบรับใหกับมีอํานาจท่ีจะยึดหรืออายัดและยึดถือทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ไว และมีอํานาจที่จะเอาทรัพยสินเชนวานี้ออกขายทอดตลาด ท้ังมีอํานาจที่จะจําหนายทรัพยสินหรือ
เงินรายไดจากการนั้นและดําเนินวิธีการบังคับท่ัวๆ ไปตามที่ศาลไดกําหนดไวในหมายบังคับคดี 
รวมท้ังใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจดําเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบังคับคดีไดโดยใหถือ
เสมือนเปนเจาพนักงานศาล”แมกฎหมายจะกําหนดใหเจาพนักงานบังคับคดีในฐานท่ีเปนผูแทน

                                                            
21  จาก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 บททั่วไป  (น.33),โดย  สมชัย  ฑีฆาอุตมากร, 

2553, กรุงเทพฯ: พลสยาม พริ้นต้ิง. 
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เจาหนี้ตามคําพิพากษา แตการดําเนินการบังคับคดีเพื่อใหการบังคับคดีสําเร็จลุลวงเจาหนี้ตาม 
คําพิพากษาตองเปนผูริเร่ิมดําเนินการ เชน  

1. เจาหนี้ตามคําพิพากษาแถลงของใหยึดทรัพยลูกหนี้ตามคําพิพากษาเจาหนี้ตาม 
คําพิพากษาตองเปนผูนําช้ีและยืนยันวาทรัพยนั้นเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาจริง22 

2. กอนท่ีเจาพนักงานบังคับคดีจะไปทําการบังคับคดี ตองใหผูนํายึดหรือผูรับมอบ
อํานาจทําคําขอตอเจาพนักงานบังคับคดี ตามแบบพิมพกรมบังคับคดีและวางเงินคาใชจายไวตามท่ี
เจาพนักงานบังคับคดีจะกําหนดตามอํานาจในกฎหมาย ท้ังนี้โดยคํานึงถึงคาเชาสถานท่ีเก็บรักษา
ทรัพยและคาจางคนเฝารักษาทรัพยดวย23 

3.  ถาเปนการยึดท่ีดิน ใหผูนํายึดสงโฉนด หรือ หนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินรายท่ีจะนํา
ยึดหรือ สําเนาซ่ึงเจาพนักงานรับรอง ถาหากมี ใหเจาพนักงานบังคับคดีตรวจสอบกอน24 

4.  ผูนํายึดเปนผูชวยเหลือใหความสะดวก จัดยานพาหนะรับและสงเจาพนักงานบังคับ
คดี ตลอดจนการขนยาย และการเก็บรักษาทรัพย และออกเงินทดรองคาใชจายตามท่ีเจาพนักงาน
บังคับคดีจะรองขอ25 

5.  ผูนํายึดตองอยูในสถานท่ียึดทรัพยเพื่อช้ีทรัพย ใหเจาพนักงานบังคับคดีกระทําการ
ยึดและชวยเหลือเจาพนักงานบังคับคดีในการยึดทรัพยตามแตเจาพนักงานบังคับจะขอรองเพื่อให
การยึดสําเร็จไปโดยมิชักชา26 เปนตน 

การท่ีเจาพนักงานบังคับคดีในฐานท่ีเปนผูแทนเจาหนี้ตามคําพิพากษา ตามมาตรา 278 
วรรคหนึ่ง กําหนดใหเจาพนักงานบังคับคดีเปนผูแทนเจาหนี้ตามคําพิพากษา ในอันท่ีจะรับชําระหนี้
หรือทรัพยสินท่ีลูกหนี้นํามาวาง แตศาลฎีกาไดขยายความใหมีฐานะเปนผูรับชําระหนี้แทนเจาหนี้
ตามคําพิพากษาในเงินท่ียึดหรืออายัดมาได และเงินท่ีไดจากการขายหรือจําหนายทรัพยสินท่ียึดหรือ
อายัดมาดวยและเม่ือลูกหนี้ตามคําพิพากษานําเงินมาวางตอเจาพนักงานบังคับคดีเต็มจํานวนหน้ีตาม
คําพิพากษา รวมท้ังคาฤชาธรรมเนียมท่ีจะตองรับผิดแทนเจาหนี้ตามคําพิพากษา และคาธรรมเนียม
ในช้ันบังคับคดีแลว หนี้ตามคําพิพากษาน้ันยอมเปนอันระงับส้ินไป เจาพนักงานบังคับคดีจะยึด

                                                            
22  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 283. 
23  ระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522, ขอ 6. 
24  ระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522, ขอ 7. 
25  ระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522, ขอ 8. 
26  ระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522, ขอ 9. 
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หรืออายัดทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตอไปไมได27 โดยปรากฏอยูในแนวคําพิพากษาศาลฎีกา
ดังนี้ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4038/2543 เจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการตามหมายบังคับคดี
โดยยึดและขายทอดตลาดทรัพยจํานองรวมท้ังรับเงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดไวเพ่ือชําระหนี้ให
โจทกตามคําพิพากษาเปนการทําไปในฐานะเปนผูแทนโจทกถือวาเงินท่ีเจาพนักงานบังคับคดีไดรับ
จากการขายทอดตลาดทรัพยจํานองของจําเลยในวันท่ีเจาพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดเปนเงินท่ี
โจทกไดรับชําระหนี้ตามคําพิพากษาแลวโจทกมีสิทธิเรียกดอกเบ้ียในหนี้จํานองถึงวันขาย
ทอดตลาดเทานั้นท่ีเจาพนักงานบังคับคดีทําบัญชีสวนเฉล่ียเสร็จลาชาไปหลายปนับแตวันขาย
ทอดตลาดก็เพราะมีผูเขาสูราคาคัดคานการขายทอดตลาดและโจทกคัดคานบัญชีสวนเฉล่ียในเร่ือง
จํานวนเงินตามบุริมสิทธิในฐานะเจาหนี้จํานองท่ีโจทกจะไดรับจําเลยหาไดมีสวนเกี่ยวของหรือมี
สวนทําใหเจาพนักงานบังคับคดีทําบัญชีสวนเฉล่ียเสร็จลาชาไมจําเลยจึงไมตองรับผิดชําระดอกเบ้ีย
ใหโจทกหลังจากวันขายทอดตลาดทรัพยจํานองอีกตอไป 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2558/2527 เม่ือลูกหนี้ตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดไดวางเงินตอ 
เจาพนักงานบังคับคดีเปนจํานวนพอชําระหนี้ตามคําพิพากษาพรอมท้ังคาฤชาธรรมเนียมแหงคดี
แลวก็ไมมีเหตุท่ีจะตองดําเนินการบังคับคดีโดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดหรือจําหนาย
ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาโดยวิธีอ่ืนตอไปกรณีไมตองดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา 293 การที่ลูกหนี้ไดวางเงินตอศาลหรือเจาพนักงานบังคับคดีเปนจํานวนพอชําระ
หนี้ตามคําพิพากษาแลวหากวาเจาพนักงานบังคับคดีไดดําเนินการบังคับคดีไวเจาพนักงานบังคับคดี
ก็ตองถอนการบังคับคดีนั้นตาม มาตรา 295(1) เม่ือลูกหนี้ตามคําพิพากษาก็ไดแถลงรับวาไดปฏิบัติ
ตามคําบังคับของศาลเสร็จส้ินแลว จึงไมมีเหตุที่ศาลจะส่ังใหงดการบังคับคดีตามมาตรา 292(2) ศาล
จึงชอบท่ีจะยกคํารองขอใหงดการบังคับคดีของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นเสียได 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 691/2522 เงินมัดจําท่ีผูซ้ือทรัพยจากการขายทอดตลาดวางไวตอ
เจาพนักงานบังคับคดี ถือวาเปนเงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดท่ีเจาพนักงานบังคับคดีรับไวแทน
เจาหนี้ตามคําพิพากษาเม่ือผูซ้ือผิดสัญญาและถูกริบเงินเจาพนักงานบังคับคดีตองรวบรวมไวชําระ
หนี้แกเจาหนี้ตามคําพิพากษา 

การบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดีในฐานที่เปนผูแทนเจาหนี้ตามคําพิพากษาตอง
ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายซึ่งท่ีจะคุมครองลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลภายนอกที่รับ
ผลกระทบจากการบังคับคดีของเจาหนี้ตามคําพิพากษา เชน การท่ีเจาพนักงานบังคับคดีจะทําการยึด 
                                                            

27  .จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง วาดวย การบังคับคดี (พิมพครั้งที่ 2). (น. 186), โดย  
จรัญ  ภักดีธนากุล, 2553, กรุงเทพฯ: 
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อายัด หรือการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้เกินกวาความจําเปนไมได28 การหามยึดทรัพยสิน
บางชนิดของลูกหนี้ตามคําพิพากษาซ่ึงกฎหมายกําหนดไมตกอยูภายใตการบังคับคดี29 การใชสิทธิ
คัดคานการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดี30 เปนตน 

เจาพนักงานบังคับคดีเม่ือไดรับหมายบังคับคดีแลวยอมตองปฏิบัติตามหมายบังคับคดี
โดยการนี้ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพงไดกําหนดอํานาจของเจาพนกังานบังคับคดีไวดังนี้  

1.  อํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนมีคําพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง มาตรา 254 เปนวิธีการคุมครองสิทธิของโจทกในระหวางพิจารณา ซ่ึงศาลคําส่ัง
ใหยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือกักเรือของจําเลยไวช่ัวคราวกอนพิพากษา โดยศาลจะออก“หมายยึด
ทรัพยช่ัวคราว, หมายกักเรือ” ตั้งเจาพนักงานบังคับคดีจัดการยึดทรัพยสินหรือกักเรือของจําเลยไว 
เพื่อไมใหจําเลยยักยายถายเททรัพยสิน หรือเคล่ือนยายเรือไปกอนท่ีศาลจะมีคําพิพากษา 

2.  เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจในฐานเปนผูแทนเจาหนี้ตามคําพิพากษาในอันท่ีจะ
รับชําระหนี้หรือทรัพยสินท่ีลูกหนี้นํามาวางและออกใบรับใหกับมีอํานาจท่ีจะยึดหรืออายัดและ
ยึดถือทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไว และมีอํานาจท่ีจะเอาทรัพยสินเชนวานี้ออกขาย
ทอดตลาด ท้ังมีอํานาจท่ีจะจําหนายทรัพยสินหรือเงินรายไดจากการนั้นและดําเนินวิธีการบังคับ 
ท่ัวๆ ไปตามท่ีศาลไดกําหนดไวในหมายบังคับคดี รวมทั้งใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจ
ดําเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบังคับคดีไดโดยใหถือเสมือนเปนเจาพนักงานศาล เชน การขอให
นายทะเบียนท่ีดินระงับการจดทะเบียนเกี่ยวกับท่ีดิน โดยทางปฏิบัติเม่ือเจาพนักงานไดทําการยึด
ทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษาแลว หากเปนทรัพยท่ีมีทะเบียน เชน โฉนดท่ีดิน หุน สิทธิการเชา 
เปนตน ในวันเดียวกันนั้นเจาพนักงานบังคับคดีจะมีหนังสือแจงนายทะเบียนท่ีรับผิดชอบใหระงับ
การจดทะเบียนเกี่ยวกับทรัพยท่ีมีทะเบียนนั้นๆ เปนตน 

3.  เจาพนักงานบังคับคดี ในการที่จะดําเนินการบังคับคดีเจาพนักงานบังคับคดียอมมี
อํานาจเทาท่ีมีความจําเปนเพื่อท่ีจะคนสถานท่ีใดๆ อันเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือท่ีลูกหนี้
ตามคําพิพากษาไดปกครองอยูเชนบานท่ีอยูคลังสินคาโรงงานและรานคาขายท้ังมีอํานาจท่ีจะยึด
และตรวจสมุดบัญชีหรือแผนกระดาษและกระทําการใดๆตามสมควรเพ่ือเปดสถานท่ีหรือบานท่ีอยู
หรือโรงเรือนดังกลาวแลวรวมท้ังตูนิรภัยตูหรือท่ีเก็บของอ่ืนๆ ถามีผูขัดขวางเจาพนักงานบังคับคดี
ชอบที่จะรองขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานตํารวจเพื่อดําเนินการบังคับคดีจนได 

                                                            
28  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 284. 
29  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 286 และ 286. 
30  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 296 และ 309 ทวิ. 
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4.  เจาพนักงานบังคับคดียอมมีอํานาจท่ีจะรวบรวมเงินใหพอชําระตามคําพิพากษาหรือ
คําส่ังโดยวิธียึดหรืออายัด และขายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา (1) โดยวิธียึดและขาย
ทอดตลาดสังหาริมทรัพยอันมีรูปรางและอสังหาริมทรัพย (2) โดยวิธีอายัดสังหาริมทรัพยอันมี
รูปรางและอสังหาริมทรัพยรวมทั้งสิทธิท้ังปวงอันมีอยูในทรัพยเหลานั้นซ่ึงบุคคลภายนอกจะตอง
สงมอบหรือโอนมายังลูกหนี้ตามคําพิพากษาในภายหลังและเม่ือไดสงมอบหรือโอนมาแลวเอา
ทรัพยสินหรือสิทธิเหลานั้นออกขายหรือจําหนายในกรณีเชนวานี้เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจะ
ยึดบรรดาเอกสารท้ังปวงท่ีใหสิทธิแกลูกหนีใ้นอันท่ีจะไดรับสงมอบหรือรับโอนทรัพยสินหรือสิทธิ
เชนวามาน้ัน (3) โดยวิธีอายัดเงินท่ีบุคคลภายนอกจะตองชําระใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษาใน
ภายหลังแลวเรียกเก็บตามนั้นในกรณีเชนวานี้เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจท่ีจะยึดบรรดาเอกสาร
ท้ังปวงท่ีใหสิทธิแกลูกนี้ตามคําพิพากษาในอันท่ีจะไดรับชําระเงินเชนวานั้น (4) โดยวิธียึดเอกสาร
อ่ืนๆ ท้ังปวงเชนสัญญากระทําการงานตางๆ ซ่ึงไดชําระเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนแลวซึ่งการ
บังคับตามสัญญาเชนวานี้อาจทวีจํานวนหรือราคาทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษาท้ังนี้ ทรัพยสินท่ี
เปนของภรรยาหรือท่ีเปนของบุตรผูเยาวของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ซ่ึงตามกฎหมายอาจถือไดวา
เปนทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือเปนทรัพยสินท่ีอาจบังคับเอาชําระหนี้ตามคําพิพากษา
ไดนั้น เจาพนักงานบังคับคดีอาจยึดหรืออายัดและเอาออกขายได 

5.  เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจสงเอกสารเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือ
คําส่ังและใหรายงานการสงเอกสารนั้นรวมไวในสํานวนการบังคับคดีดวยท้ังนี้ 
  5.1 ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 73 มาตรา 
74 มาตรา 76 มาตรา 77 มาตรา 78 และมาตรา 80 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  5.2 ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจส่ังใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
โดยใหผูมีหนาท่ีนําสงเปนผูเสียคาธรรมเนียมไปรษณียากรกรณีเชนนี้ใหถือวาเอกสารท่ีสงโดย 
เจาพนักงานไปรษณียมีผลเสมือนเจาพนักงานบังคับคดีเปนผูสงและใหนําบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 74 มาตรา 76 และมาตรา 77 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  5.3  ถาการสงเอกสารไมสามารถจะทําได ตาม 4.1 และ 4.2 เจาพนักงานบังคับคดีมี
อํานาจส่ังใหสงเอกสารโดยวิธีอ่ืนแทนไดกลาวคือปดเอกสารไวในท่ีแลเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือ
สํานักทําการงานของบุคคลผูมีช่ือระบุไวในเอกสารหรือมอบหมายเอกสารไวแกเจาพนักงานฝาย
ปกครองในทองถ่ินหรือเจาพนักงานตํารวจแลวปดประกาศแสดงการท่ีไดมอบหมายดังกลาวแลว
หรือลงโฆษณาหรือทําวิธีอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรท้ังนี้ใหมีผลใชไดตอเม่ือกําหนดเวลา 15 วันหรือ
ระยะเวลานานกวานั้นตามท่ีเจาพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรกําหนดไดลวงพนไปแลวนับต้ังแต
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เวลาท่ีเอกสารหรือประกาศแสดงการมอบหมายน้ันไดปดไวหรือการโฆษณาหรือวิธีอ่ืนใดตามท่ี 
เจาพนักงานบังคับคดีส่ังนั้นไดทําหรือไดตั้งตนแลว 

6.  เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจออกคําส่ังกําหนดจํานวนเงินท่ีไมตองสงตามคําส่ัง
อายัดของเจาพนักงานบังคับคดี ตามมาตรา 286 วรรคหน่ึง (1) เบ้ียเล้ียงชีพ (3) เงินเดือนคาจาง
บํานาญคาชดใชเงินสงเคราะหหรือรายไดอ่ืนและ (4) เงินฌาปนกิจสงเคราะหแตถาเจาหนี้ตาม 
คําพิพากษาลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีไมเห็นดวยกับ
จํานวนเงินท่ีเจาพนักงานบังคับคดีกําหนดบุคคลดังกลาวอาจยื่นคํารองตอศาลภายใน 15วันนับแต
วันท่ีไดทราบถึงการกําหนดจํานวนเงินเชนวานั้นเพื่อขอใหศาลกําหนดจํานวนเงินใหมได 

7.  เม่ือศาลไดมีคําส่ังอนุญาตใหขายแลวเจาพนักงานบังคับคดีอาจขายทอดตลาด
ทรัพยสินท่ียึดไดเม่ือพนระยะเวลาอยางนอย 5 วัน นับแตวันท่ียึดการขายนั้นใหดําเนินตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎกระทรวงวาดวยการนั้นและตาม
ขอกําหนดของศาลซ่ึงระบุไวในคําส่ังอนุญาตใหขายทรัพยสินนั้นถาหากมีประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา 308  

8.  เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจหนาท่ีในคดีฟองขับไลโดยตรงตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงตามมาตรา 296 ทวิ ถึงมาตรา 296 สัตต เม่ือศาลมีคําพิพากษาใหขับไลจําเลย
ซ่ึงกลายเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาออกจากท่ีพิพาท และไดออกคําบังคับใหจําเลยทราบ แตเม่ือครบ
กําหนดในคําบังคับ จําเลยก็ไมยอมออก ดังนี้ เจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจจะตองใชท่ีดินเพื่อทําการ
ปลูกสราง หรือถึงวันนัดจดทะเบียนโอนขายแลว หากโอนไมไดก็จะตองถูกปรับเปนเงินตามสัญญา
ทางออกอาจกระทําไดหลายทาง เชน ยอมจายคาร้ือถอน คาขนยายใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือ
อาจจะหาท่ีอยูใหมใหเชาอยูหรือยกใหไปเลยซ่ึงจะคุมคากวามาเสียเวลาบังคับคดีขับไล  

อีกทางหนึ่งก็คงตองปฏิบัติไปตามข้ันตอนของกฎหมายวาดวยการบังคับคดีฟองขับไล 
โดยมีลําดับการปฏิบัติดังนี้ 

1.  ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามคําบังคับ เจาหนี้ตามคําพิพากษาชอบท่ีจะยื่น
คําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาลใหมีคําส่ังตั้งเจาพนักงานบังคับคดีใหจัดการใหเจาหนี้ 
ตามคําพิพากษาเขาครอบครองทรัพยดังกลาวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 
296 ทวิ 

2. เม่ือศาลมีคําส่ังต้ังเจาพนักงานบังคับคดีตามวรรคหน่ึงแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดี
มีอํานาจดําเนินการตามที่บัญญัติตามมาตรา 296 ตรี ถึงมาตรา 296 สัตต 

3. เม่ือศาลต้ังเจาพนักงานบังคับคดีแลวเจาหนี้ตามคําพิพากษาแจงใหเจาพนักงาน
บังคับคดีทราบวาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามคําบังคับ ท้ังนี้ 

DPU



76 

  3.1  ยื่นคําแถลงขอนําเจาพนักงานบังคับคดีไปดําเนินการปดประกาศขับไล หรือร้ือ
ถอน หากมีการมอบอํานานใหดําเนินการแทนใหใชหนังสือมอบอํานาจยึดทรัพย พรอมเอกสาร
ประกอบ เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล สําเนาหนังสือมอบ
อํานาจชวง ฯลฯ 

  3.2  วางเงินทดรองคาใชจายช้ันบังคับคดีสํานวนละ 1,500 บาท 
  3.3  จัดเตรียมพาหนะในการรับ-สงเจาพนักงานบังคับคดีไปยังท่ีพิพาท 
4.  เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีทราบเชนนั้นแลว เจาพนักงานบังคับคดีจะดําเนินการ

ตอไป กรณี  
  4.1  ถาทรัพยท่ีตองจัดการตามคําส่ังศาลน้ันไมมีบุคคลใดอยูอาศัยเจาพนักงาน

บังคับคดีมีอํานาจมอบทรัพยนั้นท้ังหมดหรือบางสวนใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาเขาครอบครองได
ทันที และถามีความจําเปน ใหมีอํานาจทําลายส่ิงกีดขวางอันเปนอุปสรรคในการที่จะจัดการใหเขา
ครอบครองไดตามสมควร31ถายังมีส่ิงของของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือของบุคคลใดอยูในทรัพย
ดังกลาวนั้น เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดการมอบใหเจาหนี้ตามคําพิพากษารักษาไวหรือจัดการ
ขนยายไปเก็บรักษา ณ สถานที่ใดโดยใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูเสียคาใชจายก็ได ในการนี้ให
เจาพนักงานบังคับคดีทําบัญชีส่ิงของไวและแจงหรือประกาศใหลูกหนี้ตามคําพิพากษารับคืนไป
ภายในเวลาที่เจาพนักงานบังคับคดีกําหนด ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมรับส่ิงของนั้นคืนภายใน
เวลาท่ีกําหนด เจาพนักงานบังคับคดี โดยไดรับอนุญาตจากศาลมีอํานาจขายทอดตลาดส่ิงของนั้น
แลวเก็บรักษาเงินสุทธิหลังจากหักคาใชจายไวแทนส่ิงของนั้น32 แตถามีส่ิงของของลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษาหรือของบุคคลใดท่ีอยูในทรัพยนั้น มีสภาพเปนของสดของเสียไดใหเจาพนักงานบังคับ
คดีมีอํานาจท่ีจะขายไดทันทีโดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนท่ีสมควร33 ในกรณีท่ีส่ิงของนั้นถูกยึด
หรืออายัดในการบังคับคดีเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจยายสถานท่ีเก็บรักษาตามท่ีเห็นสมควร
คาใชจายในการนี้ใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาผูถูกบังคับคดีเปนผูเสีย34 

  4.2  เจาหนี้ตามคําพิพากษาแจงตอเจาพนักงานบังคับคดีวาลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หรือบริวารยังไมออกไปตามคําบังคับของศาลประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 296 
จัตวา ใหเจาพนักงานบังคับคดีปฏิบัติดังตอไปนี้ 

                                                            
31  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 296 ตรี วรรคหน่ึง 
32  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 296 ตรี วรรคสอง 
33  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 296 ตรี วรรคสาม 
34  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 296 ตรี วรรคสี่ 
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   (1) รายงานตอศาลเพ่ือมีคําส่ังจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือ
บริวารดังกลาวนั้นและศาลมีอํานาจส่ังจับกุมและกักขังไดทันทีในกรณีนี้ใหนํามาตรา 300 มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

   (2) เม่ือศาลมีคําส่ังใหจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารตาม 
(1) แลวหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารหลบหนีใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการตาม
มาตรา296 ตรี โดยอนุโลม 

   (3) ปดประกาศกําหนดเวลาให ผู ท่ีอ างวาไมใชบริวารของลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษายื่นคํารองแสดงอํานาจพิเศษตอศาลภายในกําหนดเวลาแปดวันนับแตวันปดประกาศ 
ถาไมยื่นภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนบริวารของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
บุคคลท่ีเขามาอยูอาศัยในทรัพยนั้นในระหวางท่ีเจาพนักงานบังคับคดีจัดการใหเจาหนี้ตาม 
คําพิพากษาเขาครอบครองใหถือวาเปนบริวารของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

   (4)  ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานบังคับคดีตามมาตรา 296 ตรี มาตรา 
296 จัตวา (3) เจาพนักงานบังคับคดีอาจรองขอความชวยเหลือจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
เพื่อใหสามารถดําเนินการตามมาตรา 296 ตรี มาตรา 296 จัตวา (3) และในการน้ี ใหพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจมีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวผูขัดขวางไวเทาท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาพนักงานบังคับคดี 

  4.3  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 296 เบญจ ในกรณีท่ีลูกหนี้
ตามคําพิพากษาตองร้ือถอนส่ิงปลูกสรางออกไปจากทรัพยนั้นดวย เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจ
จัดการร้ือถอนส่ิงปลูกสรางนั้น และใหมีอํานาจขนยายส่ิงของออกจากส่ิงปลูกสรางท่ีมีการร้ือถอน
นั้นดวย คาใชจายในการรื้อถอนและขนยายส่ิงของ ใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูเสียท้ังนี้ในการ
ปฏิบัติของเจาพนักงานบังคับคดีในการรื้อถอน ตองปฏิบัติดังนี้ 

   (1)  ใหเจาพนักงานบังคับคดีปดประกาศกําหนดการรื้อถอนไว ณ บริเวณน้ัน
ไมนอยกวาเจ็ดวันและใหเจาพนักงานบังคับคดีใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณในการ
ร้ือถอนนั้นเจาพนักงานบังคับคดีไมตองรับผิดในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรานี้ เวนแตจะไดกระทํา
โดยมีเจตนารายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

   (2)  วัสดุกอสรางท่ีถูกรื้อถอนรวมทั้งส่ิงของท่ีขนยายออกจากส่ิงปลูกสราง  
ถาเจาของหรือผูครอบครองมิไดรับคืนไป เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจเก็บรักษาไว หรือขายแลว
เก็บเงินสุทธิไวแทนตัวทรัพยนั้น ถาเจาของมิไดเรียกเอาทรัพยหรือเงินนั้นภายในกําหนดหาปนับแต
มีประกาศกําหนดการรื้อถอนใหทรัพยหรือเงินดังกลาวตกเปนของแผนดินในกรณีท่ีส่ิงปลูกสราง
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นั้นถูกยึดในการบังคับคดี เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจขายทอดตลาดส่ิงปลูกสรางนั้น แลวเก็บเงิน
สุทธิท่ีเหลือจากหักคาใชจายและคาธรรมเนียมไวแทน 

   (3)  ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานบังคับคดีตามมาตรา 296 เบญจ  
เจาพนักงานบังคับคดีอาจรองขอความชวยเหลือจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเพ่ือให
สามารถดําเนินการตามมาตรา 296 เบญจ และในการนี้ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจ
จับกุมและควบคุมตัวผูขัดขวางไวเทาท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานบังคับคดี 
    3.1.3.2.2 อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานบังคับคดีตามกฎหมายวิธีพิจาณาความ
อาญา  

ในกรณีผิดสัญญาประกันตอศาล ศาลมีอํานาจส่ังบังคับตามสัญญาประกัน หรือตามท่ี
ศาลเห็นสมควร (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 วรรคหนึ่ง) และเพื่อ
ประโยชนในการบังคับคดีใหศาลช้ันตนมีอํานาจพิจารณาช้ีขาดตัดสินคดีนั้น โดยออกหมายบังคับ
คดีเอาแกทรัพยสินของบุคคลซ่ึงตองรับผิดตามสัญญาประกันไดเสมือนวาเปนลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษา และใหถือวาหัวหนาสํานักงานประจําศาลยุติธรรมเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาในสวนท่ี
เกี่ยวกับหนี้ตามสัญญาประกันดังกลาว (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 วรรค
สอง) 

กรณีหากเปนการผิดสัญญาประกันตอในช้ันพนักงานสอบสวนหรือในช้ันอัยการ 
พนักงานสอบสวนหรือในช้ันอัยการตองไปฟองนายประกันตอศาลขอใหบังคับตามสัญญาประกัน 
จะขอใหศาลออกหมายบังคับคดีตามมาตรา 119 มิได เพราะมาตรา 119 ศาลจะออกหมายบังคับคดี
บังคับเอากับทรัพยสินของนายประกันเสมือนลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดนั้นตองเปนกรณีท่ีมีการทํา
สัญญาประกันตัวผูตองตอศาลและมีการผิดสัญญาเทานั้น 

ตัวอยาง คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 16426/2556 การที่ผูประกันท้ังสองรวมกันยื่นคํารองขอ
ปลอยช่ัวคราว และท่ีศาลช้ันตนอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวก็เพราะเห็นวาหากผูประกันท้ังสองผิด
สัญญาประกันหลักทรัพยของผูประกันท้ังสองรวมกันแลวเปนเงินจํานวนเพียงพอที่จะบังคับเอา
ชําระหนี้ไดตามสัญญา มิไดแยกใหผูประกันท้ังสองแตละคนรับผิดภายในวงเงินท่ีระบุราคาทรัพย
หรือราคาประกันเทานั้น ท้ังสัญญาประกันดังกลาวก็ระบุใหศาลมีอํานาจบังคับผูประกันใหใชเบ้ีย
ปรับเต็มตามจํานวนในสัญญา ดังนี้ ผูประกันท่ี 1 จึงตองรวมรับผิดตามสัญญากับผูประกันท่ี 2 อยาง
ลูกหนี้รวม เม่ือผูประกันท้ังสองยังชําระเบ้ียปรับไมครบถวน ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาล
จังหวัดจันทบุรีในฐานะเจาหนี้ตามคําพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
119 วรรคสอง ก็มีอํานาจอายัดทรัพยของผูประกันท่ี 1 เพื่อชําระหนี้ตามสัญญาใหครบถวนได  
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ขอสัญญาท่ีใหอํานาจศาลในการบังคับตามสัญญาประกัน จึงมิใชขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมหรือขัด
ตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนแตอยางใด  

แมมีการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 วรรคสอง ใหถือ
เสมือนวาผูประกันท่ี 1 เปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา ก็เปนการแกไขเพื่อประโยชนในการบังคับคดี
ดังท่ีบัญญัติไวในตอนตนของมาตราดังกลาวเทานั้น มิไดทําใหความรับผิดของผูประกันท่ี 1 ตาม
สัญญาประกันในฐานะลูกหนี้รวมหมดส้ินไปแตอยางใด 
    3.1.3.2.3  อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานบังคับคดีตามกฎหมายอาญา 

กรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 “ผูใดตองโทษปรับและไมชําระคาปรับ
ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีศาลมีคําพิพากษาผูนั้นจะตองถูกยึดทรัพยสินใชคาปรับ” โดยศาลออก
หมายบังคับคดีตั้งเจาพนักงานบังคับคดีของศาลจัดการยึดทรัพยสินของจําเลยขายทอดตลาดเอาเงิน
ชําระคาปรับตอไปท้ังนี้การยึดทรัพยสินใชคาปรับ และการกักขังแทนคาปรับ เปนวิธีท่ีจะกระทํา
เพื่อเปนการชดใชคาปรับเปนการบังคับคดี ไมจําเปนท่ีศาลจะตองกลาวไวในคําพิพากษา 

ตัวอยาง คําพิพากษาฎีกาท่ี 5616/2539 การยึดทรัพยสินใชคาปรับและการกักขังแทน
คาปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 และมาตรา 30 เปนวิธีท่ีจะกระทําเพ่ือเปนการชดใช
คาปรับ เปนการบังคับคดี ไมจําท่ีศาลจะตองกลาวไวในคําพิพากษาหรือคําส่ัง ท่ีจําเลยฎีกา 
ขอสุดทายวา หลังจากศาลชั้นตนพิพากษาแลวจําเลย ไมชําระคาปรับตามคําพิพากษาในความผิด
ฐานฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินท่ีใหปรับเปนรายวันอีกวันละ 1,000 บาท ตลอดเวลาท่ียัง 
ฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง ศาลชั้นตนมีคําส่ังวาหากจําเลยไมชําระคาปรับดังกลาวให
จัดการตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และมาตรา 30 ตามรายงานกระบวนพิจารณาของศาล
ช้ันตน ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2537 ซ่ึงไมถูกตอง “เพราะตามคําพิพากษาศาลช้ันตน มิไดระบุวาหาก 
ไมชําระคาปรับใหกักขังแทน หรือยึดทรัพยสินใชคาปรับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 
และมาตรา 30 แตอยางใด” ขอใหเพิกถอนคําส่ังศาลช้ันตนดังกลาวนั้นเห็นวา ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 29 และมาตรา 30 การยึดทรัพยสินใชคาปรับ และการกักขังแทนคาปรับ เปนวิธีท่ีจะ
กระทําเพ่ือเปนการชดใชคาปรับเปนการบังคับคดี ไมจําเปนท่ีศาลจะตองกลาวไวในคําพิพากษา 
ฎีกาของจําเลยขอนี้ฟงไมข้ึน 
    3.1.3.2.4  อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานบังคับคดีตามพระราชบัญญัติลมละลาย  

การยึดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาในคดีลมละลายเพ่ือรวบรวมเขากอง
ทรัพยสินนั้นเปนอํานาจหนาท่ีโดยตรงของเจาพนักงานพิทักษทรัพยตามพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช 2483 มาตรา 19 และมาตรา 20 ในทางปฏิบัติและระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการ
บังคับคดี เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะบังคับคดีกับทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษาในคดีลมละลาย
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เองหรืออาจมีบันทึกเปนหนังสือแจงเจาพนักงานบังคับคดีทําการยึดแทน โดยเจาหนี้ตาม 
คําพิพากษาจะเปนผูนํายึดก็ได ถาทรัพยสินท่ีจะยึดอยูตางจังหวัด และในเขตอํานาจศาลจังหวัดอ่ืนๆ 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะแจงขอใหศาลนั้นๆ ส่ังเจาพนักงานบังคับคดีของศาลดําเนินการให โดย
เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะเปนผูไปนํายึด 

ในทางปฏิบัติเม่ือเจาพนักงานบังคับคดีไดรับหนังสือของเจาพนักงานพิทักษทรัพย 
ขอใหทําการยึดทรัพย ใหผูอํานวยการกองบังคับคดีแพง ดําเนินการยึดทรัพยภายในเวลาอันสมควร 
โดยคํานึงถึงประโยชนของเจาหนี้ท่ัวไป35 ถาผูนํายึดในคดีลมละลายไมจัดการนํายึดทรัพยภายใน  
7 วันนับแตวันท่ีกองบังคับคดีแพงไดรับหนังสือของเจาพนักงานพิทักษทรัพยใหผูอํานวยการกอง
บังคับคดีแพงแจงใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบท้ังนี้ไมกินความถึงทรัพยท่ีมีเจาหนี้ยึดไวเปน
ประกัน เชนท่ีดินหรือส่ิงปลูกสรางท่ีติดการจํานองเปนตน36 ใหเจาพนักงานบังคับคดีทําการยึดดวง
ตรา สมุดบัญชีและเอกสารของลูกหนี้และบรรดาทรัพยสินซ่ึงอยูในความครอบครองของลูกหนี้ 
หรือของผูอ่ืนอันอาจแบงไดในคดีลมละลาย ในการยึดทรัพยนั้นเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจ 
เขาไปในสถานท่ีใดๆอันเปนของลูกหนี้หรือท่ีลูกหนี้ไดครอบครองอยูและมีอํานาจหักพังเขาไปใน
สถานท่ีนั้นๆ รวมท้ังเปดตูนิรภัย ตู หรือท่ีเก็บของอ่ืนๆ ตามท่ีจําเปนถาเจาพนักงานบังคับคดีสงสัย
วาจะมีทรัพยสินของลูกหนี้ซุกซอนอยูในโรงเรือนเคหะสถานหรือสถานท่ีอ่ืนอันมิใชเปนของ
ลูกหนี้ใหรายงานตอผูอํานวยการกองบังคับคดีแพงเพื่อแจงใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยขอหมายคน
จากศาลตอไป37 

เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจหนาท่ีในการยึดทรัพยในคดีลมละลายดังตอไปนี้ 
(1) ทรัพยสินท้ังหลายอันลูกหนี้มีอยูในเวลาเร่ิมตนแหงการลมละลายรวมท้ังสิทธิ

เรียกรองเหนือทรัพยสินของบุคคลอ่ืนเวนแต 
  ก.  เคร่ืองใชสอยสวนตัวอันจําเปนแกการดํารงชีพซ่ึงลูกหนี้รวมท้ังภริยาและบุตร

ผูเยาวของลูกหนี้จําเปนตองใชตามสมควรแกฐานานุรูปและ 
  ข.  สัตว พืชพันธุเคร่ืองมือและส่ิงของสําหรับใชในการประกอบอาชีพของลูกหนี้

ราคารวมกันไมเกินหนึ่งแสนบาท 
(2)  ทรัพยสินซ่ึงลูกหนี้ไดมาภายหลังเวลาเร่ิมตนแหงการลมละลายจนถึงเวลาปลดจาก

ลมละลาย 

                                                            
35  ระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522, ขอ 51. 
36  ระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522, ขอ 52. 
37  ระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2552, ขอ 53. 
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(3) ส่ิงของซ่ึงอยูในครอบครอง หรือ อํานาจส่ังการ หรือส่ังจําหนายของลูกหนี้ในทาง
การคาหรือธุรกิจของลูกหนี้ดวยความยินยอมของเจาหนี้อันแทจริงโดยพฤติการณซ่ึงทําใหเห็นวา
ลูกหนี้เปนเจาของในขณะท่ีมีการขอใหลูกหนี้นั้นลมละลาย38 

การท่ีทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษาท่ียึดไวโดยเจาพนักงานบังคับคดีนั้นระหวางท่ียัง
ไมไดทําการขายทอดตลาดอาจถูกเจาหนี้อ่ืนฟองใหลมละลายได หากศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยของ
ลูกหนี้แลวตามพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช 2483 มาตรา 22 กําหนดใหเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยแตผูเดียวมีอํานาจ (1)จัดการและจําหนายทรัพยสินของลูกหนี้หรือกระทําการท่ีจําเปนเพื่อให
กิจการของลูกหนี้ท่ีคางอยูเสร็จส้ินไป (2) เก็บรวบรวมและรับเงิน หรือทรัพยสินซ่ึงจะตกไดแก
ลูกหนี้ หรือซ่ึงลูกหนี้มีสิทธิจะไดรับจากผูอ่ืน (3) ประนีประนอมยอมความ หรือฟองรอง หรือตอสู
คดีใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้เจาพนักงานบังคับคดีไมมีอํานาจเกี่ยวกับทรัพยสินท่ียึดไวตอง
รอคําส่ังของเจาพนักงานพิทักษทรัพยวาจะใหดําเนินการอยางไรกับทรัพยท่ีเจาพนักงานบังคับคดี
ไดยึดไว แตหากกรณีท่ีทรัพยท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดีไดบังคับคดีสําเร็จบริบูรณแลวกอน
วันท่ีศาลมีคําส่ังพิทักษของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเจาพนักงานบังคับคดียอมไมผูกมัดตาม
พระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช 2483 มาตรา 22 และมาตรา110 ไมจําเปนตองใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยมีคําส่ังเสียกอน39 

กรณีทรัพยท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดีไดขายทอดตลาดแลวแตการบังคับคดียัง 
ไมสําเร็จบริบูรณเจาพนักงานบังคับคดีตองกันเงินในสวนคาธรรมเนียมโจทกในช้ันบังคับคดีและ
คาใชจายในการบังคับคดีไวในคดีแพง สวนเงินท่ีเหลือใหเจาพนักงานบังคับคดีสงเขากองทรัพยสิน
ของลูกหนี้ในคดีลมละลาย เพื่อรวบรวมเขากองทรัพยสินของลูกหนี้ตอไป40 แตหากทรัพยยังขาย
ไมไดเจาพนักงานบังคับคดีตองแจงตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยวามีทรัพยของลูกหนี้ในคดี 
ลมละละลายท่ียึดอยูในคดีแพงหมายเลขใดพรอมกับบัญชีการยึดทรัพยไปยังเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยเพื่อดาํเนินการโอนทรัพยดังกลาวเขากองทรัพยสินของลูกหนี้ในคดีลมละลายตอไป41 

ตัวอยาง คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6621/2538 โจทกซ่ึงเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดนํา 
เจาพนักงานบังคับคดียึดและขายทอดตลาด ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของจําเลยไดเงินจํานวน 
2,100,000 บาท เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2534 ศาลชั้นตนไดมีคําส่ังพิทักษทรัพยจําเลยเด็ดขาดเม่ือ
วันท่ี 22 มิถุนายน 2533 การขายทอดตลาดดังกลาวจึงเปนการบังคับคดีในระหวางท่ีจําเลยถูกศาลมี

                                                            
38  ระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2552, ขอ 54. 
39  พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483, มาตรา 110.  
40  พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483, มาตรา 111.   
41  พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483, มาตรา 112.   
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คําส่ัง พิทักษทรัพยเด็ดขาดซ่ึงอยูในอํานาจของเจาพนักงานพิทักษทรัพยแตผู เดียวที่จะจัดการและ
จําหนายทรัพยสินของจําเลยเพ่ือจัดการแบงในระหวางเจา หนี้ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.
2483 มาตรา 22 และมาตรา 124 เม่ือความปรากฏเชนนี้เจาพนักงานพิทักษทรัพยชอบท่ีจะแจงให 
เจาพนักงาน บังคับคดีสงเงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดดังกลาวมาเปนทรัพยสินในคดีลมละลายได
ตามมาตรา 111 ดังน้ันการที่เจาพนักงานบังคับคดีไดรับเงินจากการขายทอดตลาดจึงมิใชเปนการรับ
ชําระหนี้ไวในฐานะเปนผูแทนโจทกซ่ึงเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา 

แมโจทกเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาซ่ึงมีมูลหนี้เกิดข้ึนกอนวันท่ีศาลมีคําส่ังพิทักษ
ทรัพยจําเลย แตโจทกจะมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากเงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดทรัพยของ จําเลย 
ก็โดยยื่นขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยตามพระราชบัญญัติ ลมละลาย พ.ศ. 2483 
มาตรา 27มาตรา 91 และมาตรา 94 เทานั้นเม่ือโจทกไมไดยื่นขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยภาย ในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดโจทกยอมหมดสิทธิท่ีจะบังคับคดีเพื่อชําระหนี้ตาม  
คําพิพากษาของโจทกอีกตอไป ดังนั้นเม่ือเจาหนี้ท่ีขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลายไดรับชําระหน้ี
โดย เต็มจํานวนหมดแลว เงินท่ีเหลืออยูยอมตองคืนใหแกจําเลยในคดีลมละลายตอไปตาม 
มาตรา 132 
 3.1.3.3  วิธีการขายทอดตลาดทรัพยสินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

การขายทอดตลาดตามคําส่ังศาลเมื่อศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหฝายท่ีแพคดี
(ลูกหนี้ตามคําพิพากษา) ตองชําระหนี้แกฝายท่ีชนะคดี (เจาหนี้ตามคําพิพากษา) ฝายท่ีชนะคดี 
ไมอาจจะใชอํานาจตามคําพิพากษาหรือคําส่ังบังคับเอากับลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดโดยตรง แตการ
บังคับเอาทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตองดําเนินการผานหนวยงานของรัฐ โดยหนวยงาน
ของรัฐซ่ึงเปนผูดําเนินการบังคับคดีคือ กรมบังคับคดี โดยมีเจาพนักงานบังคับคดีเปนผูดําเนินการ
แทนเจาหนี้ตามคําพิพากษา การขายทอดตลาดทรัพยสินตามคําส่ังศาลเปนหนาท่ีของเจาพนักงาน
บังคับคดี โดยอาจเปนการขายทอดตลาดทรัพยสินท่ีไดยึดไวตามหมายบังคับคดีซ่ึงเปนกระบวนการ
ในการบังคับคดีแพงหรือขายทอดตลาดทรัพยสินของจําเลยท่ีไดยึดไวตามคําส่ังศาลในวิธีการ
ช่ัวคราวกอนพิพากษา หรือขายทอดตลาดทรัพยสินซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิรวม 

การขายทอดตลาดทรัพยสินท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดีนอกจากตองอาศัยบทบัญญัติ
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว ยังตองปฏิบัติตามวิธีการการขายทอดตลาดที่กําหนดไว
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงดวย กลาวคือ 

1.  เม่ือศาลไดมีคําส่ังอนุญาตใหขายทอดตลาดทรัพยสินท่ีเจาพนักงานบังคับคดีได 
ยึดไว เจาพนักงานบังคับคดีอาจขายทอดตลาดทรัพยสินที่ยึดไดเม่ือพนระยะเวลาอยางนอยหาวันนับ
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แตวันท่ียึดเวนแตการบังคับแกทรัพยอันมีสภาพเปนของสดของเสียไดซ่ึงเจาพนักงานบังคับคดียอม
มีอํานาจที่จะขายไดทันที โดยวิธีขายทอดตลาด หรือวิธีอ่ืนที่สมควร42 

กอนท่ีเจาพนักงานบังคับคดีจะดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยไดนั้นจะตองดําเนินการ 
รายงานศาลใหทราบถึงบัญชีทรัพยท่ียึดมาในคดีนั้น และตองขออนุญาตใหศาลส่ังใหขายทอดตลาด
ทรัพยท่ียึดมา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 306 บัญญัติใหเจาพนักงานบังคับ
คดียื่นคําขอตอศาลขอใหอนุญาตขายทอดตลาดทรัพยสิน ซ่ึงศาลจะอนุญาตใหขายหรือไมนั้น ตองดู
วามีผูคัดคานการขายทอดตลาดมีเหตุใหงดการบังคับคดี หรือมีเหตุใหถอนการบังคับคดีหรือไม 
หรือลูกหนี้ตามคํา พิพากษาไดรองขอใหศาลมีคํา ส่ังต้ังผูจัดการอสังหาริมทรัพยหรือการประกอบ
กิจการแทนการส่ังขายทอดตลาดทรัพยสินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 307 
หรือไม ถาไมมีเหตุดังกลาวขางตนศาลจะอนุญาตใหขายทอดตลาดทรัพยได 

2.  กอนการขายทอดตลาดเจาพนักงานบังคับคดีตองสงประกาศขายทอดตลาดใหและ
แจงใหทราบซ่ึงคําส่ังของศาลและวันขายทอดตลาดแกบรรดาบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี
แกทรัพยสินท่ีจะขายทอดตลาดซ่ึงทราบไดตามทะเบียน หรือโดยประการอื่น43  

เม่ือศาลอนุญาตใหขายทอดตลาดทรัพยท่ียึดไดแลว เจาพนักงานบังคับคดีตองแจงให
บุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีทราบถึงกําหนดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีจะประกาศขายทอดตลาด
ทรัพยสิน หากเจาพนักงานบังคับคดีไมแจงกําหนดวันขายทอดตลาดใหแกบุคคลผูมีสวนไดเสีย
ทราบ เปนเหตุประการหนึ่งใหเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยได เพราะถือเปนการดําเนินการ
บังคับคดีฝาฝนตอกฎหมายตามมาตรา 296 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง44 

ในการสงประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินใหแกบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี
ทราบนั้น ตองสงประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินตามภูมิลําเนาของบุคคลผูมีสวนไดเสียในการปด
ประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินก็ตองปด ณ ภูมิลําเนาของบุคคลผูมีสวนไดเสียในการสงประกาศ
ขายทอดตลาดทรัพยสินนั้นตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงใน
เร่ืองการสงคําคูความหรือเอกสารอื่นใดท่ีตองสงโดยเจาพนักงานศาลดวยเชนกันถาหากปฏิบัติ 
ไมถูกตองจะเปนเหตุใหเพิกถอนการขายทอดตลาดได45 

 

                                                            
42  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 308. 
43  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 306. 
44  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2310/2525 
45  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1395/2534  
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 3.1.3.4  การขายทอดตลาดทรัพยสินของเจาพนักงานบังคับคดีตามกฎกระทรวงวาดวย
การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขายทอดตลาดประกอบคําส่ังและระเบียบของกรม
บังคับคดี  

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 308 กําหนดใหเจาพนักงานบังคับ
คดีดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในสวนของประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติตั้งแตมาตรา 506 ถึงมาตรา 517 เปนหลักการในการขาย
ทอดตลาด ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวย การบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 ซ่ึง
กําหนดระเบียบและวิธีการในการขายทอดตลาดทรัพยสิน และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาดไว ในสวนขอกําหนดของศาลซ่ึงระบุไวในคําส่ังอนุญาต
ใหขายทอดตลาดนั้น คือกรณีท่ีศาลกําหนดให ขายทรัพยโดยติดจํานองหรือปลอดการจํานองโดย
กรมบังคับคดีมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดดังนี้ 

1.  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวย การบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ.2522
บัญญัติวาดวยเรื่องการขายทอดตลาดทรัพยสินท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดีไวใน หมวด 8 ขอ 67 
ถึง ขอ 92  

2.  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 
2554 ประกาศใชวันท่ี 12 พฤษภาคม 2554 โดยมีการแกไขเพิ่มเติมอีก 2 ฉบับ กลาวคือ 

  2.1  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ประกาศใชวันท่ี 8 มิถุนายน 2555 

  2.2  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 ประกาศใชวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2557 

3.  ระเบียบและคําส่ังของกระทรวงยุติธรรมและระเบียบและคําส่ังกรมบังคับคดีอ่ืนๆ 
การขายทอดตลาดเม่ือศาลไดมีคําส่ังอนุญาตใหขายแลว เจาพนักงานบังคับคดีอาจขาย

ทอดตลาดทรัพยสินท่ียึดไว การขายนั้นใหดําเนินตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยและกฎกระทรวงวาดวยการนั้นและตามขอกําหนดของศาล ซ่ึงระบุไวในคําส่ังอนุญาตให
ขายทรัพยสินนั้น เม่ือกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด
ประกาศใชบังคับ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวย การบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ.
2522 วาดวยเร่ืองการขายทอดตลาดทรัพยสินท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดีไวใน หมวด 8 ขอ 67 
ถึง ขอ 92 ยอมถูกยกเลิกโดยผลของกฎกระทรวงดังกลาว แตหากกรณีท่ีกฎกระทรวงมิไดบัญญัติ
เร่ืองใดไวก็ใหนําบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวย การบังคับคดีของเจาพนักงาน
บังคับคดี พ.ศ. 2522 มาใชบังคับ เชน  
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ขอ 71 การขายทอดตลาดสุรามีจํานวนน้ําสุราตั้งแต 10 ลิตรข้ึนไปใหเจาพนักงานบังคับ
คดีแจงใหกรมสรรพสามิตทราบลวงหนากอนวนัขายตามปกติไมนอยกวา 7 วันเพ่ือกรมสรรพสามิต
จะไดจัดเจาพนักงานมากํากับออกใบขนสุราใหแกผูซ้ือ 

 ขอ 72 ถาทรัพยท่ีจะขายทอดตลาดเปนโบราณวัตถุ เชน พระพุทธรูปหรือหนังสือฉบับ
เขียนโบราณ เปนตนใหเจาพนักงานบังคับคดีสงประกาศขายทอดตลาดทรัพยนั้นไปยังเจาหนาท่ี
พิพิธภัณฑสถานสําหรับกรุงเทพมหานคร 1 ฉบับ 

 ขอ 73 ถาทรัพยท่ีจะขายเปนตูนิรภัย หีบ หรือกําปนเหล็กเก็บทรัพยและปรากฏวายัง
เปดไมได ใหจัดการเปดเสียกอน จึงจะขายทอดตลาดได เปนตน 
 1. ประกาศขายทอดตลาดการกําหนดราคาเร่ิมตนและและราคาท่ีสมควรขาย 

หลักการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีเม่ือศาลไดอนุญาตใหขายทอดตลาด
แลวใหเจาพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดโดยเร็ว46 โดยเจาพนักงานบังคับคดีเจาของ
สํานวนจะทําการตรวจสอบสํานวนวาศาลส่ังใหทําการขายทรัพยสินนั้นอยางไร เชน อาจส่ังใหขาย
แยกขายรวม หรืออาจส่ังใหขายโดยจํานองติดไปหรือโดยการปลอดจํานอง เปนตน ซ่ึงเจาพนักงาน
บังคับคดีตองปฏิบัติตามคําส่ังศาล และตรวจสอบทรัพยสินที่จะทําการขายวาเปนทรัพยสินประเภท
ใด โดยทรัพยสินท่ีเจาพนักงานบังคับคดีทําการขายทอดตลาด เชน  

1.  ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 
2.  ท่ีดินวางเปลา 
3.  หองชุด 
4.  ส่ิงปลูกสราง 
5.  สิทธิการเชา 
6.  น 
7.  สังหาริมทรัพยอ่ืนๆ เชน เคร่ืองจักร ตู โตะ เปนตน  
เจาพนักงานบังคับคดีตองตรวจสอบวาผูมีสวนไดเสียในคดีมีกี่คนซ่ึงเจาพนักงานบังคับ

คดีตองสงหมายแจงประกาศขายทอดตลาดใหแกผูมีสวนไดเสียในคดีทุกคนทราบ เชน เจาหนี้ตาม
คําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา ผูรองเฉล่ีย เจาหนี้บุริมสิทธิ ผูรองของกันสวน ผูซ้ือทรัพยเดิม 
(ผูท่ีซ้ือทรัพยไดและท้ิงมัดจําในการขายครั้งกอน) เปนตน หากเจาพนักงานบังคับคดีไมสงหมาย
แจงประกาศขายทอดตลาดใหแกผูมีสวนไดเสียทราบถือเปนการประกาศขายทอดตลาดท่ีไมชอบ 
 

                                                            
46  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554, ขอ 4. 
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ดวยกฎหมายผูมีสวนไดเสียท่ีไดรับความเสียหายอาจรองขอเพิกถอนการขายทอดตลาดได47 ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 306 ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด ขอ 3 และขอ 9(1) ท้ังนี้เพื่อเปนการประชาสัมพันธให
ประชาชนหรือผูท่ีสนใจเขาซ้ือทรัพยจากการขายทอดตลาด กฎกระทรวงฯ ขอ 9 (2) (3) และ (4) ยัง
กําหนด ใหเจาพนักงานบังคับคดีโฆษณาประกาศขายทอดตลาดในเว็บไซตตางๆ ท่ีเปนท่ีรูจักหรือ
เปนท่ีแพรหลายกันโดยท่ัวไปกอนวันขายทอดตลาดไมนอยกวาสิบหาวัน โดยใหอธิบดีประกาศ
กําหนดเว็บไซตดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับในกรณีท่ีเห็นสมควร 
เจาพนักงานบังคับคดีอาจใหโฆษณาประกาศขายทอดตลาดในหนังสือพิมพรายวันท่ีแพรหลายกอน
วันขายทอดตลาดไมนอยกวาหาวันดวยก็ไดปดประกาศขายทอดตลาดกอนวันขายทอดตลาด 
ไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สถานท่ีขายทอดตลาดและสถานท่ีราชการสําคัญตามท่ีอธิบดีประกาศ
กําหนด 

ประกาศขายทอดตลาดกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขาย
ทอดตลาด พ.ศ. 2554 ขอ 5 กําหนดวา ประกาศขายทอดตลาดใหจัดทําเปนหนังสือตามแบบท่ีอธิบดี
กําหนด โดยการประกาศขายทอดตลาดอาจทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวยก็ได 

ขอ 6 ประกาศขายทอดตลาดมีรายการ ดังตอไปนี้ 
(1)  ช่ือศาลและหมายเลขคดีแดง 
(2)  ช่ือคูความ 
(3)  สถานท่ีขายทอดตลาด 
(4)  วันและเวลาในการขายทอดตลาด 
(5)  รายละเอียดของทรัพยท่ีจะขายและภาระติดพัน 
(6)  กรณีท่ีเปนอสังหาริมทรัพยจะตองมีแผนท่ีแสดงบริเวณที่ตั้งและรายละเอียดของ

บริเวณโดยรอบ 
(7)  ราคาเร่ิมตนท่ีใชในการขายทอดตลาด 
(8)  เง่ือนไขและขอสัญญา ซ่ึงอยางนอยตองระบุรายละเอียดท่ีผูเสนอราคาสูงสุดตอง 

ตกลงผูกพันกับการเสนอราคาดังกลาว และเง่ือนไขอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในระเบียบ ประกาศ หรือ
ขอบังคับเกี่ยวกับการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีและกระทรวงยุติธรรม 

ประกาศขายทอดตลาดเปนการแสดงรายละเอียดของคูความวันเวลาการขายทอดตลาด
รวมถึงทรัพยสินท่ีจะทําการขายทอดตลาดซ่ึงเจาพนักงานบังคับคดีตองระบุประเภทและลักษณะ 
 
                                                            

47  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2310/2525  
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ของทรัพยสินท่ีจะขาย รวมถึงราคาท่ีใชเปนราคาเร่ิมตนในการประกาศขายทอดตลาด ซ่ึง
กฎกระทรวงฯ ขอ 6 วรรค 2 กําหนดวา “หากมีรายการดังตอไปน้ี ก็ใหระบุไวในประกาศขาย
ทอดตลาดดวย 

(1) ราคาประเมินของสํานักประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ 
(2)  ราคาประเมินของผูเช่ียวชาญการประเมินราคา 
(3)  ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี 
(4)  ราคาท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย 
(5)  ราคาประเมินของสํานักงานวางทรัพยกลาง 
(6)  ราคาท่ีจํานํา จดทะเบียนจํานอง หรือจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมคร้ังสุดทาย 
(7)  ราคาหรือมูลคาท่ีเจาหนี้ตามคํา พิพากษาซ่ึงเปนสถาบันการเงินแจงตอธนาคารแหง

ประเทศไทยหรือหนวยงานราชการอ่ืนของปท่ีจะขายทอดตลาดหรือของปท่ีแจงคร้ังสุดทาย” 
ราคาตามกฎกระทรวงฯ ขอ 6 วรรค 2 กําหนดไวนั้นเปนแตเพียงหากมีราคาตาม

ประเภท (1) ถึง (7) ในสํานวนเจาพนักงานบังคับคดีตองระบุราคาดังกลาวไวในประกาศขาย
ทอดตลาดดวยเทานั้น แตการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขาย
ทอดตลาดเร่ือง หลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด 
กลาวคือ 

ขอ 1 กําหนดวา “การขายทอดตลาดแตละคร้ัง ใหเจาพนักงานบังคับคดีถือวาราคา
เร่ิมตนเปนราคาท่ีสมควรขายไดตามมาตรา 309 ทวิ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  

ขอ 2 กําหนดวา “ในการกําหนดราคาเร่ิมตนในการขายทอดตลาด 
ในกรณีท่ีมีราคาของคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย ใหเจาพนักงานบังคับคดี

พิจารณาจากราคาประเมินของคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย 
ในกรณีท่ีไมมีราคาของคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย แตมีราคาประเมินของ 

ฝายประเมินราคาทรัพย สํานักงานวางทรัพยกลางและราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี 
ใหเจาพนักงานบังคับคดีพิจารณาจากราคาประเมินของฝายประเมินราคาทรัพย สํานักงาน 
วางทรัพยกลาง 

ในกรณีท่ีไมมีราคาของคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพยและราคาประเมินของฝาย
ประเมินราคาทรัพยสํานักงานวางทรัพยกลาง ใหเจาพนักงานบังคับคดีพิจารณาจากราคาประเมิน
ของ เจาพนักงานบังคับคดี” 
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ตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคาเริ่มตนและราคา 
ท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดเร่ือง หลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควร
ขายในการขายทอดตลาด ขอ 1 และขอ 2 จะเห็นไดวาราคาท่ีเจาพนักงานใชเปนเกณฑในการ
กําหนดราคาเร่ิมตนละราคาท่ีสมควรขายนั้นมีเพียง 3 ราคา กลาวคือ (1) ราคาของคณะกรรมการ
กําหนดราคาทรัพย (2) ราคาประเมินของฝายประเมินราคาทรัพยสํานักงานวางทรัพยกลาง และ (3) 
ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี โดยประกาศฯดังกลาวใหความสําคัญตอราคาของ
คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพยเปนสําคัญซ่ึงในคดีใดมีราคาของคณะกรรมการกําหนดราคา
ทรัพยอยูดวยตองใชราคาดังกลาวเปนราคาเร่ิมตนและราคาสมควรขายทอดตลาดเสมอจะใชราคา
อ่ืนไมได แตหากไมมีราคาของคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพยแตมีราคาประเมินของฝายประเมิน
ราคาทรัพย สํานักงานวางทรัพยกลางและราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดีใหเจาพนักงาน
บังคับคดีพิจารณาจากราคาประเมินของฝายประเมินราคาทรัพย สํานักงานวางทรัพยกลาง และหาก
กรณีท่ีไมมีราคาของคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพยและราคาประเมินของฝายประเมินราคาทรัพย
สํานักงานวางทรัพยกลาง จึงใหเจาพนักงานบังคับคดีพิจารณาจากราคาประเมินของเจาพนักงาน
บังคับคดีกําหนดเปนราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขาย 

ตัวอยาง เจาพนักงานประกาศขายทอดตลาดท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง โดยติดจํานองกับ
ธนาคารทหารไทย ศาลมีคําส่ังใหขายโดยการปลอดจํานอง โดยมีราคาประเมินของสํานักงาน 
วางทรัพยกลาง จํานวน 2,000,000 บาท ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี จํานวน 2,000,000 
บาทราคาที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย จํานวน 2,500,000 บาทราคาหรือมูลคา 
ท่ีเจาหนี้ตามคํา พิพากษาซ่ึงเปนสถาบันการเงินแจงตอธนาคารแหงประเทศไทยหรือหนวยงาน
ราชการอ่ืนของปท่ีจะขายทอดตลาดหรือของปท่ีแจงคร้ังสุดทายจํานวน 2,600,000 บาท ไมมีราคา
ประเมินของผูเช่ียวชาญการประเมินราคาไมราคาประเมินของสํานักประเมินราคาทรัพยสิน 
กรมธนารักษไมมีราคาท่ีจํานํา จดทะเบียนจํานอง หรือจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมคร้ังสุดทาย 
กรณีมีท้ัง (1) ราคาของคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย (2) ราคาประเมินของฝายประเมินราคา
ทรัพยสํานักงานวางทรัพยกลาง และ (3) ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดีการกําหนดราคา
เร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดี ตองใชราคาของคณะกรรมการ
กําหนดราคาทรัพย คือ จํานวน 2,500,000 บาท เปนราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขาย
ทอดตลาดคดีนี้  
 2. คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย 
 คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพยเปนไปตามกฎกระทรวงฯ ขอ 11 กําหนดวา ใหมี
คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย 

DPU



89 

(1)  ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย อธิบดีหรือขาราชการกรมบังคับคดีผูไดรับ
มอบหมายเปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานักประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ผูแทน 
กรมท่ีดินผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการบังคับคดีแพง ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการบังคับคดีลมละลาย 
ผู อํานวยการสํานักฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ผู อํานวยการกองจําหนายทรัพยสิน ผูแทนสภา
ทนายความ ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทน
สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย และผูแทนสมาคมธนาคารไทย เปนกรรมการให
ผูอํานวยการสํานักงานวางทรัพยกลาง เปนกรรมการและเลขานุการ และหัวหนาฝายประเมินราคา
ทรัพย สํานักงานวางทรัพยกลาง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

(2)  ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบดวย อธิบดีหรือขาราชการกรมบังคับคดีผูไดรับ
มอบหมายเปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงานท่ีดินจังหวัด ผูแทนสํานักงานธนารักษพื้นท่ี 
ผูแทนชมรมธนาคารพาณิชยจังหวัด ผูแทนสภาทนายความประจําจังหวัด ผูแทนสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดผูแทนหอการคาจังหวัด เปนกรรมการ 

ใหเจาหนาท่ีสํานักงานบังคับคดีจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการฯ และหัวหนา
ธุรการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพยมีอํานาจหนาท่ีตามกฎกระทรวงฯ ขอ 12 กําหนด
วา คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพยมีอํานาจกําหนดราคาทรัพยในเขตจังหวัดของตนในกรณี 
ดังตอไปนี้ 

(1)  กรณีท่ีราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดีในขณะยึดทรัพยหรือราคาประเมิน
ของสํานักงานวางทรัพยกลางมีราคาต้ังแตหาสิบลานบาทข้ึนไป 

(2)  กรณีท่ีไมมีผูเสนอราคาในการขายทอดตลาด และผูไดรับมอบหมายจากอธิบดี ให
ดูแลการขายทอดตลาด ผูอํานวยการกองจําหนายทรัพยสิน ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด
หรือสาขา หรือหัวหนาสํานักงานบังคับคดีสวนยอย แลวแตกรณี เห็นสมควรเสนอเร่ืองให
คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพยพิจารณากําหนดราคาทรัพยใหม 

(3)  กรณีท่ีมีการโตแยงหรือมีคําคัดคานจากผูมีสวนไดเสียในราคาประเมินของ 
เจาพนักงานบังคับคดี ซ่ึงไมสามารถหาขอยุติได  และผู อํานวยการกองจําหนายทรัพยสิน 
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดหรือสาขา หรือหัวหนาสํานักงานบังคับคดีสวนยอย แลวแต
กรณี พิจารณาเห็นสมควรเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพยกําหนดราคาทรัพยใหม 

คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพยประกอบไปดวยผูแทนจากหนวยงานตางๆ ท่ีความ
นาเช่ือถือและเกี่ยวของกับกับการประเมินราคาทรัพยอันจะทําใหเกิดความยุติธรรมและไดราคาของ
ทรัพยท่ีแทจริงและใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย 

DPU



90 

จากการพิจารณากฎกระทรวงฯ ขอ 11 และ12 จะเห็นไดวาราคาคณะกรรมการกําหนด
ราคาทรัพยมิไดมีมาแตตน โดยทางปฏิบัติเจาพนักงานบังคับคดีจะยึดตามท่ีเจาหนี้ตามคําพิพากษา
เปนผูแถลงใหยึด โดยยืนยันวาเปนทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษาจริง โดยในวันท่ีทําการยึด
เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะนําสงเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการยึด รวมถึงราคาประเมินทรัพยท่ีเจาหนี้ตาม
คําพิพากษานํามาดวยโดยสวนใหญแลว หากเปนท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางราคาท่ีเจาหนี้ตาม 
คําพิพากษานํามานั้นจะเปนราคาประเมินของกรมธนารักษ หากเปนสิทธิการเชาก็จะคํานวณวันท่ี
เหลือตามสัญญาเชา หากเปนหุนก็แยกวาเปนหุนชนิดใด กรณีเปนหุนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยก็จะใชราคาท่ีมีการปดตลาดการซ้ือขายกอนวันท่ีทําการยึดหรือในวันท่ีทําการยึดเปน
ราคาประเมินเจาพนักงานบังคับคดี แตหากมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยก็จะใชราคาตามท่ี 
จดทะเบียนต้ังบริษัท เปนราคาประเมินเจาพนักงานบังคับคดี หากเปนสังหาริมทรัพย ทรัพยสิน 
โดยท่ัวๆ ไป เจาหนี้ตามคําพิพากษาก็จะแถลงราคาประเมินประกอบกับการใชดุลยพินิจของ 
เจาพนักงานบังคับคดีตามสภาพของทรัพยในขณะทําการยึดเปนราคาประเมินของเจาพนักงาน
บังคับคดี โดยราคาคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย จะเกิดข้ึนเม่ือมีเหตุตาม กฎกระทรวงฯ ขอ 12 
(1) ถึง (3) เทานั้น หากเปนการขายทรัพยคร้ังแรกราคาทรัพยไมเกินหาสิบลานบาท เจาพนักงาน
บังคับคดีจะใชราคาของสํานักงานวางทรัพยกลางและราคาของเจาพนักงานบังคับคดีเทานั้น ตาม
ประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการ
ขายทอดตลาดเร่ือง หลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาที่สมควรขายในการขาย
ทอดตลาด ขอ 2 หรือ 3 แลวแตกรณี  ในการกําหนดเปนราคาเร่ิมตนและเปนราคาท่ีสมควรขาย แต
หากมีการโตแยงหรือมีคําคัดคานจากผูมีสวนไดเสียในราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดีซ่ึงไม
สามารถหาขอยุติไดในช้ันการยึดทรัพย เจาพนักงานบังคับคดีตองสงสํานวนไปยังคณะกรรมการ
กําหนดราคาทรัพยเพื่อทําการประเมินราคาทรัพยและกําหนดราคาทรัพยดังกลาว 

การกําหนดต้ังคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพยมีหนาท่ีเปนคนกลางตีราคาทรัพย
เกี่ยวกับการขายทอดตลาด และมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดราคาทรัพยโดยมีหนาท่ีชวย
คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพยเก็บรวบรวมขอมูลและขอเท็จจริงเกี่ยวกับราคาประเมินเพื่อ
รายงานใหคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพยทราบขอมูลหรือพิจารณากําหนดราคาประเมินของ
ทรัพย48 ซ่ึงจะเห็นไดวาคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพยตามกฎกระทรวงท่ีจัดต้ังนี้คอนขางเปน
คณะใหญและคณะกรรมการสวนใหญจะประกอบไปดวย ผูทรงคุณวุฒิเปนจํานวนมากยอมจะมี
ภารกิจมากอาจไมมีความคลองตัวในจัดการประชุมท่ีจําเปนตองดําเนินการประชุมเปนประจํา 
 
                                                            

48  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด, ขอ 13. 
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ทุกเดือน อีกท้ังในปจจุบันยังไมมีการจัดต้ังคณะกรรมการอยางเปนทางการ ระเบียบดําเนินการ
ประชุมของคณะกรรมการ และคาตอบแทนคณะกรรมการ ท่ีออกโดยรัฐมนตรียังไมไดมีการออก
อยางเปนทางการ 
 3. การเสนอราคา 

เจาพนักงานประกาศขายทอดตลาดแลวในวันท่ีทําการขายทอดตลาดผูเขาเสนอราคา
ตองแสดงความจํานงเขาเสนอราคา โดยย่ืนหลักฐานตอเจาพนักงานบังคับคดีกอนหรือในวันขาย
ทอดตลาด ดังตอไปนี้ (1) สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (2) สําเนาหนังสือรับรอง
นิติบุคคลในกรณีท่ีเปนนิติบุคคล (3) หนังสือมอบอํานาจในกรณีท่ีเขาเสนอราคาแทนบุคคลอ่ืน (4) 
สัญญาหรือขอตกลงผูกพันกับกรมบังคับคดีในการเสนอราคา49 

กอนการเขาเสนอราคาผูเขาเสนอราคาตองวางหลักประกันกอนเขาสูราคาโดยการวาง
หลักประกันกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด ขอ 16 
กําหนดไว ดังนี้ 

เจาพนักงานบังคับคดีตองกําหนดใหผูเขาเสนอราคาวางหลักประกันกอนเขาเสนอราคา
โดยพิจารณาจากราคาประเมินทรัพยสินซ่ึงจะตองนําไปกําหนดเปนราคาเร่ิมตนในการขาย
ทอดตลาดตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ี
สมควรขายในการขายทอดตลาด ดังนี้ 

(1)  ทรัพยท่ีขายมีราคาประเมินไมเกินหาแสนบาท ใหผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดี
หรือหัวหนาสํา นักงานบังคับคดีสวนยอยใชดุลพินิจกําหนดใหวางหลักประกันตามท่ีเห็นสมควร
โดยหลักประกันท่ีพึงกําหนดนั้นควรมีจํานวนไมนอยกวารอยละหาของราคาประเมิน 

(2)  ทรัพยท่ีขายมีราคาประเมินเกินหาแสนบาทแตไมเกินหนึ่งลานบาท ใหวาง
หลักประกันจํานวนหาหมื่นบาท 

(3)  ทรัพย ท่ีขายมีราคาประเมินเกินหนึ่งลานบาทแตไมเกินหาลานบาท  ใหวาง
หลักประกันจํานวนสองแสนหาหม่ืนบาท 

(4)  ทรัพย ท่ีขายมีราคาประเมินเกินหาลานบาทแตไม เกินสิบลานบาท  ใหวาง
หลักประกันจํานวนหาแสนบาท 

(5)  ทรัพยท่ีขายมีราคาประเมินเกินสิบลานบาทแตไมเกินยี่ สิบลานบาท ใหวาง
หลักประกันจํานวนหนึ่งลานบาท 

(6)  ทรัพยท่ีขายมีราคาประเมินเกินยี่สิบลานบาทแตไมเกินหาสิบลานบาท ใหวาง
หลักประกันจํานวนสองลานหาแสนบาท 
                                                            

49  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด, ขอ 15. 
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(7)  ทรัพยท่ีขายมีราคาประเมินเกินหาสิบลานบาทแตไมเกินหนึ่งรอยลานบาท ใหวาง
หลักประกันจํานวนหาลานบาท 

(8)  ทรัพยท่ีขายมีราคาประเมินเกินหนึ่งรอยลานบาทแตไมเกินสองรอยลานบาท ใหวาง
หลักประกันจํานวนสิบลานบาท 

(9)  ทรัพยท่ีขายมีราคาประเมินเกินสองรอยลานบาท ใหเจาพนักงานบังคับคดีเสนอ
อธิบดีหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณากําหนด 

ในคดีท่ีเจาพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดใหมเนื่องจากผูเสนอราคาสูงสุด 
ไมชําระราคาสวนท่ีเหลือ เจาพนักงานบังคับคดีตองกําหนดใหผูเขาเสนอราคาในการขายทอดตลาด
คร้ังใหมวางหลักประกันพิเศษตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีผูเสนอราคาสูงสุดซ่ึงไมชํา ระราคาสวนท่ีเหลือประสงคจะเขาเสนอราคาใน
การขายทอดตลาด เจาพนักงานบังคับคดีตองกําหนดใหผูนั้นวางหลักประกันเพิ่มข้ึนจากท่ีกําหนด
ในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

หลักประกันตามวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม ใหคืนแกผูเขาเสนอราคาเมื่อ
ส้ินสุดการขายทอดตลาดและผูเขาเสนอราคานั้นไมมีขอผูกพันใดๆ กับการเสนอราคาหรือการขาย
ทอดตลาดน้ันแตถามีการเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุด ใหถือเอาหลักประกันนั้นเปนมัดจํา
และเปนการชําระราคาบางสวนของผูนั้น 

หลักเกณฑและวิธีการวางหลักประกันใหเปนไปตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรี 

ในกรณีท่ีผูเขาเสนอราคาไมปฏิบัติตาม กฎกระทรวงฯ ขอ 16 ขางตนชอบท่ีเจาพนักงาน
บังคับคดีจะปฏิเสธไมใหบุคคลดังกลาวเขาเสนอราคาในการขายทอดตาลได 

ในกรณีท่ีเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการประกาศขายทอดตลาดทรัพยใดใหม 
อันเนื่องมาจากเหตุท่ีผูเสนอราคาสูงสุดเดิมไมชําระราคาสวนท่ีเหลือ ใหเจาพนักงานบังคับคดี
กําหนดใหผูเขาเสนอราคาวางหลักประกันกอนเขาเสนอราคาโดยพิจารณาจากราคาประเมิน
ทรัพยสินซ่ึงจะตองนําไปกําหนดเปนราคาเร่ิมตนในการขายทอดตลาดตามประกาศคณะกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด ดังนี้ 

(1)  ทรัพยท่ีขายมีราคาประเมินไมเกินหาแสนบาท ใหผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดี
หรือหัวหนาสํานักงานบังคับคดีสวนยอยใชดุลพินิจกําหนดใหวางหลักประกันตามท่ีเห็นสมควร
โดยหลักประกันท่ีพึงกําหนดนั้นควรมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบหาของราคาประเมิน 

(2)  ทรัพยท่ีขายมีราคาประเมินเกินหาแสนบาทแตไมเกินหนึ่งลานบาท ใหวาง
หลักประกันจํานวนหนึ่งแสนบาท 
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(3) ทรัพย ท่ีขายมีราคาประเมินเกินหนึ่งลานบาทแตไมเกินหาลานบาท  ใหวาง
หลักประกันจํานวนหาแสนบาท 

(4) ทรัพย ท่ีขายมีราคาประเมินเกินหาลานบาทแตไม เกินสิบลานบาท  ใหวาง
หลักประกันจํานวนหนึ่งลานบาท 

(5) ทรัพยท่ีขายมีราคาประเมินเกินสิบลานบาทแตไมเกินยี่ สิบลานบาท ใหวาง
หลักประกันจํานวนสองลานบาท 

(6) ทรัพยท่ีขายมีราคาประเมินเกินยี่สิบลานบาทแตไมเกินหาสิบลานบาท ใหวาง
หลักประกันจํานวนหาลานบาท 

(7) ทรัพยท่ีขายมีราคาประเมินเกินหาสิบลานบาทแตไมเกินหนึ่งรอยลานบาท ใหวาง
หลักประกันจํานวนสิบลานบาท 

(8) ทรัพยท่ีขายมีราคาประเมินเกินหนึ่งรอยลานบาทแตไมเกินสองรอยลานบาท ใหวาง
หลักประกันจํานวนยี่สิบลานบาท 

(9) ทรัพยท่ีขายมีราคาประเมินเกินสองรอยลานบาท ใหเจาพนักงานบังคับคดีรายงาน
เสนออธิบดีหรือรองอธิบดีผูไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณากําหนดแตตองไมนอยกวารอยละสิบหา
ของราคาประเมิน50 

ในกรณีท่ีเจาพนักงานบังคับคดีตรวจสอบแลวพบวาผูเขาเสนอราคาเคยเปนผูเสนอราคา
สูงสุดและไมชําระราคาสวนท่ีเหลือหลังจากท่ีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการขายทอดตลาด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 มีผลใชบังคับ ใหเจาพนักงานบังคับคดีเรียกใหผูนั้นวาง
หลักประกันเพิ่มข้ึนอีกเทาหนึ่งของจํานวนที่ตองวางตามประกาศขายทอดตลาด51 
    3.1.3.4.4  การขายทอดตลาด 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ  วิ ธีการ  และเง่ือนไขในการขายทอดตลาดให 
เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจหนาท่ีเพื่อควบคุมการขายทอดตลาดใหเกิดความเรียบรอยปองกัน 
มิใหมีการสมยอมในการเสนอราคาหรือกระทําการใดท่ีทําใหเสียความยุติธรรมท้ังในการดําเนินการ
ของเจาพนักงานบังคับคดีและในการขายทอดตลาด ดังนี้ 

                                                            
50  ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการวางหลักประกันพิเศษหรือหลักประกันเพ่ิม 

ขอ 1. 
51  ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการวางหลักประกันพิเศษหรือหลักประกันเพ่ิม 

ขอ 2. 
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เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมการขายทอดตลาดใหเปนไปดวย
ความถูกตองและเปนธรรม และตองปองกันมิใหมีการสมยอมในการเสนอราคาหรือกระทําการใด 
ท่ีทําใหเสียความยุติธรรมท้ังในการดําเนินการของเจาพนักงานบังคับคดีและในการขายทอดตลาด 

หากเจาพนักงานบังคับคดีเห็นวา ผูเขาเสนอราคาหรือบุคคลที่อยูในหองขายทอดตลาด
รายใดมีพฤติการณท่ีอาจทําใหการขายทอดตลาดไมเปนไปตามท่ีกําหนดในวรรคหน่ึง หรือรบกวน
การขายทอดตลาดหรือการดําเนินการของเจาพนักงานบังคับคดี ใหเจาพนักงานบังคับคดีส่ังใหผูนั้น
ออกนอกหองขายทอดตลาด และใหเจาพนักงานบังคับคดีปฏิเสธการเสนอราคาของผูนั้น ซ่ึงผูนั้น
อาจอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงานบังคับคดีใหอุทธรณไปยังอธิบดีตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
อธิบดีประกาศกําหนด คําส่ังของอธิบดีใหเปนท่ีสุด52 

การขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีกอนการขายทอดตลาดเจาพนักงานบังคับ
คดีตองแจงใหผูเขาเสนอราคาทราบวาระการขายและรายละเอียดของทรัพย รวมถึงภาระผูกพันของ
ทรัพย ซ่ึงถือเปนสวนสําคัญของการขายทอดตลาดเพราะนอกจากเจาพนักงานบังคับคดีจะไดแจง
ตามท่ีประกาศขายทอดตลาดแสดงรายละเอียดไวแลว53 กอนการขายเจาพนักงานบังคับคดีตองแจง
รายละเอียดอีกคร้ังเพื่อใหผูเขาเสนอราคาไดรับขอมูลอีกคร้ังกอนการตัดสินใจเสนอราคา เพราะอาจ
มีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับประกาศการขายทอดตลาด เชน เจาพนักงานบังคับคดีตองงดการบังคับ
คดีไวหากศาลมีคําส่ังใหงดการบังคับคดี เจาหนี้ตามคําพิพากษาแถลงขอใหงดการบังคับคดี54 หรือ
กรณีคาภาระสวนกลางในกรณีการขายหองชุดซ่ึงนิติบุคคลอาคารชุดสงมาใหในภายหลังจาก
ประกาศขายทอดตลาดแลวเพื่อเปนขอมูลการตัดสินสินใจของผูเขาเสนอราคา เปนตน  

ในกรณีท่ีทรัพยท่ีจะขายทอดตลาดเปนอสังหาริมทรัพยหรือเปนสังหาริมทรัพยท่ีมี
ทะเบียน ใหเจาพนักงานบังคับคดีตรวจสํานวนคดีวาเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดมีการตรวจสอบความ
ถูกตองตามกฎหมายของทะเบียน หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง และภาระ 
ติดพันของทรัพยนั้นในข้ันตอนการยึดทรัพยสินแลวหรือไม หากปรากฏวายังไมไดดําเนินการ ให 
                                                            

52  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554, ขอ 18. 
53  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554, ขอ 19. 
54  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 292 บัญญัติวา “เจาพนักงานบังคับคดีตองงดการ

บังคับคดีไวในกรณีตอไปน้ี 
 (2)  ถาศาลไดมีคําสั่งใหงดการบังคับคดีไว เมื่อศาลไดสงคําสั่งน้ันไปใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบ 

ในกรณีเชนน้ีใหเจาพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีไวภายในระยะเวลาหรือเง่ือนไขตามที่ศาลจะไดกําหนดไว 
 (3)  ถาเจาหน้ีตามคําพิพากษาไดแจงเปนหนังสือไปยังเจาพนักงานบังคับคดีวาตนตกลงงดการบังคับ

คดีไวช่ัวระยะเวลาที่กําหนดไวหรือภายในเง่ือนไขอยางใดอยางหน่ึงโดยไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก
ลูกหน้ีตามคําพิพากษาและบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี” 
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เจาพนักงานบังคับคดีจัดใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาดําเนินการดังกลาว แลวใหทําขอตกลงหรือ
สัญญารับรองความถูกตองน้ันไว หากเจาหนี้ตามคําพิพากษาไมยอมตรวจสอบหรือไมทําขอตกลง
หรือสัญญารับรองความถูกตอง ใหเจาพนักงานบังคับคดีปดประกาศแจงในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีขาย
ทอดตลาด เพ่ือใหผูเขาเสนอราคาทราบกอนเร่ิมการขายทอดตลาดถึงการท่ีเจาหนี้ตามคําพิพากษา
ไมยอมตรวจสอบหรือไมยอมทําขอตกลงหรือสัญญารับรองความถูกตองนั้น55 

เ ม่ือผูสนใจเขา ซ้ือทรัพยไดตรวจสอบเรียบรอยและวางเ งินหลักประกันแลว 
เจาพนักงานบังคับคดีจะกําหนดใหผูท่ีเกี่ยวของกับการบังคับคดีถือบัตรสีท่ีแตกตางกันกลาวคือ 

1.  บัตรสีสม เปนบัตรของผูท่ีมีสวนไดเสียในคดีเพื่อดูแลการขาย เชน เจาหนี้ตาม 
คําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา เจาหนี้จํานอง ผูรองเฉล่ียทรัพย เจาของกรรมสิทธ์ิรวม เปนตน 

2.  บัตรสีเหลือง เปนบัตรของผูสนใจเขาซ้ือทรัพยเม่ือวางเงินหลักประกันถูกตองแลว
เจาพนักงานบังคับคดีจะใหบัตรเพ่ือเขาสูราคา โดยจะกําหนดหมายเลขบัตรแตละชวงไวตามแตละ
คดี เชน คดีท่ีทําการขายทอดตลาดลําดับท่ี 1 หมายเลยบัตร 00021 ถึง 00030 และคดีท่ีทําการขาย
ทอดตลาดลําดับท่ี 2 หมายเลยบัตร 00031 ถึง 00040 เปนตนไปตามลําดับ เปนตน ท้ังนี้บัตรสีเหลือง
ยังเปนบัตรของผูรับจํานองในกรณีท่ีผูรับจํานองนั้นศาลไดอนุญาตใหไดรับชําระหนี้บุริมสิทธและ
มีสิทธิของหักสวนไดใชแทน ซ่ึงมีสิทธิสูราคาดวยเจาพนักงานบังคับคดีจะเรียกใหผูมีสิทธิหักสวน
ไดใชแทนวางเงินจํานวนรอยละ5 ของราคาเร่ิมตนในการขายทอดตลาดในวันท่ีมีการผูกพันราคา
หรือวันท่ีซ้ือไดแลวแตกรณี56  เจาพนักงานบังคับคดีจะใหบัตรสีเหลืองเชนกัน (จะเปนบัตรสีเหลือง
หมายเลข 00001 ถึง 00021) 

3. บัตรสีมวง เจาพนักงานบังคับคดีจะมอบใหแกผูท่ีผูกพันราคาไวในนัดท่ีแลว ซ่ึงถือ
เปนผูมีสวนไดเสียในคดีประเภทหน่ึง และมีสิทธิใชบัตรสีมวงในการเขาสูราคาตอไปได 

เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีอานประกาศการขายทอดตลาดแลว ผูขายทอดตลาดจะเร่ิม
การขายทอดตลาดและแจงใหผูท่ีสนใจเสนอราคา ท้ังนี้เจาพนักงานบังคับคดีเร่ิมการขายทอดตลาด
ตามลําดับจากราคาเร่ิมตนท่ีแจงในประกาศขายทอดตลาด และเจาพนักงานบังคับคดีอาจกําหนด
อัตราการเพิ่มของการเสนอราคาแตละคร้ังดวยก็ได57 โดยเจาพนักงานบังคับคดีกําหนดราคาเพิ่ม 
คร้ังละดังนี้ 

 

                                                            
55  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2557,  

ขอ 20. 
56  คําสั่งกรมบังคับคดี ที่ 852/2555 เรื่องการวางเงินของผูมีสิทธิหักสวนไดใชแทน 
57  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554, ขอ 21. 
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1.  ราคาท่ีสมควรขาย ต่ํากวา 50,000 บาท เพิ่มราคาไมนอยกวาคร้ังละ 1,000 บาท 
2.  ราคาท่ีสมควรขาย ตั้งแต 50,000 ถึง 100,000 บาท เพิ่มราคาไมนอยกวาคร้ังละ 

2,000 บาท   
3.  ราคาท่ีสมควรขาย ตั้งแต 100,000 ถึง 300,000 บาท เพิ่มราคาไมนอยกวาคร้ังละ 

5,000 บาท 
4.  ราคาท่ีสมควรขาย ตั้งแต 300,000 ถึง 500,000 บาท เพิ่มราคาไมนอยกวาคร้ังละ 

10,000 บาท 
5.  ราคาท่ีสมควรขาย ตั้งแต 500,000 ถึง 700,000 บาท เพิ่มราคาไมนอยกวาคร้ังละ 

20,000 บาท 
6.  ราคาท่ีสมควรขาย ตั้งแต 700,000 ถึง 1,000,000 บาท เพิ่มราคาไมนอยกวาคร้ังละ 

30,000 บาท  
7.  ราคาท่ีสมควรขาย ตั้งแต 1,000,000 ถึง 5,000,000บาท เพ่ิมราคาไมนอยกวาคร้ังละ 

50,000บาท 
8.  ราคาท่ีสมควรขาย ตั้งแต 5,000,000 ถึง 20,000,000บาท เพิ่มราคาไมนอยกวาคร้ังละ 

100,000  บาท 
9.  ราคาท่ีสมควรขาย ตั้งแต 20,000,000 ถึง 50,000,000 บาทเพิ่มราคาไมนอยกวา 

คร้ังละ 200,000  บาท  
10.  ราคาท่ีสมควรขาย ตั้งแต 50,000,000 ถึง 80,000,000 บาท เพิ่มราคาไมนอยกวา 

คร้ังละ 500,000 บาท 
11. ราคาท่ีสมควรขาย ตั้งแต 80,000,000 บาท ข้ึนไปเพิ่มราคาไมนอยกวาคร้ังละ 

1,000,000 บาท  
เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดแลว ใหเจาพนักงานบังคับ

คดีดําเนินการใหผูเสนอราคาสูงสุดนั้นชําระราคาสวนท่ีเหลือแกเจาพนักงานบังคับคดีตามเง่ือนไข
และขอสัญญาท่ีทําสัญญาหรือทําขอตกลงผูกพันไว58 

ในกรณีท่ีผูเสนอราคาสูงสุดจะตองหาแหลงเงินกูท่ีเปนสถาบันการเงินหรือแหลงเงินกู
อ่ืนใหสถาบันการเงินหรือแหลงเงินกูอ่ืนนั้นสามารถเขาถึงตัวทรัพยเพื่อประเมินราคาทรัพยสําหรับ
ใชประกอบการพิจารณาการกูยืมของผูเสนอราคาสูงสุดได โดยใหผูเสนอราคาสูงสุดยื่นคํารองตอ

                                                            
58  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554, ขอ 23  

วรรคหน่ึง 
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อธิบดีและหากมีความเสียหายเกิดข้ึนแกทรัพยนั้นอันเนื่องมาจากการเขาถึงตัวทรัพย ใหผูเสนอราคา
สูงสุดเปนผูรับผิดชอบ59 

เจาพนักงานบังคับคดีอาจอนุญาตใหเล่ือนการชําระราคาสวนท่ีเหลือไดตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดแตไมเกินสามเดือนนับแตวันท่ีตองชําระราคาสวนท่ีเหลือใน
คร้ังแรก60 ท้ังนี้มีประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีเร่ือง การขยายระยะเวลาในการชําระราคาสวนท่ีเหลือ 
ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2557 โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการวางหลักประกันไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ผูซ้ือทรัพยมีหนาท่ีตามสัญญาตองชําระราคาทรัพยใหครบถวนตอเจาพนักงาน
บังคับคดีภายใน 15 วันนับแตวันท่ีซ้ือได 

ขอ 2 เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีไดรับคํารองขอขยายระยะเวลาวางเงินสวนท่ีเหลือของ 
ผู ซ้ือทรัพยใหเจาพนักงานบังคับคดีสอบสวนขอเท็จจริงวาผู ซ้ือทรัพยไดยื่นคํารองขอขยาย
ระยะเวลาโดยสุจริตหรือไมโดยการจัดทําบันทึกถอยคําผูซ้ือทรัพยตามแบบแนบทายหนังสือนี้ 

ขอ 3 ใหเจาพนักงานบังคับคดีตรวจสอบเหตุจําเปนในการขอขยายระยะเวลา ตามแต
กรณีดังนี้ 
  3.1  ในกรณีอยูระหวางการพิจารณาใหสินเช่ือของสถาบันการเงิน ใหเจาพนักงานบังคับ
คดีตรวจสอบพยานหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวประกอบดวย 
 3.2  ในกรณีผู ซ้ือทรัพยกลาวอางเหตุอ่ืน ใหเจาพนักงานบังคับคดีพิจารณาวาเหตุ
ดังกลาวมีความจําเปนหรือไมอยางไร และผูซ้ือจะตองแสดงใหเห็นวามีความสามารถในการชําระ
ราคาทรัพยไดครบถวนเม่ือไดรับการขยายระยะเวลา หากผูซ้ือทรัพยสามารถวางเงินเพิ่มอีกไมนอย
กวารอยละ 10 ของราคาท่ีซ้ือไดพรอมทําหนังสือสัญญาขยายระยะเวลาการวางเงินตามแบบแนบ
ทายนี้ แสดงวาผูซ้ือทรัพยรายน้ันไมมีเจตนาจะทิ้งมัดจํา 

ขอ 4 เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการตามขอ 2 และขอ 3 เรียบรอยแลวใหพิจารณา
อนุญาตใหขยายระยะเวลาไดไมเกิน 3 เดือนนับแตวันครบกําหนด 

ขอ 5 เจาพนักงานบังคับคดีผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตใหขยายระยะเวลาใหเปนไป
ตามท่ีกรมบังคับคดีกําหนด 

 

                                                            
59  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554, ขอ 23  

วรรคสอง 
60  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2557, 

ขอ 23 วรรคสาม 
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ในกรณีท่ีผูเสนอราคาสูงสุดไมชําระราคาสวนท่ีเหลือแกเจาพนักงานบังคับคดีตาม
เง่ือนไขและขอสัญญาท่ีทําสัญญาหรือทําขอตกลงผูกพันไวใหเจาพนักงานบังคับคดีมีคําส่ังใหนํา
ทรัพยนั้นออกขายทอดตลาดใหมและใหริบหลักประกันท่ีผูเสนอราคาสูงสุดนั้นวางไวตาม
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 ขอ 
1661 โดยการขายทอดตลาดคร้ังใหมมีผลดังนี้ 

1.  ผลตอผูท่ีท้ิงมัดจํา โดยทางกรมบังคับคดีจะลงบันทึกขอมูลของผูท่ีมัดจําไวในกรณี
ท่ีเจาพนักงานบังคับคดีตรวจสอบแลวพบวาผูเขาเสนอราคาเคยเปนผูเสนอราคาสูงสุดและไมชําระ
ราคาสวนท่ีเหลือหลังจากท่ีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 มีผลใชบังคับใหเจาพนักงานบังคับคดีเรียกใหผูนั้นวางหลักประกันเพิ่มข้ึนอีก
เทาหนึ่งของจํานวนท่ีตองวางตามประกาศขายทอดตลาด 

2.  ผลตอตัวทรัพยท่ีทําการขายททอดตลาดคร้ังใหม ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีเร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีการวางหลักประกันพิเศษและหลักประกันเพิ่ม กําหนดใหผูท่ีเขาเสนอราคาตอง
วางหลักประกันพิเศษ 

ในการขายทอดตลาดคร้ังใหม หากราคาสูงสุดซ่ึงรวมคาใชจายในการขายทอดตลาด
คร้ังใหมมีจํานวนตํ่ากวาราคาสูงสุดท่ีผูเสนอราคาสูงสุดเดิมเสนอไว ใหเจาพนักงานบังคับคดี
ดําเนินการใหผูเสนอราคาสูงสุดเดิมชําระราคาสวนตางท่ีขาดอยูภายในหน่ึงเดือนนับแตวันท่ีไดรับ
แจง หากไมชําระภายในกําหนด ตองชําระคาปรับของราคาสวนตางท่ีขาดอยูในอัตรารอยละสิบหา
ตอป62 หากผูนั้นไมไมชําระเงินดังกลาว ใหรายงานตามลําดับจนถึงอธิบดีเพื่อขออนุมัติฟองรอง
ดําเนินคดีตามลําดับตอไป63 

เม่ือไดรับชําระราคาครบถวนแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีสงมอบทรัพยท่ีขาย
ทอดตลาดใหแกผูเสนอราคาสูงสุดโดยเร็วในกรณีทรัพยท่ีขายทอดตลาดเปนทรัพยมีทะเบียน  
ใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนจดทะเบียนโอนทรัพยนั้นใหแกผูเสนอ
ราคาสูงสุด64 
 

                                                            
61  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554, ขอ 24  

วรรคหน่ึง 
62  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2557, 

ขอ 24 วรรคสอง 
63  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522, ขอ 88. 
64  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554, ขอ 25. 
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3.2  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการบังคับคดีและการขายทอตลาดทรัพยสินของตางประเทศ 
 3.2.1  ญ่ีปุน 

กระบวนการบังคับชําระหนี้ทางแพงของญ่ีปุนเร่ิมเม่ือป ค.ศ. 1883 โดยวิธีการยึดตรา
สารหนี้ ซ่ึงเปนวิธีการตามกฎหมายท่ีรางข้ึน โดยผูเช่ียวชาญดานกฎหมายของฝร่ังเศส การยึดตรา
สารหน้ีท่ีวาต้ังอยูบนพื้นฐานของประมวลกฎหมายนโปเลียน (Napoleonic Code) หลังจากนั้นญ่ีปุน
ไดเปล่ียนรูปแบบกฎหมายที่เดิมมีพื้นฐานจากกฎหมายฝร่ังเศสมาเปนกฎหมายแบบเยอรมันซ่ึงได
ประกาศใชเม่ือ ป ค.ศ. 1890 ซ่ึงรวมถึงกฎหมายวิธีพิจารณาความดวย แตกฎหมายดังกลาวก็พูดถึง
เพียงการบังคับชําระหนี้ไมมีประกันเทานั้น หากเปนกรณีเจาหนี้มีประกันจะเปนอีกกฎหมายหนึ่ง 
ไดแก กฎหมายเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย ซ่ึงภายใตกฎหมายน้ีเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิบังคับชําระ
หนี้ (เจาหนี้มีประกัน) สามารถบังคับชําระหนี้ไดโดยไมจําเปนตองแสดงหมายการยึดทรัพยสินแต
อยางใด แครอรับการชําระเงินจากการขายทอดตลาดทรัพยเทานั้น ระบบดังกลาวไดสงผลมาถึง
ระบบการบังคับชําระหนี้ในคดีแพงของญ่ีปุนในปจจุบัน การพัฒนาระบบกฎหมายในการบังคับคดี
ทางแพงเปนเร่ืองหน่ึงท่ีสมาชิกสภารางกฎหมายของญี่ปุนใหความสําคัญมาเปนอันดับตนๆ แตก็
พบอุปสรรคเร่ือยมาดวยปญหาของภาวะสงครามและการปฏิรูประบบในเร่ืองอ่ืนๆ จนกระท่ังป 
ค.ศ. 1979 กฎหมายการบังคับชําระหนี้ของญ่ีปุนจึงเกิดข้ึน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวความคิดการ
บังคับชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรองทางแพง การรวมการบังคับชําระหนี้ท้ังหนี้มีประกันและไมมี
ประกันไวดวยกัน รวมถึงวิธีการเยียวยา แกไขขอบกพรองท่ีจะเกิดข้ึนจากกระบวนการดังกลาว โดย
ใหมีมาตรการที่เขมแข็งในการกําจัดปญหาและอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนจากการบังคับคดี ซ่ึงเปนวิธีการ
ท่ีใชไดผลดีจนถึงปจจุบันและสงผลตอการปฏิรูปกฎหมายคร้ังลาสุดในป ค.ศ. 1996 ซ่ึงมี
วัตถุประสงคใหเจาหนี้สามารถบังคับชําระหนี้ไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

การบังคับคดีทางแพงของญ่ีปุนแบงออกเปน 2 ประเภท65 ไดแก การบังคับคดีจากหนี้ท่ี
ไมมีประกัน และการบังคับคดีจากหนี้ท่ีมีประกัน 

1.  การบังคับคดีจากหน้ีท่ีไมมีประกัน  
  1.1 รูปแบบการบังคับชําระหนีใ้นกรณนีี้แบงออกเปน 2 สวน ดังนี ้
   1.1.1  การบังคับเอากับทรัพยสินท่ีอาจคํานวณเปนเงินได การบังคับคดีจะเปน

การบังคับเอากับทรัพยสิน ไดแก อสังหาริมทรัพย เรือ สังหาริมทรัพย หนี้ หรือทรัพยสินอ่ืนใด เชน 
ทรัพยสินใด เชนทรัพยสินในภาคอุตสาหกรรม เปนตน 

   1.1.2  การบังคับดวยวิธีการอื่นท่ีไมอาจคํานวณเปนเงินได การบังคับคดีจะอยู
ในรูปแบบใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ เชน การสงมอบการครอบครองทรัพยสินท้ัง
                                                            

65 Kazuhiko Yamamoto, Report on Civil Execution Procedure In Japan 1997,September 2008. 
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สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย หรือเปนการบังคับเอากับผลประโยชนอยางใดอยางหน่ึงของ
ลูกหนี้ เทาท่ีจะอนุญาตใหเจาหนี้ดําเนินการบังคับชําระหนี้ไดในกรณีการบังคับชําระหนี้ ท่ี 
ไมสามารถหาส่ิงใดมาทดแทนได หรือการชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงท่ีเจาหนี้จะไดรับอนุญาตให
ดําเนินการบังคับคดีไดดวยคาใชจายของลูกหนี้ ในกรณีหนี้นั้นท่ีไมสามารถบังคับทําใหกลับคืนมา
ดังเดิมไดหรือคําส่ังศาลหามกระทําการอยางหน่ึงอยางใดแลวลูกหนี้ไมปฏิบัติตาม เจาหนี้สามารถ
ยื่นคํารองขอตอศาลเพ่ือใหศาลมีคําส่ังใหลูกหนี้ชําระคาปรับ ซ่ึงศาลสามารถส่ังใหลูกหนี้จาย
คาปรับดังกลาวเพื่อเปนการชดเชยใหแกเจาหนี้ และยังเปนการลงโทษลูกหนี้ไดอีกทางหนึ่งดวย 

  1.2  วิธีการบังคับคดีแบบไมมีประกัน หลักประการสําคัญของความแตกตางในการ
บังคับคดีข้ึนอยูกับประเภทของสิทธิเรียกรองท่ีเจาหนี้มีในการบังคับชําระหนี้ หากเปนสิทธิ
เรียกรองแบบเจาหนี้ไมมีประกัน ข้ันตอนการรองขอใหมีการบังคับคดี เจาหนี้ตองรองขอตอศาลให
ออกหมายบังคับคดี จากน้ันจึงนําหมายบังคับคดีไปรองขอตอเจาหนาท่ีใหทําการยึดทรัพยสินซ่ึง
แตกตางกับกรณีการบังคับคดีแบบหน้ีมีประกัน เนื่องจากการบังคับคดีแบบไมมีประกันตองอาศัย
อํานาจศาลในการบังคับคดีใหจึงจําเปนตองมีหมายบังคับคดี แตในกรณีเจาหนี้มีประกันนั้น 
หลักฐานแหงการมีประกันเปรียบเสมือนหมายบังคับคดีของศาลซ่ึงสามารถนําไปรองขอใหมีการ
ยึดไดทันที อํานาจของศาลในการออกหมายบังคับคดีนี้มีความสําคัญอยางยิง่ท่ีจะทําใหการบังคับคดี
แบบไมมีประกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เนื่องจากคําส่ังศาลท่ีอนุญาตใหทําการบังคับคดีไดจะมี
คาเทียบเทาการเปนเจาหนี้มีประกัน 

  1.3 การยึดทรัพยสิน (อสังหาริมทรัพย) เจาหนี้ตองยื่นคํารองตอศาลท่ีอสังหาริมทรัพย 
นั้นต้ังอยูใหทําการยึดอสังหาริมทรัพย โดยเจาหนี้ตองระบุอสังหาริมทรัพยท่ีจะทําการยึด ตอมาศาล
ก็จะออกหมายยึดซ่ึงจะมีผลเม่ือเขาสูกระบวนการ Register คือ หมายยึดจะเปนตัวหามไมใหเจาของ
หรือลูกหนี้ โอน ขาย ให จํานอง หรือกระทําการอ่ืนใดยกเวนการท่ีเจาของหรือลูกหนี้นั้นจะกระทํา
การไดตามปกติจากอสังหาริมทรัพยนั้น 

กอนทําการขายทอดตลาด ศาลมีอํานาจส่ังใหพนักงานศาลเขาสํารวจทรัพยท่ีจะยึด 
เจาพนักงานจะดําเนินการสํารวจสถานะของอสังหาริมทรัพยและตองสํารวจถึงผูถือกรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพยนั้นและสิทธิการเขาครอบครองท่ีกฎหมายใหแกผูนั้นไวถูกตองหรือไม อันเปน
ขอมูลท่ีเปนประโยชนมากตอผูประมูล ผูเสนอราคารวมไปถึงการออกหมายขับไล ในขณะเดียวกัน
ศาลก็จะแตงต้ังผูเช่ียวชาญเพื่อประเมินราคาทรัพยสินไปพรอมกัน ศาลจะกําหนดราคาข้ันตํ่าให
เหมาะสมกับความคุมคาของท้ังลูกหนี้และเจาหนี้ ท้ังนี้หากเจาหนี้หรือลูกหนี้ไมพอใจกับราคา
ประเมินทรัพยสินนั้นก็สามารถยื่นคํารองตอศาลใหทําการพิจารณาใหมได  
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นอกจากนี้ ในข้ันเตรียมการขาย ศาลมักจะออกระเบียบเกี่ยวกับการเตรียมการขาย ซ่ึง
โดยหลักแลว สิทธิเรียกรองเหนือทรัพยสินจะตองหมดไปกอนท่ีทรัพยสินจะถูกบังคับขาย หลักนี้
เพื่อเปนการสรางหลักประกันวาผูขายทอดตลาดมีทรัพยสินท่ีปลอดจากสิทธิเหนือทรัพยสินใดๆ ซ่ึง
วิธีการนี้จะชวยใหราคาขายของทรัพยสินนั้นมีราคาสูงข้ึน 66 

  1.4  การขายทอดตลาด ตามหลักกฎหมายแลวไดแบงวิธีการขายออกเปน 4 ประเภท 
ไดแก 

   1.  การประมูลแบบการขายทอดตลาดทรัพย 
   2.  การเปดซองประมูลราคาแกผูเสนอราคาสูงสุด 
   3.  การเปดซองประมูลราคาผานทางไปรษณีย 
   4.  การขายทรัพยสินใหแกผูซ้ือโดยเฉพาะเจาะจงโดยเจาพนักงานบังคับคดี 
วิธีการขายทอดตลาดเปนวิธีท่ีนิยมท่ีสุด แตอยางไรก็ตาม การขายทอดตลาดทรัพย

มักจะเปนวิธีท่ีทําใหเกิดการเตรียมการลวงหนาในการประมูลระหวางผูประมูลดวยกันเองท่ีมักมี
สวนเกี่ยวพันกับกลุมผูมีอิทธิพลสงผลทําใหราคาการขายทอดตลาดต่ํา จึงตองมีวิธีการแกไขปญหา
ดังกลาวโดยการอนุญาตใหมีการขายผานทางไปรษณียแกผูประมูลท่ีใหราคาสูงสุด โดยวิธีการนี้ผูท่ี
จะเขารวมประมูลไมจําเปนตองเปดเผยช่ือ และไมมีโอกาสในการเตรียมการดานตางๆ จนกระท่ังถึง
การขาย ก็ขายผานผูท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความเปนกลางเปนอันมาก โดยท่ีผูท่ีรวมประมูลจะ 
ไมมีโอกาสรูเลยวาใครประมูลไดไป ดังนั้น ในปจจุบัน ศาลมักจะเสนอวิธีการประมูลขายผานทาง
ไปรษณียเปนอันดับแรก และถาไมมีผูเสนอราคาเขามาแขงขันในระยะเวลาท่ีกําหนด เจาพนักงานมี
อํานาจท่ีจะขายทรัพยสินนั้นแกผูขอเสนอประมูลในอันดับแรกในราคาท่ีกําหนดไวซ่ึงวิธีการขาย
ทางไปรษณียมีวิธีการดังนี้ 

เร่ิมตนจากการประกาศขายใหสาธารณชนทราบ ตอมาผูสนใจเขารวมประมูลก็จะยื่น
เสนอราคาของตนแกเจาหนาท่ีผานทางไปรษณียพรอมจายเงินเปนคาประกัน เม่ือถึงกําหนดที่จะ
เปดซองผูใหราคา เจาพนักงานจะทําการบันทึกราคาท่ีเสนอเขามาท้ังหมด และทําการจดบันทึกและ
ประมวลวาราคาใดเปนราคาสูงสุด จากนั้นเม่ือถึงวันท่ีจะทําการตัดสินการขาย ศาลจะมีคําส่ังขาย
ใหแกผูท่ีเสนอราคาสูงสุด (ในกรณีท่ีกระบวนการขายน้ันไมมีขอบกพรองเก่ียวกับทรัพยสินท่ีทํา
การขายหรือความผิดพลาดในข้ันตอนการขาย) เม่ือศาลมีคําส่ังขายเปนท่ีสุดแลว ศาลจะแจงให 
ผูชนะการประมูลทราบ โดยผูท่ีประมูลไดตองชําระราคาตามท่ีเสนอมาหากผูซ้ือผิดนัดไมชําระราคา 

                                                            
66  วิศิษฐ วิศิษฐสรอรรถ และคณะ. (2549). โครงการวิจัยเพ่ือ “การพัฒนาระบบเพื่อการบังคับชําระหน้ี

จากทรัพยสินของลูกหน้ี.”  โครงการตามแผนพัฒนากฎหมายประจําป 2548 เสนอคณะอนุกรรมการปรับปรุง
กฎหมายเพ่ือขยายโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของรัฐและติดตามการบังคับใชกฎหมาย. น. 48-50. 
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การประมูลนั้นก็จะถูกยกเลิกและผูประมูลไดตองถูกริบเงินประกันนั้น และก็ตองมีการนําทรัพย
ออกประมูลขายใหม  

สวนการบังคับชําระหนี้เหนือสังหาริมทรัพย ไมใชวิธีการท่ีบังคับไวในกฎหมาย 
ในทางปฏิบัติจึงเปนพียงวิธีการท่ีใชลงโทษลูกหนี้วิธีการหนึ่งเทานั้น การยึดสังหาริมทรัพยจึง 
ไมคอยมีการนําไปขายจริง เนื่องจากคนญ่ีปุนนิยมซ้ือสินคาใหมมากกวาสินคามือสอง ดังนั้น จึงไมมี
ตลาดสําหรับขายสินคามือสอง ประเทศญ่ีปุนจึงไมมีหองประมูลสําหรับขายสังหาริมทรัพยมือสอง 
ดังนั้น หากมีการยึดขาวของของลูกหนี้ เจาหนาท่ีจึงตองทําการขายสังหาริมทรัพยท่ีถูกยึดนั้นท่ีบาน
ของลูกหนี้ ซ่ึงก็เปนไปไดท่ีผูประมูลซ้ือก็คือคนในครอบครัวหรือญาติมิตรของลูกหนี้67 

2.  การบังคับคดีจากหน้ีมีประกัน มีรูปแบบของการดําเนินการบังคับคดีโดยท่ัวไป
คลายคลึงกับการบังคับคดีจากหนี้ท่ีไมมีประกันมาก แตกตางกันเพียงวาเจาหนี้มีประกันมีอํานาจ
บังคับชําระหนี้ไดทันทีโดยไมตองมีคําส่ังศาลหรือมีเอกสารรับรองจากโนตารี เจาหนี้มีประกัน 
ไมจําเปนตองรองขอตอศาลใหออกหมายยึดอยางเจาหนี้ไมมีประกัน เพียงแตแสดงหลักฐานของ
การเปนเจาหนี้มีประกันในการบังคับชําระหนี้ตอเจาหนาท่ีก็เขาสูข้ันตอนการขอใหทําการยึดได 
สําหรับข้ันตอนการยึดจนถึงข้ันตอนการขายนั้นจะดําเนินการเชนเดียวกับกรณีเจาหนี้ไมมีประกัน 

สําหรับการไดรับชําระหนี้จากทรัพยสินของลูกหนี้นั้น สําหรับหนี้ท่ีมีประกัน เจาหนี้ 
ท่ีมีสิทธิบังคับชําระหนี้และเจาหนี้มีประกันสามารถขอรับชําระหนี้จากทรัพยสินของลูกหนี้ไดทันที 
สวนเจาหนี้อ่ืนๆ ท่ีไมมีหลักประกันตองรองขอตอศาลหากจะขอรับชําระหนี้บางสวนจากการ
จําหนายทรัพยสินท่ีมีประกันนั้น สวนการแบงการชําระหนี้ ศาลจะจัดทําตารางแจงรายละเอียดสวน
แบงท่ีเจาหนี้ท้ังหลายจะไดรับ รวมถึงราคาทรัพยสินท่ีจําหนายไดท้ังหมดถาท้ังลูกหนี้และเจาหนี้ 
ไมมีขอคัดคานในการแบงชําระหน้ี เจาหนี้สามารถขอรับสวนแบงไดตามตาราง แตหากลูกหนี้และ
เจาหนี้มีขอคัดคานในการจําหนายทรัพยสิน ตารางการแบงชําระหนี้นั้นยังไมเปนท่ีสุด ถาการ
คัดคานนั้นเปนผล ผูคัดคานตองขอใหมีการเร่ิมกระบวนการแบงชําระหนี้ใหม การชําระเงินตาม
สวนแบงท่ีเจาหนี้นั้นจะไดรับจะถูกเล่ือนออกไปจนกระท่ังกระบวนการเสร็จส้ินลง 

วิธีการเยียวยาแกไขคําส่ังระหวางการบังคับคดี 
วิธีการเยียวยาแกไขตอคําตัดสินระหวางกระบวนการบังคับคดีสามารถแบงออกไดเปน 

2 ประเภทคือ 
1.  การเร่ิมกระบวนการพิจารณาคดีใหม 
2.  การทําการคัดคาน 

                                                            
67 การพัฒนาระบบเพ่ือการบังคับชําระหน้ีจากทรัพยสินของลูกหน้ี (น. 53-54). เลมเดิม  
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ลูกหนี้ท่ีปฏิเสธการบังคับคดีสามารถยื่นคํารองขอใหยกเลิกกระบวนการยึดทรัพยได 
บุคคลท่ีสามซ่ึงมีสิทธิเรียกรองในฐานะท่ีเปนเจาของทรัพยสินท่ีถูกยึดก็สามารถขอใหยกเลิก
กระบวนการยึดทรัพยได กรณีเชนนี้ศาลจําเปนตองพิจารณาถึงกฎหมายสารบัญญัติระหวางเร่ือง
ของสิทธิเรียกรองกับผูเปนเจาของ และรัฐธรรมนูญไดกําหนดไววาหากเปนกรณีเชนวานี้ ศาลท่ี
ออกหมายบังคับคดีจะตองนําขอพิพาทดังกลาวเขาสูกระบวนการพิจารณาพิพากษาตามข้ันตอน
ปกติ 

กรณีอ่ืนนอกเหนือจากนี้ โดยเฉพาะคดีท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใหมีการ 
ยึดทรัพย ไมจําเปนตองเร่ิมกระบวนการพิจารณาใหม ใหคํานึงถึงความรวดเร็วมากอน ดังนั้น บุคคล
ท่ีเกี่ยวของสามารถคัดคานคําตัดสินตอเจาพนักงานศาลไดโดยตรงหรือตอศาลท่ีทําการตัดสิน 
แมกระท่ังเสนอคําคัดคานตอศาลท่ีอยูในระดับเดียวกันหรือระดับท่ีสูงกวาข้ึนอยูกับสาระสําคัญแหง
คําตัดสินนั้น 

ลักษณะพิเศษของการบังคับคดีแพงในประเทศญ่ีปุนอีกประการหนึ่ง ไดแก ศาลท่ีมีเขต
อํานาจบังคับสามารถส่ังใหมีการเร่ิมกระบวนการพิจารณาคดีใหมได โดยจุดประสงคอยางหนึ่งท่ีให
อํานาจแกศาลในการท่ีจะแกปญหาเร่ืองผูมีอิทธิพล โดยปกติแลวการเร่ิมกระบวนการยึดทรัพย
สามารถเร่ิมไดโดยเจาหนี้รองขอใหทําการยึดและเจาหนี้จะรองขอใหเพิกถอนการยึดเม่ือใดก็ได  
แตศาลสามารถสั่งใหเจาพนักงานเขาไปสํารวจทรัพยท่ียึด แตงตั้งผูเช่ียวชาญในการประเมินมูลคา
ของทรัพยสินและส่ังใหมีการขายทรัพยสินไดทันทีโดยไมตองรอใหเจาหนี้มารองขอตอศาล ซ่ึง
แสดงใหเห็นวาศาลมีอํานาจท่ีจะส่ังใหดําเนินการไดทันทีเทากับเปนการลดภาระแกเจาหนี้ 

มาตรการตอสูกับปญหาในการบังคับคดี 
ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีมีความแตกตางกันมากในระบบบังคับคดีทางแพงของ

ประเทศญ่ีปุน คือ การบังคับคดีท่ีถูกขัดขวางโดยพวกมาเฟยรหรือผูมีอิทธิพลท่ีเปนกลุมบุคคลท่ีอยู
ในสังคมของประเทศญ่ีปุน โดยเฉพาะอยางยิ่งการยึดทรัพยสินท่ีเปนอสังหาริมทรัพย ตัวอยางเชน
การที่กลุมผูมีอิทธิพลตางๆ สามารถยึดครองอสังหาริมทรัพยดวยขออางตางๆ โดยการสงให
ลูกสมุนเขาไปแฝงตัวตามงานประมูลขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยโดยการกดราคาการประมูลให
ต่ําทําใหสามารถซ้ืออาคารเหลานั้นไดในราคาตํ่า 

เพื่อปองกันการดําเนินการดังกลาวนั้น จึงมีมาตรการท่ีจะจัดการกับปญหาพวกนั้น เชน 
1)  การออกกฎหมายอาญาท้ังลงโทษและปองกันการกระทําผิดของพวกผูมีอิทธิพล

เหลานั้น เชน การข้ึนบัญชีดําพวกเขาครอบครองทรัพยสินโดยผิดกฎหมาย 
2)  การใหอํานาจศาลออกหมายขับไลผูเขาครอบครองท่ีผิดกฎหมายดังกลาว ใน

กฎหมายป 1979 ของญ่ีปุนไดใหอํานาจศาลท่ีจะบังคับชําระหนี้ในการออกหมายขับไลผูเขา
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ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีดวยเหตุวาลูกหนี้ไมมีสิทธิในการครอบครองเหนือไปกวาเจาหนี้ซ่ึง
ตัวเองเปนหนี้อยู ในป 1996 รัฐสภาไดขยายอํานาจใหศาลเพิ่มข้ึนเพื่อใหศาลสามารถขับไลได
แมกระท่ังผูครอบครองซ่ึงมีสิทธิเรียกรองเหนือลูกหนี้แตไมมีสิทธิเรียกรองเหนือเจาหนี้ท่ีมีสิทธิใน
การบังคับชําระหนี้ การเพิ่มอํานาจใหศาลเชนนี้เปนมาตรการหนึ่งท่ีรัฐสภาตองการปองกันปญหา
การรวมมือกันระหวางผูยึดครองอสังหาริมทรัพยนั้นกับเจาของท่ีมีสถานะเปนลูกหนี้ 

3)  หลังการขายทรัพยสิน ศาลอาจมีคําส่ังตามท่ีผูซ้ือรองขอใหขับไลผูครอบครอง
ทรัพยสินนั้นไดโดยตรง อสังหาริมทรัพยใดท่ีมีเร่ืองของการเชาพัวพันอยู ตองเปนไปตามหลักดังนี้ 
การเชาใดท่ีไดตกลงกันหลังจากท่ีเจาหนี้คนท่ีหนึ่งไดเร่ิมกระบวนการยึดแลวถือเปนอันส้ินสุด  
แตในอีกกรณีหนึ่ง การเชาท่ีมีสิทธิกอนและเหนือเจาหนี้มีประกันท้ังหลายรวมท้ังของผูขาย
ทอดตลาดก็ยังคงมีอยู 

4)  ข้ันตอนการขายทอดตลาด ศาลจะออกมาตรการเฉียบขาดในการปกปองราคาของ
ทรัพยสินนั้น ไดแก การใหมีมาตรการหยุดการขาย หากพิจารณาไดวาเจาของหรือผูเขาครอบครอง
ไดกระทําการบางอยางท่ีจะทําใหราคาทรัพยสินมีมูลคาลดลง ซ่ึงศาลอาจมีคําส่ังหามการขายน้ัน
ตอไป นอกจากน้ี กฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑในการยกเลิกเพิกถอนกระบวนการขายทอดตลาด
วาถาจํานวนเงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดมีคาไมครอบคลุมคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีรวม
กับผลประโยชนของทรัพยสินท่ีเปนหลักประกัน ศาลจะยกเลิกเพิกถอนกระบวนการขายทอดตลาด
นั้น68 และกฎหมายยังไดบัญญัติถึงการเพิกถอนในกรณีการกระทําท่ีทุจริตของตัวแทนในการขาย
ทอดตลาดท่ีขัดขวางการประมูลหรือสมรูรวมคิดกันทําใหราคาลดลง เจาพนักงานศาลมีอํานาจท่ีจะ
ไลบุคคลเหลานั้นออกจากการประมูลและศาลจะไมยอมรับการขายทอดตลาดน้ัน และความผิดของ
บุคคลท่ีทุจริตอาจจะถูกลงโทษโดยไมใหเขาประมูลทรัพยสินท่ัวประเทศเปนระยะเวลาหน่ึงถึง 
สองป69 

จากการบังคับคดีของประเทศญ่ีปุนท่ีกลาวมาขางตน เห็นไดวา ญ่ีปุนมีหลักท่ัวไปของ
การบังคับคดีท่ีรวดเร็ว เห็นไดจาก คดีท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใหมีการยึดทรัพย 
ไมจําเปนตองเร่ิมกระบวนการพิจารณาคดีใหม และการบังคับคดีแพงญ่ีปุน เม่ือรวมระยะเวลาการ
ดําเนินการทุกข้ันตอนจะใชเวลาประมาณเพียง 8 เดือนถึง 1 ป70 และหลักการบังคับคดีของญ่ีปุน
ยังใหอํานาจศาลสามารถส่ังใหเจาพนักงานเขาไปสํารวจทรัพยท่ียึด แตงต้ังผูเช่ียวชาญในการ
ประเมินมูลคาของทรัพยสินและส่ังใหมีการขายทรัพยสินไดทันทีโดยไมตองรอใหเจาหนี้มารองขอ

                                                            
68  Civil Exection Law หรือ CEL Article 58 และ 60. 
69  Civil Exection Law หรือ CEL Article 65. 
70 การพัฒนาระบบเพื่อการบังคับชําระหน้ีจากทรัพยสินของลูกหน้ี (น. 52).  เลมเดิม   
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ตอศาล ซ่ึงแสดงใหเห็นวาศาลมีอํานาจท่ีจะส่ังใหดําเนินการไดทันทีเทากับเปนการลดภาระแก
เจาหนี้ เห็นไดวาเพื่อทําใหการบังคับคดีสะดวก นอกจากน้ีญ่ีปุนมีมาตรการที่เขมแข็งในการกําจัด
ปญหาและอุปสรรคที่จะเกิดข้ึนจากการบังคับคดี ซ่ึงเปนวิธีการที่ใชไดผลดี และยังทําใหเจาหนี้
สามารถบังคับชําระหนี้ไดรวดเร็วยิ่งข้ึนและเพ่ือควบคุมใหคูความหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของดําเนิน
กระบวนการบังคับคดีโดยสุจริตดวย 

จากการศึกษาขอความคิดพื้นฐานของการดําเนินกระบวนการบังคับคดีแพงท่ีเกี่ยวของ
ตามท่ีกลาวมาขางตนแลวนั้น เห็นไดวา แมวาเร่ืองการบังคับคดีจะไมมีกฎหมายบัญญัติไวชัดแจง 
แตการใชสิทธิและการปฏิบัติหนาท่ีท้ังปวงซ่ึงรวมท้ังการบังคับคดีก็ตองดําเนินการโดยสุจริต ทําให
การอางสิทธิตามบทกฎหมายหากเปนการอันฝาฝนตอหลักสุจริตก็เปนการอันฝาฝนหรือตองหาม
ตามกฎหมาย ซ่ึงการใชสิทธิโดยไมสุจริตนี้รวมถึงการใชสิทธิเกินสวนกวาท่ีตนมีอยูดวยเพราะการ
ใชสิทธิเกินสวนกวาท่ีตนมีอยูถือวาไมเปนการใชสิทธิของตนแลว นอกจากน้ีการกระทําโดย 
ไมสุจริตยังทําใหการบังคับคดีไมเปนไปตามหลักท่ัวไปของการบังคับคดีในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึง
ของกระบวนการยุติธรรมอีกดวย เพราะเปนการเอาเปรียบคูความอีกฝาย ทําใหคดีลาชาลงและทําให
กระบวนการบังคับคดีไมดําเนินไปโดยสะดวก ในตางประเทศ ไดมีมาตรการจัดการกับปญหาการ
ดําเนินกระบวนการบังคับคดีโดยไมสุจริตไวเพ่ือใหการบังคับคดีเปนไปโดยยุติธรรม รวดเร็วและ
สะดวก อยางเชน ประเทศฝร่ังเศสไดกําหนดเปนบททั่วไปที่ใชบังคับกับการกระทําท่ีไมสุจริต 
ท้ังปวง หรือประเทศญ่ีปุนศาลจะออกมาตรการเฉียบขาดในการปกปองราคาของทรัพยสินนั้น 
ไดแก การใหมีมาตรการหยุดการขาย หากพิจารณาไดวาเจาของหรือผูเขาครอบครองไดกระทําการ
บางอยางท่ีจะทําใหราคาทรัพยสินมีมูลคาลดลงหรือกรณีมีการกระทําท่ีทุจริตของตัวแทนในการ
ขายทอดตลาดท่ีขัดขวางการประมูลหรือสมรูรวมคิดกันทําใหราคาลดลง กฎหมายใหอํานาจ 
เจาพนักงานศาลมีอํานาจท่ีจะไลบุคคลเหลานั้นออกจากการประมูลและศาลจะไมยอมรับการขาย
ทอดตลาดน้ัน และความผิดของบุคคลท่ีทุจริตอาจจะถูกลงโทษโดยไมใหเขาประมูลทรัพยสิน 
ท่ัวประเทศเปนระยะเวลาหนึ่งถึงสองป เปนตน สําหรับประเทศไทยก็ไดมีการกําหนดมาตรการทาง
กฎหมายในการแกปญหาความลาชาในการบังคับคดีไวเชนกันซ่ึงจะไดกลาวถึงในบทถัดไป 

 3.2.2  เครือรัฐออสเตรเลีย 
รัฐธรรมนูญของออสเตรเลียกําหนดใหแตละรัฐและเขตปกครองตางมีอํานาจในทาง 

นิติบัญญัติเปนของตนเองโดยเปนอิสระแยกออกจากการบริหารราชการสวนกลาง (Federal 
Government) แตอยางไรก็ตามกฎหมายของรัฐและเขตปกครองจะไมมีผลใชบังคับหากขัดแยงกับ
กฎหมายของสหพันธรัฐ (Federal Law) สํานักงานใหญของหนวยงานในสังกัดการบริหารราชการ
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สวนกลางมักต้ังอยูในเขตเมืองหลวง หรือ Australian Capital Territory71 การบังคับคดีและการขาย
ทอดตลาดของประเทศออสเตรเลีย 
 3.2.2.1  การบังคับคดีของเครือรัฐออสเตรเลีย 

การบังคับคดีของเครือรัฐออสเตรเลียนั้นจะดําเนินการโดยหนวยงานที่เรียกวา “Sheriff 
Office” ซ่ึงไดจัดต้ังข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1829 (พ.ศ. 2372) โดยมีพื้นฐานมาจากประเทศอังกฤษเนื่องจาก
เครือรัฐออสเตรเลียเปนหนึ่งในอาณานิคมของประเทศอังกฤษ จึงไดรับอิทธิพลและแนวความคิด
ทางกฎหมายมาจากประเทศอังกฤษดวย โดย Sheriff เปนเจาหนาท่ีของศาลและเปนตัวแทนของศาล
ในการบังคับคดีดังตอไปนี้ 

1.  คดีแพงทุกประเภท ไมวาจะมาจาก District Court (ศาลมลรัฐ) หรือ Plain Court 
(ศาลทองถ่ิน) 

2.  บังคับชําระคาปรับในคดีอาญาไมวาจะเปนคาปรับในคดีจราจรหรือคาปรับในคดี
ลหุโทษ 

3.  บังคับคดีกับนายประกันในคดีอาญา 
4.  บังคับชําระหนี้ของรัฐท้ังหมด เชน คาธรรมเนียมศาล ยกเวนในคดีเกี่ยวกับภาษี

อากรท่ีจะมีหนวยงานดําเนินการโดยเฉพาะ 
เม่ือศาลมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาชําระหน้ีใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา 

ศาลจะเปนผูออกคําบังคับใหลูกหนี้ตามคําพิพากษามาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา  
โดยปกติแลวจะกําหนดระยะเวลาใหชําระหนี้ภายใน 28 วัน 

หากครบกําหนดแลวลูกหนี้ยังไมชําระหนี้ เจาหนี้จะตองยื่นคํารองขอตอศาลเพ่ือใหศาล
ออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพยสินของลูกหนี้ (Write of execution) หรือทําการอายัดทรัพยสินของ 
ลูกหนี้ (Garnishee) โดยมีขอจํากัดวาหนี้ตามคําพิพากษาจะตองมีจํานวนหนี้ตั้งแต 3,000 เหรียญ
ออสเตรเลียข้ึนไปเทานั้นจึงจะทําการยึดอสังหาริมทรัพยนั้นได 

เม่ือศาลออกหมายบังคับคดีแลว เจาหนี้จะตองนําหมายบังคับคดีนั้นมาใหแก Sheriff
เพื่อให Sheriff ไปทําการยึดหรืออายัดทรัพยสินของลูกหนี้ ซ่ึงข้ันตอนในการยึดทรัพยสินของ
ลูกหนี้ก็จะเหมือนกับหนี้ของรัฐ ทรัพยสินท่ียึดหรืออายัดมาให Sheriff จะทําการจําหนายโดย
วิธีการขายทอดตลาดหมายบังคับคดีจะมีระยะเวลาที่เจาหนี้จะบังคับคดีได 12 ปนับแตวันออกหมาย
บังคับคดี 

                                                            
71 สุทธิพล ทวีชัยการ เลขานุการศาลแพง บทความพิเศษ ประสบการณจากการดูงานศาลออสเตรเลีย 

วารสารศาลยุติธรรม. 
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คาธรรมเนียมของ Sheriff หากเปนการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลช้ันตนจะคิด
คาธรรมเนียมในการดําเนินการเปนเงิน 100 เหรียญออสเตรเลีย โดยเปนรายไดท่ีเขารัฐ สวน Sheriff 
จะไดรับเงินสวนแบงจํานวนรอยละ 3 ของเงินท่ีไดจากการบังคับคดีท้ังหมด เปนคาตอบแทนใน
การดําเนินการ 
 3.2.2.2  การขายทอดตลาดของเครือรัฐออสเตรเลีย 

ทรัพยสินสวนใหญท่ี Sheriff มักจะยึดมามักจะเปนเคร่ืองใชในครัวเรือนดังนั้นเม่ือ 
Sheriff จะทําการขายทอดตลาดทรัพยดังกลาว Sheriff จะตองแจงกําหนดวันขายและสถานท่ีเปน
ทรัพยท่ีตองจดทะเบียน (Party Involve) หาก Sheriff ไมประกาศแจงหรือแจงไมชอบการขาย
ทอดตลาดนั้นก็จะไมชอบและ Sheriff อาจถูกฟองรองใหรับผิดไดหากเปนการขายทอดตลาด
อสังหาริมทรัพย Sheriff จะตองประกาศโฆษณากําหนดวันขายและสถานท่ีขายลงในหนังสือพิมพ
ดวยโดยปกติแลว Sheriff จะทําการขายทอดตลาด ณ โกดังเก็บทรัพยสินนั้นจะไมไปขาย ณ สถานท่ี
ยึด 

การขายทอดตลาดของประเทศออสเตรเลียนอกจากกระทําการขายโดย Sheriff แลวยังมี
การดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยโดยผูทอดตลาดเอกชน (The Auctioneer) โดยแยกออกเปนการ
ขายทอดตลาดสังหาริมทรัพยและการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย 
 การขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย (บริษัท Haymans PTY จํากัด) 

บริษัทจะรับขายทอดตลาดทรัพยสินใหแกบริษัทท่ีทําการชําระบัญชีเพื่อเลิกกิจการซ่ึง 
ผูชําระบัญชีจะเปนคนติดตอ ผูทอดตลาด (Auctioneer) ใหไปตรวจทรัพยสินท่ีบริษัทโดยอาจเก็บ
ทรัพยสินไวท่ีบริษัทหรืออาจขนยายมาเก็บท่ีโกดังของผูทอดตลาดก็ได ดังนั้น งานของ ผูทอดตลาด
เอกชนจะแยกโดยเด็ดขาดกับงาน Sheriff และโดยปกติแลวผูทอดตลาดเอกชนจะไมรับทําการขาย
ทอดตลาดทรัพยสินใหกับบุคคลธรรมดา เพราะยากแกการตรวจสอบวา ทรัพยสินนั้นมีท่ีมาอยางไร 
ซ่ึงมีความเส่ียงวาอาจเปนทรัพยท่ีถูกขโมยมาได 

ทรัพยสินท่ีจะนํามาขายทอดตลาดน้ัน ผูทอดตลาดจะเปนผูไปขนยายมาจากบริษัทเอง 
และตองมาลงสาระบบจัดเก็บอยางดี มีการทําบารโคดและมีการรักษาความปลอดภัยท่ีดีและตอง 
ทําการตรวจสอบทรัพยแตละชิ้นดวยวา เปนทรัพยสินของลูกหนี้หรือไม หรือลูกหนี้เชาหรือเชาซ้ือ
มา ซ่ึงอาจตองทําการขายอยางมีเง่ือนไขในการโอนกรรมสิทธ์ิ 

การประเมินราคาทรัพยท่ีจะทําการขายน้ีจะใหบริษัทท่ีรับประเมินราคาโดยเฉพาะเปน 
ผูประเมินราคาใหซ่ึงโดยปกติแลวจะอิงกับราคาตลาด แตหากตองการขายไดงายข้ึนก็ตองประเมิน
โดยใช Auction Value ซ่ึงจะไดราคาตํ่ากวาราคาตลาด 
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การขายทอดตลาด ผูทอดตลาดอาจทําการขาย ณ บริษัทเจาของทรัพย (On-Site) หรือ
อาจทําการขายท่ีโกดังของผูทอดตลาดก็ได ซ่ึงมีขอไดเปรียบเสียเปรียบท่ีแตกตางกัน โดยหากทํา
การขาย ณ ท่ีบริษัทเจาของทรัพยจะไดราคาท่ีดีกวา เนื่องจากสามารถตรวจสอบวาทรัพยสามารถใช
งานได และทําใหลดคาใชจายในการขนทรัพยมาท่ีโกดังดวย กอนทําการขายผูทอดตลาดจะแจง
ใหแกผูเขาสูราคาทราบวาทรัพยท่ีทําการขายน้ีมีเง่ือนไขอยางใดหรือไมเชนลูกหนี้เชาซ้ือมาแตยัง
ชําระคาเชาซ้ือไมครบหรือลูกหนี้ซ้ือมาโดยเปนการซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขในการโอนกรรมสิทธ์ิเพื่อ
ผูซ้ือจะไดทราบวาจะตองดําเนินการอยางไรตอไป 

กระบวนการจําหนายทรัพยสินต้ังแตไปรวบรวมทรัพยสินจนถึงขายไดและจายเงิน
ใหแกลูกคา จะใชเวลาไมเกิน 45 วัน เม่ือขายไดผูทอดตลาดจะทําบัญชีรับจายเงินใหแกลูกคา 
(Consignment Payment Summary) 

ผูทอดตลาดจะคิดคาใชจายในการดําเนินการ (Commission) รอยละ 16.5 ของเงินท่ีได
จากการขาย บวกกับภาษีของรัฐ คาประกันภัย คาธรรมเนียมบัตรเครดิต คาธรรมเนียมทางเทคนิค 
คาบริการ และคาทิป นอกจากนี้ยังมีคาขนสงดวย 

ผูทอดตลาดจะเก็บขอมูลในการขายทอดตลาดท้ังหมดไวเปนฐานขอมูลเพื่อใชในการ
วิเคราะหถึงการข้ึนลงของราคาสินคาและสภาวะตลาดในแตละชวงเวลา 

การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย 
ผูทอดตลาดอสังหาริมทรัพยสวนใหญจะเปนบริษัทท่ีทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย

ครบวงจร ตั้งแตเปนผูจัดการโครงการขายอสังหาริมทรัพย ใหบริการจัดหาสินเช่ือใหผูท่ีตองการซ้ือ
ทําประกันภัยใหแกอสังหาริมทรัพยและผูทอดตลาด ผู ท่ีประกอบกิจการเปนผูทอดตลาด
อสังหาริมทรัพยจะตองไดรับอนุญาตจากรัฐ 

ผูท่ีข้ึนทอดตลาดอสังหาริมทรัพยจะตองไดรับการอบรมทักษะในดานตางไมวาจะเปน
การแนะนํา การบรรยายลักษณะของทรัพยท่ีทําการขาย ตอบคําถาม การดําเนินการประมูล การออก
เสียงและกิริยาทาทาง รวมตลอดถึงการแตงกาย ซ่ึงจะมีแบบสอบถามผูรวมในการประกวดขายเพ่ือ
ประเมินผูทอดตลาดในดานตางๆ72 
 3.2.3  สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

การปฏิรูปกฎหมายบังคับคดีของสาธารณฝร่ังเศสท่ีพยายามแยกกฎหมายบังคับคดีออก
จากกฎหมายวิธีพิจารณาความเร่ิมต้ังแตในกฎหมายลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 1991 โดยมองวากฎหมาย 
 
                                                            

72  จาก ระบบการบังคับคดีแพงของประเทศออสเตรเลีย  โดย  ขวัญระพี  จุฬาพิมพพันธุ และคณะ, 2547,  
รายงานการศึกษาดูงาน กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, น. 26.    
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บังคับคดีจะตองไมเปนเพียงบท 5 หรือบทสุดทายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงใหม 
(The New Code of Civil Procedure) แตจะตองเปนประมวลกฎหมายแยกออกมา ซ่ึงเรียกวา
ประมวลกฎหมายบังคับคดี (The Code of Execution) แมกระนั้นก็ไมอาจกลาวไดวา ประมวล
กฎหมายบังคับคดีแยกจากกฎหมายวิธีพิจารณาความอยางเด็ดขาด แตการแยกกฎหมายบังคับคดี
ออกมาเปนการสรางรูปแบบกฎหมายบังคับคดีออกมาใหม ซ่ึงมีหนาท่ีในการแกปญหาท่ีเกี่ยวกับ
การบังคับคดี และยังเปนการพัฒนาท่ีสําคัญของการบังคับคดีท่ีสามารถนํามาใชไดกับคดีหลาย
ประเภท อันไดแก คดีลมละลาย เปนตนดวย เปนการทําใหกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน73 การปฏิรูปของกระบวนการพิจารณาคดีแพงของฝร่ังเศสอยูบนพ้ืนฐานของหลักความเร็ว 
แตความเร็วตองไมทําใหเสียสมดุลของอํานาจในการพิจารณาคดีหรือปฏิเสธความเปนธรรม คือ
ความเร็วตองไมทําใหสูญเสียคุณภาพในคําตัดสิน ตองไมใชความเร็วอยางเครงครัด คือความเร็ว
เปนเพียงหน่ึงในเปาหมายท่ีพยายามจะลดเวลาท่ีเปลาประโยชน มันเปนส่ิงจําเปนท่ีจะตองไดรับ
ความยุติธรรมกอนเวลาผานไป คือยิ่งเวลาผานไป ความยุติธรรมก็จะนอยลงแตตองมีความสมดุล
ระหวางความเร็วและคุณภาพการตัดสินท่ีไดรับ โดยเวลาใดเปนเวลาท่ีเหมาะสมนั้นไมสามารถ
กําหนดไดข้ึนอยูกับกรณีๆ ไป74 

นอกจากนี้ฝร่ังเศสยังมีเร่ืองการบริหารจัดการคดีโดยความรวมมือระหวางศาลและ
คูความเพ่ือใหคดีมีประสิทธิภาพ ยุติธรรมและรวดเร็ว โดยการประนีประนอมกันเปนส่ิงท่ีคูความ
ตองการ และกระบวนการพิจารณาของฝรั่งเศสไมมีแบบพิธีการเยอะ เพื่อใหกระบวนการงาย 
สะดวก และฝร่ังเศสยังมีการนําเทคโนโลยีส่ือสารมาใชในระบบพิจารณาคดีทําใหคาใชจายลดลง 
รูปแบบงายข้ึนและฝรั่งเศสมีระบบชวยเหลือทางกฎหมายเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงกฎหมาย
และไดรับการคุมครองสิทธิของตนอยางเปนธรรมซ่ึงเปนไปตามกฎหมายสิทธิข้ันพื้นฐานของ EU 
(European Union)75 

 
 
 

                                                            
73  จาก ปญหาความลาชาในการบังคับคดีแพงหลังการยึดทรัพยเพ่ือขายทอดตลาด  (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต)  (น. 29), โดย  กนกวรรณ  จานเจือ, 2556, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
74  Soraya AMRANI-MEKKI, Le principe de célérité ,Revue française d’administration publique 

2008/1, n° 125, pp. 43-53. 
75  Loïc CADIET . From Introduction to French Civil Justice System and Civil Procedural Law.   

(pp. 363-381), by lectures given as Visiting Professor at Ritsumeikan September 2010, University, Kyoto.  
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ข้ันตอนการยึดทรัพยและขายทอดตลาด 
การบังคับคดีของฝร่ังเศส เจาหนี้ตองบังคับคดีภายใน 10 ป76 โดยการยึดสามารถ

ครอบคลุมทรัพยสินของลูกหนี้ท้ังหมด แมวาจะยึดถือโดยบุคคลภายนอก และรวมถึงสิทธิเรียกรอง
ท่ีลูกหนี้มีตอลูกหนี้ของลูกหนี้ดวย77 การดําเนินการบังคับคดีและการยึดทรัพย เจาพนักงานบังคับ
คดีเอกชนเปนผูดําเนินการ78 หากเจาพนักงานบังคับคดีเอกชนมีขอสงสัย อาจรองขอตอศาลให
กําหนดมาตรการท่ีจําเปนก็ได79 

บุคคลอ่ืนไมสามารถขัดขวางการดําเนินการบังคับคดีทรัพยสินของลูกหนี้ได หาก
บุคคลอ่ืนมีสิทธิเหนือทรัพยสินของลูกหนี้อยางไร บุคคลนั้นตองรองขอตอศาล หากคํารองไมมี
เหตุผลตามกฎหมายแลวนําทรัพยใหพนไปจากการบังคับคดี บุคคลนั้นตองรับผิดชดใชคาเสียหาย80 

การบังคับชําระหนี้จากทรัพยสินของลูกหนี้ในประเทศฝรั่งเศสไมไดมีการแยกแยะวา
เปนทรัพยท่ีมีหลักประกันหรือไมมีหลักประกัน หากแตเปนการบังคับชําระหนี้เอาจากทรัพยสิน
โดยเจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจรองขอใหเจาพนักงานบังคับคดีเอกชนทําการยึดทรัพยสิน ท้ังท่ีเปน
สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อชําระหน้ีใหแกเจาหนี้ตามคํา
พิพากษาได โดยเจาหนี้ตามคําพิพากษาจะตองนําคําพิพากษามายื่นใหแกเจาพนักงานบังคับคดี
เอกชน เจาพนักงานบังคับคดีเอกชนจะตรวจสอบวาคดีดังกลาวอยูในเขตอํานาจของตนหรือไม 
สถานภาพของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนอยางไรและหาวิธีการบังคับคดีท่ีดีท่ีสุดกับลูกหนี้ตามคํา
พิพากษา และเจาพนักงานบังคับคดีตองพิจารณาดวยวาคําพิพากษาถึงท่ีสุดหรือยัง เพราะหากคดียัง
ไมถึงท่ีสุดหรือมีการคุมครองช่ัวคราว การบังคับคดีจะตองถูกระงับไวกอน ในระหวางท่ีทรัพย 
ถูกยึดนั้น ลูกหนี้ตามคําพิพากษายังเปนเจาของและดูแลทรัพยสินไดแตไมสามารถจําหนายจายโอน
ได  

สวนการขายทอดตลาดนั้นแบงเปน 2 กรณีคือ การขายทอดตลาดสังหาริมทรัพยและ
การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย 

การขายทอดตลาดสังหาริมทรัพยนั้นเจาพนักงานบังคับคดีจะแจงการยึดใหลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาทราบไมนอยกวา 1 เดือน เพื่อใหลูกหนี้ตามคําพิพากษามีเวลาท่ีจะดําเนินการขาย
ทรัพยสินท่ีถูกยึดไดเองในราคาท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษาเห็นวาเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงลูกหนี้ตามคํา

                                                            
76  Code de procedure civile d'exécution, Article  L111-4. 
77  Code de procedure civile d'exécution, Article  L112-1. 
78  Code de procedure civile d'exécution, Article  L122-1. 
79  Code de procedure civile d'exécution, Article  L122-2. 
80  Code de procedure civile d'exécution, Article  L123-1. 
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พิพากษาจะตองดําเนินการยื่นคํารองขอตอเจาพนักงานบังคับคดี81 เจาพนักงานบังคับคดีจะสอบถาม
ไปท่ีเจาหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อพิจารณากอน หากเจาหนี้ตามคําพิพากษาและเจาพนักงานบังคับคดี
ไมเห็นชอบดวย เจาพนักงานบังคับคดีจะนําทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาดตอไป82 

การขายทอดตลาด ในประกาศขายทอดตลาด เจาพนักงานบังคับคดีเอกชนจะตองระบุ
สถานที่ วัน เวลาที่จะทําการขายและปดประกาศขายทอดตลาดไว ณ ท่ีทําการอําเภอท่ีลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษามีภูมิลําเนาอยูและสถานท่ีท่ีจะทําการขายทอดตลาด สถานท่ีท่ีจะขายทรัพยปกติจะให
เจาหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูเลือกซ่ึงอาจเปนสถานท่ีท่ีทรัพยตั้งอยูหรือตลาดสาธารณะก็ได 

ผูท่ีใหราคาสูงสุดจะเปนผูท่ีไดทรัพยสินนั้นไป การขายจะส้ินสุดลงเม่ือสามารถขาย
ทรัพยสินนั้นไดในราคาท่ีเพียงพอชําระหนี้ตามคําพิพากษารวมท้ังดอกเบ้ียและคาธรรมเนียม83 กรณี
ท่ีผูซ้ือทรัพยชําระราคาครบถวนกฎหมายไมอนุญาตใหนําทรัพยออกขายอีกเปนคร้ังท่ีสอง แมจะ
เสนอใหราคาท่ีสูงกวา ซ่ึงแตกตางจากอสังหาริมทรัพย ผูท่ีซ้ือทรัพยไดจะไดกรรมสิทธ์ิในทรัพยนั้น
ทันที หากผูซ้ือไมชําระราคา เจาพนักงานบังคับคดีเอกชนจะสามารถนําทรัพยนั้นออกขาย
ทอดตลาดเปนคร้ังท่ีสอง ถาขายไดราคาตํ่ากวาการขายคร้ังแรก ผูซ้ือทรัพยคร้ังแรกตองชําระราคา
สวนตาง84 

สวนการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยเร่ิมจากเจาหนี้ตามคําพิพากษามีหมายแจงให
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาชําระหนี้ภายในกําหนดเวลาในหมายบังคับคดีของศาล หากลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษาไมชําระหนี้ภายในกําหนด เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะจดทะเบียนหมายแจงใหลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาชําระหนี้ ณ สํานักงานทะเบียนอสังหาริมทรัพย ซ่ึงมีผลเปนการยึดทรัพยสินของลูกหนี้
ตามคําพิพากษานับแตวันท่ีมีการจดทะเบียน หลังจากนั้นจะตองแจงใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ
การยึด เม่ือพน 14 วันแลวเจาหนี้ตามคําพิพากษาสามารถยื่นคํารองขอตอศาลใหมีการขายทอดตลาด
ได หลังจากนั้นจะมีการประกาศแจงการขายทอดตลาดทรัพยเพื่อใหผูสนใจไดทราบท่ัวกัน 

การขายทอดตลาดจะตองกระทําอยางเปดเผย ณ ศาลจังหวัด ภายใตการควบคุมของศาล 
บุคคลท่ีจะเขาสูราคาไดจะตองมีทนายความเปนตัวแทนในการเขาสูราคาทรัพยดวย ในกรณีท่ีผูให
ราคาสูงสุดไมสามารถชําระราคาได ทนายความจะตองรวมรับผิดชอบ กรณีมีผูซ้ือทรัพยไดจากการ
ขายทอดตลาดแลว ศาลจะมีคําพิพากษาเร่ืองการซื้อทรัพยใหผูซ้ือเปนผูไดกรรมสิทธ์ินับต้ังแตวันท่ี
ศาลมีคําพิพากษา 

                                                            
81  Code de procedure civile d'exécution, Article  L322-3. 
82  Code de procedure civile d'exécution, Article  L221-3. 
83  Code de procedure civile d'exécution, Article  L221-4. 
84  Code de procedure civile d'exécution, Article  L322-12. 
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คําพิพากษาท่ีเปนหลักฐานการแสดงการโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยจะใชยัน 
ตอบุคคลภายนอกไดตอเม่ือไดมีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิ ณ สํานักงานทะเบียน
อสังหาริมทรัพยโดยตองดําเนินการภายใน 2 เดือนนับแตวันท่ีมีคําพิพากษา มิฉะนั้นจะตอง
ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยนั้นใหมโดยผูท่ีซ้ือทรัพยไดคร้ังแรกจะตองรับผิดชอบสวนตางใน
กรณีท่ีขายทรัพยไดราคานอยกวาคร้ังแรกโดยกฎหมายฝร่ังเศสไมมีบทบัญญัติใหสิทธิแกผูท่ี
เกี่ยวของรองคัดคานการขายทอดตลาดตอศาลไดแตไดใหสิทธิตามกฎหมายแกบุคคลท่ีเกี่ยวของท่ี
จะรองคัดคานการยึดทรัพยไดหลายกรณี เชน กรณีท่ีลูกหนี้รองคัดคานวาการยึดทรัพยสินนั้นเปน
โมฆะเน่ืองจากทําการยึดทรัพยสินโดยไมถูกตองตามกฎหมาย หรือกรณีท่ีบุคคลภายนอกท่ีรอง
ขอใหปลอยทรัพยท่ียึดเนื่องจากทรัพยท่ีถูกยึดเปนกรรมสิทธ์ิของตนหรือตนมีสิทธิอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับกรรมสิทธ์ิเหนือทรัพยนั้น เชน สิทธิในการใชสอยและเก็บกิน เปนตน 

กรณีการบังคับคดีหุนและพันธบัตร (Stocks and Bonds) ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (Code de Procedure Civile) ไมไดระบุกฎเกณฑเกี่ยวกับการบังคับคดีหุนและ
พันธบัตรเอาไวเปนกรณีพิเศษเพราะถือวาเปนสิทธิท่ีมีตัวตนเปนเสมือนส่ิงของท่ีสามารถถูกยึดได
อยางเชนวิธีการธรรมดา ถาอยูในความครอบครองของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือถูกยึดไวโดย
นายหนาในนามของนายหนา ทรัพยดังกลาวก็อาจถูกบังคับโดยวิธี Saisie Arret ไดเชนกันแต
อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีบุคคลในฝร่ังเศสไดวางตราสารผูถือไวกับสถาบันท่ีเรียกวา Sicovam ซ่ึง
คลายกับคลังสินคาหรือสถานท่ีหักบัญชีของธนาคาร สําหรับผูถือหลักทรัพยประกันท้ังหลายแลว 
ถาบุคคลที่วางตราสารเหลานั้นไวเปนหลักประกันการจัดการทางธุรกิจระหวางกันในสถาบัน 
Sicovam ก็จะไมตองโอนตราสารใหแกกัน เพียงแตทําสัญญาเขามาลงบัญชีไวตอกันก็เพียงพอ และ
บุคคลท่ีตองการถอนหลักทรัพยคืนก็มีสิทธิเพียงท่ีจะไดรับหลักประกันชนิดเดียวกันคืนเทานั้น  
ไมสามารถจะเจาะจงเอาหลักประกันฉบับท่ีไดวางไวคืนได สําหรับฐานการวางหลักประกันตอ 
Sicovam ไมถือเปนต๋ัวเงินและการวางหลักทรัพยใน Sicovam ก็ทําไดโดยผานนายหนา ธนาคาร 
หรือส่ือกลางประเภทท่ีเหมือนกันเทานั้น นอกจากนั้นตามกฎหมายหลักทรัพยที่ประกันท่ีวางไวกับ 
Sicovam นี้ ไมอาจจะถูกบังคับโดยวิธีอายัดบุคคลภายนอกได แมวากรณีจะดูเหมือนวาสามารถทํา
คําส่ังอายัดตอนายหนาหรือธนาคารซ่ึงเปนเสมือนส่ือกลางของการฝากทรัพยนั้นไวก็ตาม85  

ในประเทศฝร่ังเศส การยึดตราสารนั้นก็จะเปนการปองกันไมใหผูถือหุนขายหุนของตน
ท่ีถูกยึดไว เวนแตผูถือหุนจะไดรับตนฉบับแลว และสิทธิท่ีจะไดรับเงินปนผลของผูถือหุนนั้น เงิน

                                                            
85  จาก “ปญหากฎหมายในการบังคับคดีแกทรัพยสินที่มิใชของลูกหน้ีตามคําพิพากษา”  โดย   

ชนิดา  ทองดี, 2557, น. 87-88. 
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ปนผลจะไมถูกสงทางไปรษณียมายังผูถือหุน แตจะถูกจายท่ีสํานักงานของบริษัทหรือตัวแทนของ 
ผูถือหุนตามท่ีแสดงไวในทะเบียนผูถือหุน ซ่ึงตอจากนั้นก็จะประทับตราไว 
 การปองกันปญหาท่ีเกิดจากการบังคับคดี 
 ศาลที่บังคับคดีมีอํานาจส่ังลงโทษกรณีคูความดําเนินกระบวนการบังคับคดีใดๆที่ไม
จําเปนหรือไมเหมาะสม และเจาหนี้ตองรับผิดชดใชคาเสียหายกรณีดําเนินการฝาฝนการยึดทรัพย86 
และศาลท่ีบังคับคดีมีอํานาจส่ังใหลูกหนี้รับผิดชดใชคาเสียหายกรณีตอสูคดีไมเหมาะสม87 โดยศาล
อาจส่ังลงโทษปรับและกําหนดจํานวนโทษปรับในการดําเนินการบังคับคดีท่ีเห็นวาไมมีความ
จําเปน88 โทษปรับแยกตางหากจากคาเสียหาย โทษปรับนั้นมีท้ังในช้ันช่ัวคราวและศาลมีคําพิพากษา
ถึงท่ีสุดใหลงโทษ โทษปรับถือวาช่ัวคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด89 การกําหนดโทษให
คํานึงถึงพฤติกรรมของผูกระทําและความรายแรงของการกระทํา โทษปรับอาจถูกยกเลิกท้ังหมด
หรือบางสวนถาปรากฏวา ความลาชาในการดําเนินการบังคับคดีตามคําส่ังศาลท้ังหมดหรือบางสวน
เกิดจากเหตุภายนอก90 ซ่ึงโทษปรับนั้น จะมีผลนานเทาไรศาลเปนผูกําหนด แตไมสามารถกําหนด
กอนวันท่ีคําตัดสินมีผลบังคับใช91 

นอกจากนี้ในเร่ืองขับไล ไดมีมาตรการปองกันการเกิดปญหาความลาชาในการบังคับ
คดี โดยศาลอาจส่ังลงโทษปรับเพื่อบังคับใหผูครอบครองออกจากที่พิพาท92 จํานวนโทษปรับตอง
ไมเกินจํานวนความเสียหายท่ีเกิดข้ึน โดยนําการกระทําของลูกหนี้มาพิจารณาประกอบ93 

บุคคลใดอาจยื่นคํารองตอศาลเพื่ออนุญาตใหปฏิบัติมาตรการปองกันเกี่ยวกับทรัพยสิน
ของลูกหนี้โดยตองแสดงใหเห็นวามีแนวโนมท่ีจะเปนอันตรายตอการกลับคืน94 โดยการขออนุญาต
ใหทําเปนคํารองยื่นตอศาล95 แมศาลอนุญาตใหดําเนินการมาตรการปองกันแลว ศาลอาจทบทวน
การตัดสินของตนหรือเง่ือนไขของการบังคับคดีก็ได กรณีนี้ใหศาลกําหนดวันพิจารณาโดยคํานึงถึง

                                                            
86  Code de procedure civile d'exécution, Article  L121-1. 
87  Code de procedure civile d'exécution, Article  L121-3. 
88  Code de procedure civile d'exécution, Article  L131-1. 
89  Code de procedure civile d'exécution, Article  L131-2. 
90  Code de procedure civile d'exécution, Article  L131-4. 
91  Code de procedure civile d'exécution, Article  R131-1. 
92  Code de procedure civile d'exécution, Article  L421-1. 
93  Code de procedure civile d'exécution, Article  L421-2. 
94  Code de procedure civile d'exécution, Article  L511-1. 
95  Code de procedure civile d'exécution, Article  R511-1. 
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สิทธิแกลูกหนี้ใหสามารถไดรับการพิจารณาโดยเร็ว96 การอนุญาตเปนโมฆะเม่ือมาตรการปองกัน
ไมดําเนินการภายใน 3 เดือนนับแตส่ัง97 ถามาตรการปองกันไมสามารถบังคับใชได ภายในเดือน
ถัดไปของการดําเนินการมาตรการปองกัน เจาหนี้อาจเสนอตอศาลใหส้ินสุดมาตรการและใหการ
บังคับคดีดําเนินการตอไป98 หากมาตรการปองกันอยูในการดําเนินการของบุคคลภายนอก ให
เจาหนี้สงสําเนาเอกสารหลักฐานภายใน 8 วันหลังจากวันนัดพิจารณา มิฉะนั้นมาตรการปองกัน
โมฆะ99 
 
  
 

                                                            
96  Code de procedure civile d'exécution, Article  R511-5. 
97  Code de procedure civile d'exécution, Article  R511-6. 
98  Code de procedure civile d'exécution, Article  R511-7. 
99  Code de procedure civile d'exécution, Article  R511-8. 
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บทท่ี 4  
วิเคราะหกระบวนการและปญหาการบังคับคดีหุนที่ยึด 

โดยเจาพนักงานบังคับคดี 
 

เม่ือเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดรองขอใหเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยของลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษาเพื่อออกขายทอดตลาดนําเงินมาชําระหนี้แกตนตามหมายบังคับคดี ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 284 กําหนดหามมิใหเจาพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัด
ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเกินกวาท่ีจะพอชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาพรอมท้ัง
คาฤชาธรรมเนียมในคดีและคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ประกอบกับ ระเบียบกระทรวง
ยุติธรรม วาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 ขอ 18 กําหนดใหเจาพนักงาน
บังคับคดียึดทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษาแตเพียงประมาณราคาท่ีควรจะขายทอดตลาดไดพอ
ชําระหนี้ตามหมายบังคับคดี พรอมท้ังคาฤชาธรรมเนียมในคดีและคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับ
คดี เวนแตจะไดมีกฎหมายบัญญัติไว หรือศาลมีคําส่ังไวเปนอยางอื่น ถาทรัพยดังกลาวนั้นมีราคา
มากกวาหนี้ และมิอาจแบงยึดไดโดยมิใหทรัพยนั้นเส่ือมเสียราคา เชน ทําใหเปล่ียนสภาพและราคา
ตกตํ่า ท้ังทรัพยอ่ืนท่ีจะยึดใหพอคุมจํานวนหนี้ไมปรากฏดวยแลว ก็ใหยึดทรัพยเชนวานั้นออกขาย
ทอดตลาดถึงแมผูนํายึดจะช้ีใหยึดแตเพียงบางสวนก็ดี  

ทรัพยสินท่ีเจาพนักงานบังคับคดีนํายึดนั้นหากไมตองหามตามกฎหมายหรือไมเกินกวา
ท่ีจะพอชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาพรอมท้ังคาฤชาธรรมเนียมในคดีและคาฤชาธรรม
เนียมในการบังคับคดีแลว เจาพนักงานบังคับคดีจะยึดตามคําขอของเจาหนี้ตามคําพิพากษา โดย
ทรัพยท่ีเจาพนักงานบังคับคดียึด เชน ท่ีดิน ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง ส่ิงปลูกสราง หองชุด ทรัพยสิน
ท่ัวไป (เชน เคร่ืองจักร รถยนต ปน ตู เตียง เกาอ้ี คอมพิวเตอร เปนตน) สิทธิการเชา หุน เปนตน 

หุนถือเปนทรัพยสินประเภทหนึ่งท่ีมีมูลคาในตนเอง โดยหุนถือเปนทุนของธุรกิจทุก
ประเภท เชน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด เปนตน ซ่ึงไดนําหุนออกขายแกผูถือหุนเพื่อหาทุนมา
ดําเนินกิจการธุรกิจของบริษัท เงินหรือทรัพยส่ิงอ่ืนท่ีผูถือหุนไดจายเปนคาหุนใหกับบริษัท ถือเปน
ทุนของบริษัทในสวนของผูถือหุน (Equity) หุนแตละหุนจะเปนตัวแทนความเปนเจาของในสวนได
สวนเสียของบริษัท และทําใหผูถือหุนมีสิทธิและอํานาจหลายประการ กลาวคือ 

1.  การมีสิทธิทางการเงินในการท่ีจะไดรับเงินปนผลในระหวางท่ีบริษัทยังดําเนิน
กิจการอยู 
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2.  มีสิทธิท่ีจะไดรับสวนแบงในทรัพยสินของบริษัทตามสัดสวนท่ีไดลงหุน ภายหลังท่ี
เลิกบริษัทและมีการชําระบัญชี 

3.  เพื่อสิทธิการเงินของผูถือหุน กฎหมายกําหนดใหผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติในธุรกรรมท่ีสําคัญๆ ของบริษัท 

4.  ผูถือหุนมีสิทธิท่ีจะขายหุนของตนไดเม่ือตองการเปล่ียนเปนเงินสด1 
หุนอาจไดมาโดยการซ้ือขายจากบริษัทหรือจากการซ้ือตอมาจากผูอ่ืน (ผูถือหุน) เปน

ทรัพยสินชนิดหนึ่งท่ีอาจมีการจําหนายจายโอนและเปนมรดกตกทอดแกทายาทได หุนอาจเปนหุน
ท่ีมีการชําระราคาเต็มมูลคาแลวหรืออาจเปนหุนท่ีชําระราคาเพียงบางสวนก็ได หุนท่ีชําระราคาเพียง
บางสวน บริษัทอาจจะเรียกใหชําระสวนท่ียังขาดอยูเม่ือใดก็ได หรือหากกรณีท่ีบริษัทมีทรัพยสิน 
ไมพอชําระหนี้แกเจาหนี้เจาก็ชอบที่จะเรียกใหผูถือหุนนําเงินสวนท่ีเหลือมาชําระแกบริษัทไดเพ่ือ
นํามาชําระหนี้ของบริษัท2 

ดังนี้ หุนท่ีเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาจึงเปนทรัพยสินท่ีเจาหนาตามคําพิพากษา
ชอบท่ีจะนํายึดออกขายทอดตลาดเพ่ือนําเงินมาชําระหนี้แกตนได 
 
4.1  การยึดหุนโดยเจาพนักงานบังคับคดี 

ท้ังนี้เม่ือพิจารณาจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและระเบียบกระทรวง
ยุติธรรม วาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 แลวพบวาไมไดกําหนดวิธีการ
การ ข้ันตอนการยึดหุนเอาไวเหมือนเชนการยึดอสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพย ทางปฏิบัติโดย
เจาพนักงานบังคับคดีจะทําการยึดหุนโดยการยึดอยางอสังหาริมทรัพยกลาวคือ  

 1.  เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีไดรับคํารองขอใหยึดหุนเจาพนักงานบังคับคดีจะทําการ
ตรวจสอบและทําความเขาใจใหแนชัดวาจะตองยึดทรัพยอะไร ของใคร และจํานวนราคาทรัพยท่ีจะ
ทําการยึดไดตามกฎหมายมีประมาณเทาใด พรอมท้ังนําประกาศการยึดทรัพยไปปดไว ณ บริษัท 
ผูออกใบหุน3 

 2.  ผูนํายึดตองนําสงเอกสารประกอบการยึด กลาวคือ 
  2.1  ใบหุน หรือหากนําใบหุนมาไมไดก็ใหนําสําเนาใบหุนซ่ึงมีเจาหนาท่ีรับรอง 
ไมเกิน 1 เดือน 

                                                            
1  จาก  คําอธิบายเรียงมาตรากฎหมายลักษณะหางหุนสวนและบริษัท  (พิมพครั้งที่ 6), โดย   

ทิพยชนก  รัตโนสถ, 2556,  กรุงเทพฯ:   
2  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหางหุนสวนและบริษัท  (น. 280). เลมเดิม  
3  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522, ขอ 11. 
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  2.2  สําเนาทะเบียนบาน หนังสือรับรองนิติบุคคล ผูถือกรรมสิทธ์ิรวม คูสมรส 
ทายาท ผูรับจํานํา เปนตน ท่ีเกี่ยวของกับหุนท่ียึดท่ีเปนปจจุบันซ่ึงนายทะเบียนรับรองไมเกิน 
1 เดือน ถาหากมี4 
  2.3  หลักฐานการจัดต้ังบริษัทออกใบหุน และสถานะของบริษัทวามีสถานะความ
เปนบุคคลตามกฎหมายหรือไม  
 3.  เจาพนักงานบังคับคดีจะตรวจสอบวาใบหุนท่ีผูนํายึดรองขอใหยึดหุนนั้น มีเจาหนี้
ตามคําพิพากษาในคดีอ่ืนไดยึดหรืออายัดไวแลวหรือไม หรือเปนทรัพยท่ีไมอยูในความรับผิดใน
การบังคับคดีหรือไม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 285, 286, 290 และ
พระราชบัญญัติวาดวยการยึดทรัพยสินกสิกร พ.ศ. 2475 หรือกฎหมายอ่ืนๆ5 
 4.  เจาพนักงานบังคับคดีตองตรวจสอบหมายบังคับคดีวาศาลมีคําส่ังใหยึดทรัพยโดย
เฉพาะเจาะจงหรือไม หากศาลมีศาลมีคําส่ังใหยึดทรัพยโดยเฉพาะเจาะจง ใหเจาพนักงานบังคับคดี
ยึดแตเฉพาะทรัพยนั้น6 

 5.  โดยเจาพนักงานบังคับคดีจะตองถามผูนํายึดเสียกอนการยึดวาหุนท่ีนํายึดมีช่ือผูใด
เปนเจาของกรรมสิทธ์ิทางทะเบียนนั้น หากผูนํายึดแถลงวาเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาและ 
เจาพนักงานบังคับคดีเช่ือตามคําแถลงของผูนํายึดเจาพนักงานบังคับคดีจะทําการยึดหุนดังกลาวเพื่อ
ทําการขายทอดตลาดตอไป โดยเจาพนักงานบังคับคดีตองบันทึกรายละเอียดแหงทรัพยท่ีทําการยึด 
และขอมูลตางๆเก่ียวกับคดีนั้นๆ โดยใหจัดทํารายงานการยึดหุน ณ ท่ีทําการยึดหุน หมายแจงใหการ
ยึดหุนพรอมราคาประเมินและสําเนาหมายบังคับคดีไปใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา ผูมีสวนไดเสียอ่ืน
ในคดี (ถามี) นายทะเบียนหุนสวนบริษัท บริษัทผูออกใบหุน และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด   
 6.  เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีไดยึดหุนดังกลาวแลว เจาพนักงานบังคับคดีจะรายงานศาล 
โดยสงรายงานการยึดทรัพยพรอมดวยบัญชีทรัพยการยึดทรัพย ตอศาลเปนคราวๆ และขอใหศาลมี
คําส่ังอนุญาตใหขายทอดตลาดทรัพยท่ีทําการยึดนั้น7 

จากการพิจาณาแลวจะเห็นวาในข้ันตอนตอนการยึดหุนนั้นเปนข้ันตอนการยึด
อสังหาริมทรัพย ซ่ึงการยึดนั้นถือตามท่ีหนวยงานของรัฐออกใหทางทะเบียนพิจารณาจากผูท่ีมีช่ือ
ทางทะเบียนเปนสําคัญ แตการยึดหุนมีเอกสารประกอบการพิจารณาอีกนอกเหนือจากเอกสารท่ี 

                                                            
4  คําสั่งกรมบังคับคดี ที่ 452/2548 เรื่อง การปฏิบัติงานการยึดทรัพย 
5  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522, ขอ 20. 
6  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522, ขอ 21. 
7  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522, ขอ 46. 
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เจาพนักงานบังคับคดีเรียกใหนําสง เชน ขอบังคับของบริษัทหนังสือบริคณหสนธิ เพื่อพิจารณา
ประกอบการยึดวาหุนท่ีทําการยึดนั้นมีขอกําหนดตองหาม หรือเปนหุนท่ีไดมีการชําระเงินเต็มมูลคา
แลวหรือไม (กรณีบริษัทจํากัด) รวมถึงหุนดังกลาวนั้นไดมีการนําไปเปนหลักประกันอ่ืนหรือไม
เชน อาจนําเอาหุนไปจํานํา (กรณีการยึดตามสําเนาเอกสารสิทธิ) การนําเอาไปเปนหลักประกันการ
กูยืมเงิน เปนตน  

กรณีศึกษา คดีของศาลจังหวัดตล่ิงชัน ระหวาง โจทก (เจาหนี้ตามคําพิพากษา) จําเลย 
(ลูกหนี้ตามคําพิพากษา) ศาลพิพากษาใหจําเลยชําระหนี้แกโจทก จํานวน 1,000,000 บาท และออก
คําบังคับใหจําเลยชําระเงินภายใน 30 วัน เม่ือพนกําหนดจําเลยไมชําระหนี้ตามคําพิพากษา เจาหนี้ 
ผูเปนโจทกจึงรองขอตอศาลใหออกหมายบังคับคดี และต้ังเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อบังคับชําระหนี้  เจาหนี้ผูเปนโจทกแถงขอนํายึดหุนของบริษัท สถานะดี 
จํากัด ท่ี ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูถือหุน โดยนําสําเนาใบหุนท่ีเจาหนาท่ีรับรองไมเกิน 1 เดือน 
มาแสดงตอเจาพนักงานบังคับคดี เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีทําการตรวจสอบแลวไมพบวาลูกหนี้
ตามคําพิพากษาตกเปนบุคคลลมละลายและหุนดังกลาวไมมีเจาหนี้อ่ืนยึดไวกอน เจาพนักงานบังคับ
คดีจะทําการยึดหุนดังกลาว และรายงานศาลขออนุญาตขายทอดตลาดหุน การยึดหุนดังกลาวนั้น  
เจาพนักงานบังคับคดีมิไดเรียกใหเจาหนี้ผูเปนโจทกนําสงหลักฐานเก่ียวกับสถานะของบริษัทวา
บริษัทผูออกหุนนั้นมีสถานะอยางไร เชน บริษัทดังกลาวอาจเปนบริษัทราง หรืออยูระหวางการ
ชําระบัญชี หรืออาจอยูระหวางการฟนฟูกิจการ อันเปนเหตุใหมูลคาของหุนไมมีราคา และหาก
บริษัทดังกลาวมีการชําระบัญชีเสร็จแลว สถานะความเปนบุคคลของบริษัทผูออกหุนยอมไมมี ยอม
เปนภาระของโจทกในการตองชําระคาฤชาธรรมเนียมยึดแลวไมมีการขาย 

การที่กรมบังคับคดีมิไดกําหนดข้ันตอนการยึดหุนเอาไวอยางชัดเจน แตกลับเอาวิธีการ
ยึดอสังหาริมทรัพยท่ีมีทะเบียนมาใชบังคับการการยึดหุนเปนวิธีการและข้ันตอนท่ีไมเหมาะสมกับ
สภาพของทรัพย อาจกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลภายนอก ท่ีมิใชคูความในคดีเชน ผูรับจํานํา 
หรือ เจาหนี้ตามสัญญาคํ้าประกัน ยอมเปนชองวางใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลอ่ืนใดใช
เปนชองทางเพื่อเอาเปรียบผูมีสวนไดเสียในคดี ไมวาเจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
เชน การท่ีบริษัทเจาของหุนมีการดําเนินการกิจการบริษัทดีมีผลกําไรสูง ตอมาผูถือหุนคนหนึ่งใน
บริษัทดังกลาวถูกศาลพิพากษาใหแพคดีเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดนํายึดหุนดังกลาว โดยแถลงตอ 
เจาพนักงานบังคับคดีวาราคาของหุนดังกลาวนอยกลาวมูลคาของหุนท่ีแทจริง ตอมามีการขาย
ทอดตลาดหุนปรากฏวาขายไดตามราคาท่ีเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดแถลงไวตอเจาพนักงานบังคับ
คดีซ่ึงกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอบริษัทเจาของหุน และมีผลตอบริษัทดังกลาวและมีผลตอความ
เช่ือม่ันของบริษัทซ่ึงเกิดความเสียหายแกบริษัท ท้ังนี้รวมถึงลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพราะการขาย
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หุนไดราคานอยกวาราคาที่แทจริง ลูกหนี้ชําระหนี้นอยลงและยังคงรับภาระในดอกเบ้ียจากหนี้ตาม
คําพิพากษาท่ียังชําระไมครบถวน 

กรณีเงินปนผลหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1200 บัญญัติวา การ
แจกเงินปนผลนั้น ตองคิดตามสวนจํานวนซ่ึงผูถือหุนไดสงเงินแลวในหุนหนึ่งๆ เวนแตจะไดตกลง
กันไวเปนอยางอ่ืนในเร่ืองหุนบุริมสิทธิ ดังนี้มีขอพิจารณาวาเงินปนผลที่เกิดข้ึนระหวางท่ีเจา
พนักงานบังคับคดีไดไวนั้นเปนสวนหนึ่งของเงินท่ีเจาพนักงานบังคับคดีรวมรวมเพื่อนํามาบังคับ
ชําระหนี้แกเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือไม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 303 
วรรคสองบัญญัติวา การยึดสังหาริมทรัพยมีรูปรางนั้น ครอบไปถึงดอกผลแหงทรัพยนั้นดวย  

ดังนี้ตองพิจารณาวาเงินปนผลหุนนั้นมีลักษณะเปนดอกผลของหุนหรือไม ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 148 บัญญัติ “ดอกผลของทรัพย ไดแก ดอกผลธรรมดา
และดอกผลนิตินัย 

ดอกผลธรรมดา หมายความวา  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติของทรัพย ซ่ึงไดมาจากตัว
ทรัพย โดยการมีหรือใชทรัพยนั้นตามปกตินิยม และสามารถถือเอาไดเม่ือขาดจากทรัพยนั้น 

ดอกผลนิตินัย หมายความวา ทรัพยหรือประโยชนอยางอ่ืนท่ีไดมาเปนคร้ังคราวแก
เจาของทรัพยจากผูอ่ืนเพื่อการท่ีไดใชทรัพยนั้น และสามารถคํานวณและถือเอาไดเปนรายวันหรือ
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว” 

ทานศาสตราจารยพิเศษ โสภณ รัตนากร ทานอธิบายวาบริษัทข้ึนเพื่อหากําไรมาแบงปน
ใหแกผูถือหุนของบริษัท เงินปนผลเปนสวนหนึ่งของกําไรที่บริษัทจายใหแกผูถือหุนท้ังหลาย เงิน
ปนผลจึงถือเปนประโยชนท่ีบริษัทจายใหแกผูถือหุน โดยการจายเงินปนผลนี้บริษัทจะจายหรือไมก็
ได จํานวนเทาใด แลวแตท่ีประชุมใหญจะกําหนด จะจายไดตอเม่ือบริษัทมีกําไรและจายจากกําไร
เทานั้น จะเห็นวาเม่ือพิจารณาแลวเงินปนผลจึงไมใชดอกเบ้ียตามความในมาตรา 148 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย จึงไมอยูภายใตบทบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
มาตรา 303 วรรคสอง ท่ีบัญญัติวา การยึดสังหาริมทรัพยมีรูปรางนั้น ครอบไปถึงดอกผลแหงทรัพย
นั้นดวย ท่ีเจาพนักงานบังคับคดีจะรวบรวมเงินปนผลดังกลาวเพื่อบังคับชําระหนี้แกเจาหนี้ตาม 
คําพิพากษาได ในทางปฏิบัติของเจาพนักงานบังคับคดีเจาพนักบังคดีจะสอบถามเจาหนี้ตามคํา
พิพากษาวาในการยึดใหรวมถึงดอกผลของทรัพยนั้นดวยหรือไม และเจาพนักงานบังคับคดีจะมี
หนังสือแจงการอยัดไปยังบริษัทผูออกใบหุนและแจงใหบริษัทสงเงินปนผลมายังเจาพนักงานบังคับ
คดีเพื่อรวบรวมเงินปนผลดังกลาวชําระหนี้แกเจาหนี้ตามคําพิพากษาตอไปซ่ึงเปนการบังคับคดีโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย  
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กรณีเงินปนผลถือเปนสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ตามคําพิพากษาท่ีลูกหนี้มีสิทธิไดรับจาก
บริษัทเม่ือบริษัทโดยมติท่ีประชุมใหญใหจายเงินปนผลเพราะตราบใดท่ีเจาพนักงานบังคับคดียัง
ไมไดเคาะไมขายทอดตลาดหุนตองถือวาลูกหนี้ตามคําพิพากษายังเปนเจาของกรรมสิทธ์ิหุนอยู 
เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะมีสิทธิท่ีจะไดบังคับเอาเงินปนผลดังกลาวมาชําระหนี้แกตนได แตวิธีการ
บังคับคดีเอาเงินปนผลดังกลาวนั้นตองเปนการอายัดสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ตามคําพิพากษาท่ีมีตอ
บุคคลภายนอกตามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 310 ถึง 314  

ดังนี้จะเห็นไดวาการบังคับคดีหุนและผลประโยชนอันเกิดจากการบังคับคดีหุนนั้น
ไมไดสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคไปในคราวเดียวแตตองมีการบังคับคดีทรัพยอันเดียวกันนั้นหลาย
คร้ังรวมถึงการท่ีตองเสียคาใชจาย คาธรรมเนียมในการบังคับคดีซับซอนท้ังคาใชจาย คาธรรมเนียม
การยึดหุนและคาใชจาย คาธรรมเนียมการอายัดสิทธิเรียกรองเงินปนผล ทําใหการบังคับคดีลาชา 
ไมเปนธรรมตอคูความในคดี 

 กรณีการบังคับคดีหุนท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดี โดยการบังคับคดีเจาพนักงาน
บังคับคดียอมท่ีจะมีการยึดหุนตามสําเนาบัญชีผูถือหุนไดตามท่ีกลาวมาแลว เม่ือหุนเปนทรัพยท่ี
กฎหมายยอมใหมีการนําไปเปนหลักประกันไดชอบท่ีเจาของกรรมสิทธ์ิหุนจะนําไปเปน
หลักประกันดวยการนําไปจํานําได โดยการจํานํานั้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
753 บัญญัติวา ถาจํานําใบหุน หรือใบหุนกูชนิดระบุช่ือ ทานหามมิใหยกข้ึนเปนขอตอสูบริษัทหรือ
บุคคลภายนอก เวนแตจะไดจดลงทะเบียนการจํานํานั้นไวในสมุดของบริษัทตามบทบัญญัติ
ทั้งหลายในลักษณะ 22 วาดวยการโอนหุนหรือหุนกู โดยมาตรา 753 กําหนดแตเฉพาะใบหุน หรือ
ใบหุนกูชนิดระบุช่ือเทานั้นไมรวมถึงหุนชนิดท่ีออกใหแกผูถือดวย  

การจํานําใบหุน หรือใบหุนกูชนิดระบุช่ือตองสงมอบใบหุนใหแกผูรับจํานํา และมีการ
จดแจงการจํานําเอาไวในทะเบียนผูถือหุนดวยซ่ึงหากมีการยึดทรัพยตามสําเนาบัญชีผูถือหุนยอม
ตองทราบวาหุนท่ีเจาหนี้ตามคําพิพากษายึดนั้นมีการจํานําไว สวนหุนชนิดออกใหแกผูถือหุนชนิดนี้
ออกใหไดตอเม่ือมีการชําระราคาหุนครบถวนแลว และการจํานําไมจําตองมีการจดแจงการจํานํา
เอาไวในทะเบียนผูถือหุนเพียงแตทําสัญญาจํานําและมอบใบหุนใหแกผูรับจํานําก็สมบูรณแลว และ
เม่ือมีการผิดสัญญาจํานําเจาหนี้ผูรับจํานําชอบท่ีจะเอาทรัพยสินท่ีรับจํานําออกขายทอดตลาดไดโดย
เปนเอกเทศไมจําตองฟองคดีตอศาลเพ่ือบังคับคดีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 764 
แตกรณีหากเจาหนี้ตามคําพิพากษาเปนเจาหนี้สามัญนํายึดหุนท่ีมีการจํานําเอาไวกับผูรับจํานํา ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 287 บัญญัติวา ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา 
288 และ 289 บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ีวาดวยการบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษานั้น ยอมไมกระทบกระท่ังถึงบุริมสิทธิหรือสิทธิอ่ืนๆ ซ่ึงบุคคลภายนอกอาจรองขอให
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บังคับเหนือทรัพยสินนั้นไดตามกฎหมาย ผูรับจํานําถือเจาหนี้มีสิทธิท่ีจะไดรับชําระจากเงินคาหุนท่ี
ถูกอายัดไวกอนเจาหนี้รายอ่ืน อันถือเปนสิทธิอ่ืนๆ ซ่ึงบุคคลภายนอกอาจรองขอใหบังคับเหนือ
ทรัพยสินนั้นไดตามกฎหมาย การบังคับคดีของเจาหนี้ตามคําพิพากษาจึงไมอาจกระทบกระท่ังถึง
สิทธิอ่ืนๆ ของผูรับจํานําได หากมีการขายทอดตลาดหุนดังกลาวก็ชอบท่ีผูรับจํานําจะขอกันสวนเงิน
ท่ีไดจากการขายทอดตลาดเพื่อชําระหนี้หนี้จํานํากอนเจาหนี้รายอ่ืนได 
  
4.2  การกําหนดราคาประเมินหุนท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดี 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 284 กําหนดวาหามมิใหยึดหรือ
อายัดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเกินกวาท่ีจะพอชําระหน้ีใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา
พรอมท้ังคาฤชาธรรมเนียมในคดีและคาธรรมเนียมในการบังคับคดี ถาไดเงินมาพอจํานวนท่ีจะ
ชําระหนี้แลว หามมิใหเอาทรัพยสินท่ียึดหรืออายัดออกขายทอดตลาดหรือจําหนายดวยวิธีอ่ืน ดังนี้
เม่ือเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือผูแทนนําเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยสินของลูกหนี้เพื่อบังคับ
ชําระหนี้ เจาพนักงานบังคับคดีตองตรวจหมายบังคับคดีของศาลวาศาลส่ังใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ชําระหน้ีใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาเทาไหร ทรัพยสินท่ีเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือผูแทนนํายึด
นั้นเกินกวาหนี้ตามคําพิพากษาหรือไม ท้ังนี้เจาพนักงานบังคับคดีจะเปนผูประเมินราคาท่ีเจาหนี้
ตามคําพิพากษาหรือผูแทนแถลงขอยึด  

กระทรวงยุติธรรมไดประกาศระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการประเมินราคาทรัพย 
พ.ศ.2557 ซ่ึงตามประกาศดังกลาว ใหคําจํากัดความและวิธีการพิจารณาหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

ขอ 5  
“เจาพนักงานประเมินราคาทรัพย”หมายถึง เจาพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดี หรือผูท่ี

ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมบังคับคดี กําหนดและมอบหมายใหเปนเจาพนักงานประเมินราคา
ทรัพย 

“ราคาประเมินทรัพย”หมายถึงราคาประเมินท่ีเจาพนักงานประเมินราคาทรัพยหรือราคา
ประเมิน ท่ีคณะกรรมการประเมินราคาทรัพยพิจารณาโดยดําเนินการประเมินตามหลักวิชา 

“ราคาตลาด” หมายถึง 
(1)  ราคาท่ีท้ังผูซ้ือและผูขายสวนมากยินดีตกลงซ้ือขายกัน 
(2)  ราคาท่ีผูซ้ือและผูขายท้ังสองฝายทราบขอมูลในทรัพยสินท่ีจะซ้ือขายน้ันพอสมควร 
(3)  ราคาท่ีผูซ้ือและผูขายมิไดถูกบังคับหรือมีแรงจูงใจใหซ้ือขายกัน 
(4)  ราคาตลาดการคาเสรีท่ีมีการแขงขันไมใชราคาจากตลาดผูกขาดโดยผูซ้ือหรือผูขาย

หรือราคาขายทอดตลาดหรือราคาในภาวะท่ีเศรษฐกิจตกตํ่าหรือเงินเฟอ 

DPU



122 

“วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด” หมายถึงวิธีการประเมินราคาทรัพยสินซ่ึงกําหนดมูลคา
โดยการพิจารณาและวิเคราะหราคาซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนจริงของขอมูลตลาดซ่ึงมีลักษณะประเภทและ
การใชประโยชนท่ีเหมือนหรือใกลเคียงกับทรัพยสินท่ีประเมินท้ังนี้ใหรวมถึงการพิจารณาวิเคราะห
เปรียบเทียบปจจัยที่สําคัญตางๆท่ีมีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสินระหวางขอมูลตลาดกับทรัพยท่ี
ประเมินดวย 

“วิธีรายได” หมายถึง วิธีการประเมินราคาทรัพยสินซ่ึงกําหนดมูลคาโดยการพิจารณา
และวิเคราะหราคาขอมูลคาเชาตลาดทรัพยสินท่ีมีลักษณะประเภทหรือการใชประโยชนท่ีเหมือน
หรือใกลเคียงกับทรัพยสินท่ีประเมินและวิเคราะหการประมาณการรายไดอัตราวางคาใชจายอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization Rate) อัตราคิดลด (Discounted Rate) และรายการอื่นท่ี
เกี่ยวของโดยวิเคราะหจากขอมูลคาเชาตลาดทรัพยสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงและการใชประโยชนท่ี
เหมือนหรือใกลเคียงกับทรัพยสินท่ีประเมิน 

“วิธีตนทุน” หมายถึงวิธีการประเมินราคาทรัพยสินซ่ึงกําหนดมูลคาโดยการพิจารณา
ตนทุนในปจจุบันท่ีเกิดจากการจัดซ้ือจัดหาทรัพยสินทดแทนท่ีมีอรรถประโยชนเหมือนหรือ
ใกลเคียงกับทรัพยสินท่ีประเมินประกอบดวยมูลคาตลาดของท่ีดินรวมกับตนทุนคากอสรางทดแทน
ใหมของอาคารหรือส่ิงปลูกสรางท่ีคลายคลึงกับทรัพยสินท่ีประเมินหักคาเส่ือมราคาของอาคารและ
ส่ิงปลูกสรางซ่ึงเปนผลจากปจจัยตางๆท่ีมีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสิน 

“คาเส่ือมราคา” หมายถึงมูลคาอาคารหรือส่ิงปลูกสรางท่ีลดลงเน่ืองจากการเส่ือมคา 
อันเนื่องมาจากอายุการกอสรางของโรงเรือนส่ิงปลูกสรางประโยชนใชสอยเศรษฐกิจหรือปจจัย
อ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบตอทรัพยสินท่ีประเมินโดยคิดหักเปนรอยละตอปตามประเภทของโรงเรือน 
ส่ิงปลูกสรางนั้นๆ 

“วิธีคํานวณมูลคาคงเหลือ” หมายถึงวิธีการประเมินท่ีประยุกตใชเทคนิคของวิธีการ
ประเมินท้ัง 3 วิธีเขาดวยกันคือวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดวิธีตนทุนและวิธีรายไดโดยในดาน
สมมติฐานประมาณการรายไดและรายจายจะตองมีการเปรียบเทียบประมาณรายไดและรายจายของ
ทรัพยสินท่ีประเมินกับราคาตลาดใชวิธีตนทุนในการประมาณการกอสรางและใชวิธีรายไดในการ
ประมาณการกระแสเงินสด 

ขอ 23 การประเมินราคาท่ีดินพึงพิจารณาตามหลักเกณฑเหลานี้ประกอบกันคือ 
(1) ราคาซ้ือขายกันในทองตลาดโดยคํานึงถึงสภาพแหงท่ีดินนั้นวาเปนท่ีดินประเภทใด

เชนท่ีอยูอาศัยท่ีโรงงานท่ีใหบริการหรือคาขายท่ีสวนท่ีนาท่ีไรเปนตนและท่ีนั้นอยูในทําเลอยางใด
เชนอยูในทําเลคาขายท่ีชุมนุมชนอยูติดถนนหรือแมน้ําลําคลองหรือไมรถยนตเขาถึงหรือไมหาก
เปนท่ีใหเชามีผลประโยชนหรือรายไดมากนอยเพียงใด 
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(2)  ราคาท่ีดินบริเวณใกลเคียงซ่ึงเจาพนักงานพิทักษทรัพยเจาพนักงานบังคับคดีเคยขาย
ทอดตลาดไปแลว 

(3)  ราคาซ้ือขายหรือจํานองหรือขายฝากคร้ังสุดทายของท่ีดินท่ียึดและท่ีดินขางเคียง 
(4)  ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ขอ 24 การประเมินราคาทรัพยสินอ่ืนนอกจากท่ีดินใหประเมินราคาตามหลักเกณฑ

เหลานี้คือ 
(1)  วิธีเปรียบเทียบมูลคาตลาดโดยอาจเปรียบเทียบกับสภาพทรัพยท่ีคลายกันหรือปจจัย

ท่ีสงผลตอราคาทรัพยท้ังสภาพแวดลอมคุณลักษณะทางกายภาพประโยชนใชสอยการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงไดในอนาคตคุณลักษณะทางกฎหมายเชนภาระผูกพันการรอนสิทธิขอกําหนดการใช
อาคารขอกําหนดดานรายไดและรายจาย 

(2)  วิธีตนทุนโดยการนําการวิเคราะหตนทุนดวยวิธีการเปรียบเทียบตอตารางเมตร
คํานวณจากราคาประเมินคากอสรางมาตรฐานหักดวยคาเส่ือมราคา 

(3)  วิธีรายไดโดยการหามูลคาส่ิงปลูกสรางท่ีกอใหเกิดรายไดพิจารณาอัตราสวน
ผลตอบแทนตลาดหรือท่ีคาดหวังเปรียบเทียบกับผลตอบแทนเปนรายปเพื่อกําหนดมูลคา เชน 
รายไดจากการประกอบการรายไดท่ีแทจริงจากการประกอบการรายไดจากการดําเนินการสุทธิเปน
ตน 

(4)  วิธีเปรียบมูลคาท่ีเหลืออยูโดยการหามูลคาของทรัพยท่ีไมมีลักษณะใกลเคียงในการ
เปรียบเทียบราคามูลคาตลาดอาคารสรางคางอาคารอยูระหวางกอสรางโดยคํานึงถึงปจจัยในการ
ประเมินท้ังคุณลักษณะทางกายภาพทางกฎหมายทางการตลาดและการเงิน 

จากการพิจารณาระเบียบกระทรวงยุติธรรมดังกลาวเห็นวาเปนการกําหนดวิธีการ
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเปนหลัก ซ่ึงการหาราคาประเมินของหุนมีวิธีการที่แตกตางออกไป
จากการประเมินราคาทรัพยสินประเภทอื่น ซ่ึงโดยทางปฏิบัติเจาหนี้ตามคําพิพากษาจะแถลงขอให
เจาพนักงานบังคับคดีทําการยึดหุนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาโดยเจาหนี้ตามคําพิพากษาจะนํา
ตนฉบับใบสําคัญแสดงเอกสารสิทธ์ิของลูกหนี้มาแสดงตอเจาพนักงานบังคับคดี เชน ใบหุน เปน
ตน แตหากไมมีตนฉบับเจาหนี้จะไปคัดสําเนาจากนายทะเบียนหางหุนสวนบริษัท โดยนายทะเบียน
รับรองถูกตองไมนอยกวา 1 เดือน มาแสดงเมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดรับคํารองขอและเอกสาร
ดังกลาวแลวก็จะประเมินราคาหุนตอไป  

การยึดหุนท่ีไมจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและการยึดหุนท่ี 
จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะแถลงขอใหใชราคา
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ตามท่ีจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท (ราคาพาร) หรือราคาท่ีปรากฏตามใบหุน เปนราคาประเมินหุนของ
เจาพนักงานบังคับคดีในช้ันยึดและเจาพนักงานบังคับคดีจะใชราคาดังกลาว เปนราคาประเมินหุน
ในช้ันยึด เชน ยึดหุนของบริษัท เอกชนรายยอย จํากัด มีช่ือ นาย ก. เปนผูถือหุนและเปนลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา หุนของบริษัท เอกชนรายยอย จํากัด มีราคาจดทะเบียนหุนละ 10 บาท เจาพนักงาน
บังคับคดีจะใชราคาหุนท่ีจดทะเบียน คือราคาหุนละ 10 บาท เปนการกําหนดราคาประเมินขณะนํา
ยึด เปนตน 

การยึดหุนโดยเจาพนักงานบังคับคดี มิไดกําหนดในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยึดหุน
เอาไวเปนกรณีพิเศษ เจาพนักงานบังคับคดีจึงทําการยึดหุนแบบการยึดอสังหาริมทรัพย แตการ
กําหนดราคาประเมินของหุนกลับใชวิธีการแบบการประเมินราคาสังหาริมทรัพย การประเมินราคา
หุน เจาพนักงานบังคับคดีจะพิจารณาจากสภาพของหุน เปรียบเทียมราคาทรัพยสินชนิดเดียวกันกับ
ท่ีขายตามทองตลาด โดยหุนท่ีทําการยึดมีหลายประเภท เชน หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือท่ีมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เปนตน ซ่ึงราคามูลคาของหุนในแตละชวงเวลายอมมีความเปล่ียนแปลงแตกตางกัน 
คํานึงถึงปจจัยหลายประการแตกตางกัน เชน ผลประกอบการของกิจการ ความเชื่อม่ันในตัว
ผูบริหาร สภาพเศรษฐกิจในชวงท่ีทําการยึด เปนตน ปจจุบันจึงมีปญหาการโตแยงราคาประเมิน 
และราคาการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีโดยกลาวอางวาเปนการตีราคาท่ีต่ํากวาความ
เปนจริง และการตีราคาโดยผูท่ีไมมีความรูความสามารถในทรัพยสินดังกลาว 

ตัวอยาง คดีของศาลจังหวัดตล่ิงชัน ระหวาง โจทก (เจาหนี้ตามคําพิพากษา) จําเลย
(ลูกหนี้ตามคําพิพากษา) ศาลพิพากษาใหจําเลยชําระหนี้แกโจทก จํานวน 50,000,000 บาท และออก
คําบังคับใหจําเลยชําระเงินภายใน 30 วัน เม่ือพนกําหนดจําเลยไมชําระหนี้ตามคําพิพากษา เจาหนี้ 
ผูเปนโจทกจึงรองขอตอศาลใหออกหมายบังคับคดี และต้ังเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อบังคับชําระหนี้  เจาหนี้ผูเปนโจทกแถงขอนํายึดหุนของบริษัท สถานะ 
จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูถือหุน ตามใบหุน 
จํานวน 100,000 หุน หุนละ 1,000 บาท เปนเงิน 100,000,000 บาท เจาพนักงานบังคับคดีจึงไดทํา
การยึดหุนดังกลาวไว ในวันท่ี 20 มกราคม 2549 และเจาพนักงานบังคับคดีไดทําการขายทอดตลาด
หุนดังกลาวหลายคร้ังแตไมมีผูสนใจเขาสูราคา ตอมา โจทก (เจาหนี้ตามคําพิพากษา) และ จําเลย 
(ลูกหนี้ตามคําพิพากษา) ประนีประนอมยอมความกันชําระหนี้ภายนอกไดและประสงคจะถอนการ 
ยึดทรัพยและถอนการบังคับคดี วันท่ี 20 มกราคม 2558 เจาหนี้ผูเปนโจทกแถลงขอถอนการ 
ยึดทรัพย และปรากฏวาหุนของบริษัท สถานะ จํากัด (มหาชน) ในวันดังกลาวมีการซ้ือขายกันอยูท่ี 
หุนละ 0.001 บาท เทานั้นและบริษัท สถานะ จํากัด (มหาชน) อยูระหวางฟนฟูกิจการ ดังนี้ 
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เจาพนักงานจะใชราคาประเมินขณะนํายึด คือ 100,000,000 บาท กับหนี้ตามคําพิพากษาจํานวน 
50,000,000 บาท มาเปรียบเทียบและใชราคาท่ีมีจํานวนนอยกวาเปนฐานในการคิดคาธรรมเนียมยึด
แลวไมมีการขาย กลาวคือ จํานวนตามหน้ีตามคําพิพากษา เปนฐานในการคิดคาธรรมเนียมยึดแลว
ไมมีการขาย โดยจะคิดคาธรรมเนียมยึดแลวไมมีการขาย จํานวน รอยละ 3.5 ของเงินจํานวน 
50,000,000 บาท จะไมใชราคาของหุนท่ีแทจริงในขณะทําการถอนการยึดมาใชเปนฐานการคิด
คาธรรมเนียมยึดแลวไมมีการขาย เจาหนี้ผูเปนโจทกตองชําระคาธรรมเนียมยึดแลวไมมีการขาย 
จํานวน 1,750,000 บาท 

จากกรณีตัวอยาง การประเมินราคาทรัพยถือเปนสวนสําคัญในการบังคับคดีเพราะการ
ประเมินราคาทรัพยในช้ันการยึดเจาพนักงานบังคับคดีจะใชราคาทรัพยในช้ันการยึด เปนราคาใน
การคิดคาธรรมเนียมยึดแลวไมมีขาย โดยการเปรียบเทียบกับหนี้ตามคําพิพากษาวาจํานวนไหนมี
อัตราท่ีนอยกวากันก็จะใชจํานวนดังกลาวเปนฐานในการคิดคาธรรมเนียมยึดแลวไมมีการขาย การท่ี
เจาพนักงานบังคับคดีใชราคาจดทะเบียนบริษัทเปนราคานํายึด(เปนหุนท่ีไมจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย) หรือราคาท่ีทําการซ้ือขายตามทองตลาดในขณะนั้น (เปนหุนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย) หากปรากฏวาในขณะทําการยึดนั้นหุนของบริษัทจํากัดมีมูลคานอยกวาราคาท่ี 
จดทะเบียน ตอมาคูความในคดีทําการเจรจาการชําระหนี้สําเร็จและประสงคท่ีจะถอนการยึดทรัพย
และถอนการบังคับคดี เจาพนักงานบังคับคดีจะตรวจสอบวาหนี้ตามคําพิพากษากับราคาของหุน
ในขณะยึดนั้นราคาไหนท่ีมีราคานอยกวากันและก็จะใชราคาท่ีนอยกวานั้นเปนฐานใชคิด
คาธรรมเนียมยึดแลวไมมีการขาย หากปรากฏวาราคาหุนขณะนํายดึเปนราคาท่ีนอยกวาราคาหนี้ตาม
คําพิพากษาก็จะใชราคาท่ียึดหุนเปนฐานในการคิดคาธรรมถอนการยึดแลวไมมีการขาย แตหากวา
ราคาหุนในขณะท่ีทํายึดมีมูลคานอยกวาราคาท่ีจดทะเบียนขณะท่ีเจาพนักงานบังคับคดียึดไว การใช
ราคาขณะนํายึดเปนฐานในการคิดคาธรรมเนียมยึดแลวไมมีการขายซ่ึงไมเปนไปตามมูลคาท่ีแทจริง
ของหุน ยอมไมเปนธรรมแกคูความในการชําระคาธรรมเนียมยึดแลวไมมีการขาย  

การกําหนดราคาประเมินในชั้นยึดยังมีผลไปถึงช้ันการประกาศขายทอดตลาดหุน โดย
ราคาประเมินหุนในช้ันยึด (กรณีเปนหุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย) จะถูกนําไปใชเปน
ราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขาย รายละเอียดจะกลาวตอไป หากราคาท่ีทําการขายหุนในขณะน้ัน
เปนราคาตํ่ามากหรือบริษัทมีความเส่ียงอาจลมละลาย ยอมไมมีผูสนใจเขาสูราคาขณะนํายึดยอม 
ไมมีผูสนใจการซื้อทรัพย อันเปนเหตุใหการบังคับคดีตองลาชา แตหากราคาขณะการขายน้ันมีราคา
ที่สูงกวาราคาประเมินในขณะนํายึดมากมีผูสนใจเขาซ้ือหุนมากแตก็อาจไมไดราคาตามท่ีแทจริง
เพราะเจาพนักงานบังคับคดีกําหนดราคาเร่ิมตนในการขายทอดตลาดไวต่ําเกินไปและเปนชองทาง
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ใหมีการสมยอมการเขาสูราคาหรือการฮ้ัวประมูล ยอมกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกคูความและ
นํามาซ่ึงการเสียความยุติธรรมในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม 

การประเมินราคาขณะยึดหุนยังเปนชองทางใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาผูไมสุจริตใชเปน
เคร่ืองมือในการบีบบังคับลูกหนี้ตามคําพิพากษา เชน ในขณะทําการยึดหุนโดยหุนดังกลาวมีมูลคาท่ี
สูงกวาราคาขณะจดทะเบียนมาก (กรณีเปนหุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย) มีผลกําไรสูง 
จายเงินปนผลแกผูถือหุนสูง แตเจาหนี้ตามคําพิพากษานํายึดโดยใชราคาท่ีทําการจดทะเบียนเปน
ราคานํายึด จึงเปนการใชเจาพนักงานบังคับคดีเปนเคร่ืองมือในการบีบบังคับเพื่อใหตนจะไดรับ
ชําระหนี้โดยบีบบังคับใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลในครอบครัวหาเงินมาชําระแกตนซ่ึง 
ไมเปนธรรมกับลูกหนี้ตามคําพิพากษา ถือเปนการใชสิทธิของตนในการบังคับคดีโดยไมสุจริต 

การประเมินราคาหุนมีผลตอการบังคับคดีโดยตรงในการอํานวยความยุติธรรม เพราะ
การประเมินราคาหุนมีผลทั้งในช้ันการยึดและในช้ันการขายทอดตลาด การกําหนดราคาประเมิน
หุนในชั้นยึดท่ีไมเปนไปตามความเปนจริงยอมสงผลตอคาธรรมเนียมที่มีการยึดแลวไมมีการขาย 
และยังรวมไปถึงในชั้นการขายทอดตลาดท่ีใชราคาประเมินในขณะนํายึดเปนราคาเร่ิมตนและราคา
ท่ีสมควรขาย  (กรณีหุนท่ีมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย) ซ่ึงในขณะทําการขายทอด 
เจาพนักงานบังคับคดีไมไดทําการตรวจสอบใหมอีกคร้ังราคาของหุนดังกลาวนั้นอาจไมใชราคา
ขณะนํายึดแลวก็ได การที่กฎหมายไมไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอนในการประเมิน
ราคาหุนท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดีจึงกอใหเกิดการความไมเปนธรรมแกคูความ ซ่ึงนํามาซ่ึงการ
บังคับคดีลาชาเพราะอาจมีการรองขอเพิกถอนการขายหรือการรองขอใหเพิกถอนคําส่ังเจาพนักงาน
บังคดีได การที่กฎหมายไมไดกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีการประเมินราคาหุนเอาไว แตใหเปน
อํานาจของเจาพนักงานบังคับคดีในการใชดุลยพินิจในการกําหนดราคาประเมินหุน ซ่ึงเจาพนักงาน
บังคับคดีก็หาไดมีความเช่ียวชาญในดานมูลคาของหุน ทําใหการประเมินราคาหุนไมไดเปนไปตาม
มูลคาท่ีแทจริง เปนเหตุใหเกิดชองวางของกฎหมาย และถูกนําไปใชเปนชองทางการบังคับคดีท่ีไม
สุจริต กอใหเกิดความเสียหายแกคูความ และผูมีสวนไดเสียในคดี ทําใหไมเปนไปตามวัตถุประสงค
แหงการบังคับคดีท่ีตองบังคับคดีดวยความเปนยุติธรรม รวดเร็ว และสุจริต  

 
4.3  การขายทอดตลาดหุนท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดี 

เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีไดทําการยึดหุนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาและไดรับแจง
คําส่ังศาลอนุญาตใหขายทอดตลาด เจาพนักงานบังคับคดีจะตองทําการประกาศขายทอดตลาดหุน
ดังกลาวตอไป โดยการประกาศขายทอดตลาดหุนเจาพนักงานจะตองดําเนินการขายทอดตลาดตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 308 กําหนดวาเจาพนักงานบังคับคดีจะตองขาย
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ทอดตลาดตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 509 ถึง 517 ประกอบกับ
กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 
กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขายทอดตลาด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2555 กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขายทอดตลาด (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2557 ขอกําหนดของศาลซ่ึงระบุไวในคําส่ังอนุญาตใหขายทรัพยสินนั้น ถาหากมี และระเบียบ 
คําส่ังกรมบังคับคดี  

จากการพิจารณากฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขาย
ทอดตลาด พ.ศ. 2554 ตามกฎกระทรวงขอ 7 (7) กําหนดใหประกาศขายทอดตลาดตองมีราคา
เร่ิมตนท่ีใชในการขายทอดตลาด ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการ
กําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด เร่ืองหลักเกณฑในการกําหนดราคา
เร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด ขอ 1 กําหนดวา การขายทอดตลาดแตละคร้ังให
เจาพนักงานบังคับคดีถือวาราคาเร่ิมตนเปนราคาที่สมควรขายไดตามมาตรา 309 ทวิ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดยกฎกระทรวงฉบับน้ีไมไดกาํหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขการ
ขายทอดตลาดหุนไวเปนกรณีพิเศษ โดยเจาพนักงานบังคับคดีจึงกําหนดวิธีการขายทอดตลาดหุน
อยางกรณีการขายสังหาริมทรัพย ซ่ึงการกําหนดราคาขายเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด เร่ืองหลักเกณฑ
ในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด ขอ 7 การขายทอดตลาด
สังหาริมทรัพยใหเจาพนักงานบังคับคดีกําหนดราคาเร่ิมตนสําหรับการขายทอดตลาดแตละครั้ง
ตามท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้ใหคํานึงถึงสภาพของทรัพยในปจจุบันราคาซ้ือขายในทองตลาดรวมถึงความ
เหมาะสมประการอ่ืนๆ ประกอบดวย โดยใหถือเปนดุลยพินิจของเจาพนักงานบังคับคดีในการ
กําหนดราคาเร่ิมตนและราคาสมควรขาย 

พิจารณาแลวจะเห็นไดวา หุนถือเปนทรัพยประเภทหนึ่งท่ีไมมีรูปราง มีราคาและถือเอา
ได หุนมีลักษณะพิเศษเปนส่ิงท่ีกฎหมายกําหนดข้ึนมิไดมีลักษณะเชนเหมือนสังหาริมทรัพยท่ี 
เจาพนักงานบังคับคดีทําการยึดและขายทอดตลาด ไมอาจเส่ือมสภาพไดเชนสังหาริมทรัพยท่ัวไป 
แตราคาของหุนยอมเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจ ขอมูลภาวะอุตสาหกรรม ขอมูล
เกี่ยวกับบริษัทในชวงนั้น ผลประการกําไรขาดทุนของแตละปงบประมาณ ราคาของหุนในแตละป
จึงไมเทากัน 

การขายทอดตลาดโดยเจาพนักงานบังคับคดีตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีกําหนด
วิธีการ หลักเกณฑ ข้ันตอนขายทอดตลาดเอาไว มิเชนนั้น การขายทอดตลาดยอมไมชอบดวย
กฎหมายและเปนเหตุใหมีการรองขอเพิกถอนการขาย รองเพิกถอนคําส่ังเจาพนักงานบังคับคดี  
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ซ่ึงเปนเหตุใหการบังคับคดีเกิดความลาชา โดยพิจารณาปญหาการขายทอดตลาดหุนท่ียึดโดย 
เจาพนักงานบังคับคดี แยกออกเปนการขายทอดตลาดหุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้  
 4.3.1  การกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาสมควรขายทอดตลาดหุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

การกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาสมควรขาย เจาพนักงานบังคับคดีจะกําหนดตาม
ประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการ
ขายทอดตลาด เร่ืองหลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาที่สมควรขายในการขาย
ทอดตลาด ขอ 7 การขายทอดตลาดสังหาริมทรัพยใหเจาพนักงานบังคับคดีกําหนดราคาเร่ิมตน
สําหรับการขายทอดตลาดแตละคร้ังตามท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้ใหคํานึงถึงสภาพของทรัพยในปจจุบัน
ราคาซ้ือขายในทองตลาดรวมถึงความเหมาะสมประการอ่ืนๆ ประกอบดวย เจาพนักงานบังคับคดี
จะตรวจสอบราคาประเมินในขณะยึดหุน (ในช้ันการยึด) วามีราคาประเมินขณะนํายึดวามีราคา
เทาไหร และจะใชราคาดังกลาวเปนราคาเร่ิมตนและราคาสมควรขายของเจาพนักงานบังคับคดี โดย
ถือวาเปนราคาสมควรขายตามทองตลาด และการขายจะใชการขายกําหนดราคาปรับลดแบบการ
ขายอสังหาริมทรัพย8 

ตัวอยาง  ประกาศขายทอดตลาด  สํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร  4  
เจาพนักงานบังคับคดีทําการยึดหุนของ บริษัท ก จํากัด ซ่ึงมีซ่ือ ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูถือหุน 
โดยในช้ันยึดหุน ผูแทนโจทกไดแถลงขอใหยึดหุน จํานวน 1,000 หุน โดยราคาหุนในขณะนํายึด มี
ราคาหุนละ 100 บาท ราคาประเมินขณะยึดทรัพย รวม 100,000 บาท เม่ือศาลอนุญาตใหขาย
ทอดตลาดทรัพยดังกลาว การกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาสมควรขายจะใชราคาประเมินในขณะยึด 
(หากราคาหุนมีเศษเจาพนักงานบังคับคดีจะปดเศษเปนเรือนหมื่น) กลาวคือ ราคารวมท่ี 100,000 
บาท เจาพนักงานบังคับคดีจะกําหนดในประกาศการขายทอดตลาด รวม 6 นัด  

นัดแรก ราคา 100,000 บาท เปนราคาเร่ิมตนและราคาสมควรขาย โดยผูสนใจเขาซ้ือ
ทรัพยตองวางประกันกอนการเขาสูราคา จํานวน 15,000 บาท9 หากนัดแรกไมมีคนเขาสูราคา 
เจาพนักงานบังคับคดีจะงดการทอดตลาดในนัดนี้และเล่ือนไปขายทอดตลาดไปนัดหนา  

                                                            
8  ประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคาเริ่มตนและราคาที่สมควรขายในการ

ขายทอดตลาด เรื่อง หลักเกณฑในการกําหนดราคาเริ่มตนและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด ขอ 3 
9  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ขอ 

16 “เจาพนักงานบังคับคดีตองกําหนดใหผูเขาเสนอราคาวางหลักประกันกอนเขาเสนอราคาโดยพิจารณาจากราคา
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นัดท่ี 2 เจาพนักงานบังคับคดีจะใชราคาเร่ิมตนและราคาสมควรขายปรับลดลงเหลือ 
รอยละ 90 ของราคาเร่ิมตนในนัดแรก ดังนี้ในนัดท่ี 2 ราคาเริ่มตนและราคาสมควรขาย จะอยูท่ี 
90,000 บาท ผูสนใจเขาซ้ือทรัพยตองวางประกันกอนการเขาสูราคา จํานวน 15,000 บาท หากนัด 
ท่ีสอง ไมมีคนเขาสูราคาเจาพนักงานบังคับคดีจะงดการทอดตลาดในนัดนี้และเล่ือนไปขาย
ทอดตลาดไปนัดหนา  

นัดท่ี 3 เจาพนักงานบังคับคดีจะใชราคาเร่ิมตนและราคาสมควรขายปรับลดลงเหลือ 
รอยละ 80 ของราคาเร่ิมตนในนัดแรก ดังนี้ในนัดท่ี 3 ราคาเริ่มตนและราคาสมควรขาย จะอยูท่ี 
80,000 บาท ผูสนใจเขาซ้ือทรัพยตองวางประกันกอนการเขาสูราคา จํานวน 15,000 บาท หากนัด 
ท่ีสาม ไมมีคนเขาสูราคาเจาพนักงานบังคับคดีจะงดการขายทอดตลาดในนัดนี้และเล่ือนไปขาย
ทอดตลาดไปนัดหนา  

นัดท่ี 4 เจาพนักงานบังคับคดีจะใชราคาเร่ิมตนและราคาสมควรขายปรับลดลงเหลือ 
รอยละ 70 ของราคาเร่ิมตนในนัดแรก ดังนี้ในนัดท่ี 4 ราคาเริ่มตนและราคาสมควรขาย จะอยูท่ี 
70,000 บาท ผูสนใจเขาซ้ือทรัพยตองวางประกันกอนการเขาสูราคา จํานวน 15,000 บาทหากนัด 
ท่ีส่ี ไมมีคนเขาสูราคาเจาพนักงานบังคับคดีจะงดการขายทอดตลาดในนัดนี้และเล่ือนไปขาย
ทอดตลาดไปนัดหนา  

                                                                                                                                                                          

ประเมินทรัพยสินซึ่งจะตองนําไปกําหนดเปนราคาเริ่มตนในการขายทอดตลาดตามประกาศคณะกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคาเริ่มตนและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด ดังน้ี 

 (1)  ทรัพยที่ขายมีราคาประเมินไมเกินหาแสนบาท ใหผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีหรือหัวหนา
สํานักงานบังคับคดีสวนยอยใชดุลพินิจกําหนดใหวางหลักประกันตามที่เห็นสมควรโดยหลักประกันที่พึงกําหนด
น้ันควรมีจํานวนไมนอยกวารอยละหาของราคาประเมิน 

 กรณีที่ทรัพยที่มีราคาประเมินไมเกิน 500,000 บาท ใหอํานาจผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีหรือ
หัวหนาสํานักงานบังคับคดีสวนยอยใชดุลพินิจกําหนดใหวางหลักประกันตามที่เห็นสมควรโดยหลักประกันที่พึง
กําหนดน้ันควรมีจํานวนไมนอยกวารอยละหาของราคาประเมิน ซึ่งในแตละสํานักงานบังคับคดีจะกําหนดใน
อัตราตามที่เห็นสมควรซึ่งอัตราแตกตางกันไป เชน สํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 4 ไดออกคําสั่งที่ 
13/2557 เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดหลักประกันทรัพยที่มีราคาไมเกินหาแสนบาท  

ดังน้ี 
 (1)  ทรัพยที่ขายมีราคาประเมินไมเกินสองแสนหาหมื่นบาท ใหวางหลักประกันจํานวนหน่ึงหมื่น 

หาพันบาทถวน 
 (2)  ทรัพยที่ขายมีราคาประเมินเกินสองแสนหาหมื่นบาทแตไมเกินหาแสนบาท ใหวางหลักประกัน

จํานวนสองหมื่นหาพันบาทถวน” 
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โดยในนัดท่ี 5 และ6 เจาพนักงานบังคับคดีจะใชราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายท่ี
รอยละ 70 ของราคาเร่ิมตนในนัดแรก ดังนี้ในนัดท่ี 5 และ6 ราคาเร่ิมตนและราคาสมควรขาย จะอยู
ท่ี 70,000 บาท ผูสนใจเขาซ้ือทรัพยตองวางประกันกอนการเขาสูราคา จํานวน 15,000 บาท หาก 
ไมมีผูสนใจเขาสูราคาเจาพนักงานบังคับคดีงดการขายทอดตลาด และรางประกาศขายทอดตลาดใน
คร้ังตอไปโดยในการขายคร้ังตอไปเจาพนักงานบังคับคดีจะใชราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายท่ี
รอยละ 70 ของราคาประเมินในขณะยึด ตลอดท้ัง 6 นัดจนกวาจะขายได  

หากพิจารณาการกําหนดราคาขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยจะเห็นวา ตามประกาศ
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขาย
ทอดตลาดเร่ือง หลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด 
ขอ 1, 2 กําหนดวาราคาท่ีเจาพนักงานใชเปนเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนละราคาท่ีสมควรขาย
นั้นมีเพียง 3 ราคา กลาวคือ (1) ราคาของคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย (2) ราคาประเมินของ
ฝายประเมินราคาทรัพยสํานักงานวางทรัพยกลาง และ(3) ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี 
โดยประกาศฯ ดังกลาวใหความสําคัญตอราคาของคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพยเปนสําคัญ ซ่ึง
ในคดีใดมีราคาของคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพยอยูดวยตองใชราคาดังกลาวเปนราคาเร่ิมตน
และราคาสมควรขายทอดตลาดเสมอจะใชราคาอ่ืนไมได แตหากไมมีราคาของคณะกรรมการ
กําหนดราคาทรัพยแตมีราคาประเมินของฝายประเมินราคาทรัพย สํานักงานวางทรัพยกลางและ
ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดีใหเจาพนักงานบังคับคดีพิจารณาจากราคาประเมินของฝาย
ประเมินราคาทรัพย สํานักงานวางทรัพยกลาง และหากกรณีท่ีไมมีราคาของคณะกรรมการกําหนด
ราคาทรัพยและราคาประเมินของฝายประเมินราคาทรัพยสํานักงานวางทรัพยกลาง จึงให 
เจาพนักงานบังคับคดีพิจารณาจากราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดีกําหนดเปนราคาเร่ิมตน
และราคาท่ีสมควรขาย การกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยมี
การพิจารณาจากหลายราคาและหลายหนวยงานท่ีมีความนาเชื่อถือเพื่อเปนการหาราคาท่ีแทจริงมาก
ท่ีสุด แตการขายหุนท่ีท่ีมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั้นกลับมิไดพิจารณาจากราคาใดท่ี
เทียบเคียงกับมูลคาของหุนท่ีแทจริงในชวงท่ีทําการขายหุนดังกลาวเลย แตกลับใชราคาขณะนํายึด
เปนราคาเร่ิมตนและเปนราคาที่สมควรขายซ่ึงราคาดังกลาวอาจเปนราคาท่ีทําการยึดมานานหรือ
ราคาท่ีทําการยึดนั้นอาจเปนราคาท่ีไมถูกตองมาต้ังแตตนแลว  

หุนถือเปนทรัพยสินท่ีมีสภาพแตกตางจากอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยชนิด
อ่ืนๆ การกําหนดใหทําการขายทอดตลาดหุนท่ีมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักแหงประเทศไทย
เชนเดียวกันกับการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยจึงไมเหมาะสมกับสภาพของหุน และไมอาจ
บรรลุวัตถุประสงคในการขายทอดตลาดไดและทําใหเกิดความลาชาในการบังคับคดี ท้ังท่ีการ
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คํานวณหามูลคาตามบัญชีสามารถกระทําไดโดยงายและมีความถูกตองสูง เนื่องจากขอมูลงบ
การเงินของบริษัทจดทะเบียนเปนขอมูลท่ีเปดเผยเปนการท่ัวไป และมีผูสอบบัญชีตรวจสอบให
เปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีซ่ึงเปนท่ียอมรับเปนการท่ัวไป ซ่ึงหากเจาพนักงานบังคับคดีได
จัดใหมีการตรวจสอบมูลคาของหุนกอนทําการขายยอมทําใหไดมูลคาของหุนท่ีแทจริงในการขาย
ทอดตลาดไดและเกิดความเปนธรรมแกคูความทุกฝาย 
 4.3.2  การกําหนดราคาเริ่มตนและราคาสมควรขายทอดตลาดหุนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในการขายทอดตลาดหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดย 
เจาพนักงานบังคับคดี การกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาสมควรขาย เจาพนักงานบังคับคดีจะกําหนด
ตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายใน
การขายทอดตลาด เร่ืองหลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขาย
ทอดตลาด ขอ 7 การขายทอดตลาดสังหาริมทรัพยใหเจาพนักงานบังคับคดีกําหนดราคาเร่ิมตน
สําหรับการขายทอดตลาดแตละคร้ังตามท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้ใหคํานึงถึงสภาพของทรัพยในปจจุบัน
ราคาซ้ือขายในทองตลาดรวมถึงความเหมาะสมประการอ่ืนๆ ประกอบดวย การกําหนดราคาเร่ิมตน
และราคาสมควรขาย เจาพนักงานบังคับคดีจะไมตรวจสอบราคาประเมินในขณะยึดหุนของ 
เจาพนักงานบังคับคดีเหมือนกับการขายทอดตลาดหุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แต
การกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาสมควรขาย เจาพนักงานบังคับคดีจะใชราคาท่ีทําการปดตลาดจาก
การซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประทศไทย กอนวันขายทอดตลาดหนึ่งวันเปนราคาเร่ิมตน
และราคาท่ีสมควรขาย โดยอาศัยอํานาจตามตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการ
กําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด เร่ืองหลักเกณฑในการกําหนดราคา
เร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด ขอ 7 ท่ีใหดุลยพินิจเจาพนักงานบังคับคดีกําหนด 
ราคาตามท่ีเห็นสมควร 

ตัวอยาง  ประกาศขายทอดตลาด  สํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร  4  
เจาพนักงานบังคับคดีทําการยึดหุนสามัญของบริษัท ก จํากัด (มหาชน) และจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ซ่ึงมีซ่ือ ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูถือหุน โดยในช้ันยึดหุน ผูแทนโจทกไดแถลงขอให
ยึดหุน จํานวน 1,000 หุน โดยราคาหุนในขณะนํายึด มีราคาหุนละ 100 บาท ราคาประเมินขณะ 
ยึดทรัพย รวม 100,000 บาท เม่ือศาลอนุญาตใหขายทอดตลาดทรัพยดังกลาว การกําหนดราคา
เร่ิมตนและราคาสมควรขายเจาพนักงานบังคับคดีจะไมใชราคาประเมินในขณะยึด แตจะใชราคาท่ี
ทําการปดตลาดจากการซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประทศไทย กอนวันขายทอดตลาดหน่ึง
วันเปนราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายคดีนี้มีการกําหนดวันขายทอดตลาด รวม 6 นัด  
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นัดแรก ราคาเร่ิมตนและราคาสมควรขาย จะใชราคาท่ีทําการปดตลาดจากการซ้ือขาย
หุนในตลาดหลักทรัพยแหงประทศไทย กอนวันขายทอดตลาดหนึ่งวัน สมมติราคาหุนของบริษัท ก 
จํากัด (มหาชน) ท่ีปดทําการซ้ือขายกอนวันขายทอดตลาด ราคาหุนละ 200 บาท เจาพนักงานบังคับ
คดี จะใชราคา 200,000 บาท (จํานวนหุน 100,000 หุน×ราคาหุน หุนละ 200 บาท) ราคาเร่ิมตนและ
ราคาสมควรขาย โดยผูสนใจเขาซ้ือทรัพยตองวางประกันกอนการเขาสูราคา จํานวน 15,000 บาท
หากนัดแรกไมมีคนเขาสูราคาเจาพนักงานบังคับคดีจะงดการทอดตลาดในนัดนี้และเล่ือนไปขาย
ทอดตลาดไปนัดหนา  

นัดท่ี 2, 3, 4, 5 จะใชวิธีการกําหนดราคาเริ่มตนและราคาท่ีสมควรขายเชนเดียวกันกับ
นัด หนึ่ง กลาวคือจะใชราคาท่ีทําการปดตลาดจากการซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประทศ
ไทย กอนวันขายทอดตลาดหนึ่งวันเปนราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขาย กรณีหากขายทอดตลาด
ในนัด 5 ไมมีผูสนใจเขาสูราคา เจาพนักงานบังคับคดีจะงดการขายในนัดท่ี 6 ตามมาตรา 309 ทวิ 
โดยการขายทอดตลาดจะไมมีการปรับลดราคาเหมือนเชนการการขายทอดตลาดหุนท่ีมิไดจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงนําเอาวิธีการขายแบบการขายอสังหาริมทรัพยมาใช  

ดังนี้ จะเห็นไดวาการขายทอดตลาดหุนโดยเจาพนักงานบังคับคดีท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาสมควรขายทอดตลาดหุน เจาพนักงาน
บังคับคดีไมไดคํานึงถึงราคาการซ้ือขายหุนตามมูลคาท่ีเหมาะสมหรือมูลคาที่แทจริง (Intrinsic 
Value) 

ราคาการซ้ือขายหุนตามมูลคาท่ีเหมาะสมหรือมูลคาท่ีแทจริง (Intrinsic Value) หมายถึง
มูลคาของหุนสามัญของกิจการท่ีควรจะเปนตามปจจัยพื้นฐานของกิจการโดยท่ัวไปมักจะคํานวณ
จากการคาดการณแนวโนมของฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทภายใต
สมมติฐานตางๆ ท่ีกําหนดข้ึน 

โดยเจาพนักงานบังคับคดีจะพิจารณากฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑใน
การกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด เร่ืองหลักเกณฑในการกําหนด
ราคาเร่ิมตนและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด ขอ 7 กําหนดวาการขายทอดตลาด
สังหาริมทรัพยใหเจาพนักงานบังคับคดีกําหนดราคาเร่ิมตนสําหรับการขายทอดตลาดแตละคร้ัง
ตามท่ีเห็นสมควรท้ังนี้ใหคํานึงถึงสภาพของทรัพยในปจจุบันราคาซ้ือขายในทองตลาดรวมถึงความ
เหมาะสมประการอ่ืนๆ ประกอบ โดยอางอิงราคาตลาดเปนหลักในการพิจารณา 

ราคาตลาด คือราคาท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัยกลไกของอุปสงคและอุปทาน (Demand and 
Supply) ในตลาดของสินทรัพยเหลานั้นราคาตลาดท่ีผูซ้ือและผูขายพรอมจะแลกเปล่ียนเงินกับ

DPU



133 

สินทรัพยไมจําเปนตองเทากับมูลคาท่ีเหมาะสมของสินทรัพยนั้นในกรณีท่ีมีผูตองการสินทรัพยนั้น
เปนจํานวนมากราคาตลาดก็อาจสูงกวามูลคาท่ีเหมาะสมและในทางตรงกันขามหากสินทรัพย 
ไมเปนท่ีตองการของตลาดราคาตลาดก็อาจอยูต่ํากวามูลคาท่ีเหมาะสมได ซ่ึงการใชราคาตลาดเปน
ราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดเหมาะกับการใชกําหนดเปนราคาขายทรัพย
บางประเภท เชน การขายสังหาริมทรัพย เชน โทรศัพท โตะ เกาอ้ี เปนตน หรืออสังหาริมทรัพย เชน 
ท่ีดิน หองชุด เปนตน  

ดังนี้ การขายทอดตลาดหุนโดยเจาพนักบังคับคดีเปนการเสนอขายทอดตลาดหุนโดยใช
ราคาท่ีปดตลาดการซ้ือขายหุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกอนวันขายทอดตลาดหนึ่งวัน
เปนราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขาย ซ่ึงการซ้ือขายหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีการ
เปล่ียนแปลงของราคาการซ้ือขายสูง และอาจมีหุนชนิดเดียวกันท่ีทําการขายในตลาดหลักทรัพยซ่ึง
การเสนอซ้ือเสนอขายในตลาดหลักทรัพยนั้นจะจัดเรียงคําส่ังซ้ือคําส่ังขายขายตามลําดับและเวลาที่
ดีท่ีสุด (Price then Time Priority) ดังนี้ ราคาการขายทอดตลาดหุนของเจาพนักงานบังคับคดีจึง 
ไมใชราคาขายทอดตามราคาทองตลาดท่ีแทจริง ตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑใน
การกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดเร่ืองหลักเกณฑในการกําหนด
ราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด ขอ 7 ท่ีใหคํานึงถึงสภาพของทรัพยใน
ปจจุบันราคาซ้ือขายในทองตลาดรวมถึงความเหมาะสมประการอ่ืนๆประกอบดวย ประกอบกับ
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาขายหุนในชวงเวลาดังกลาวและความเส่ียงจากการขาย
ทอดตลาดท่ีอาจมีการเพิกถอนการขาย งดการขาย หรือถอนการบังคับคดีประกอบกับความเส่ียง
ของนักลงทุนหรือผูสนใจเขาซ้ือทรัพยในตลาดเงิน ตลาดทุน จึงทําใหการขายทอดตลาดไมมีผูใด
สนใจเขาซ้ือทรัพยจากการขายทอดตลาดหุนของเจาพนักงานบังคับคดี ราคาตลาดท่ีเจาพนักงาน
บังคับคดีใชเปนดุลยพินิจในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาสมควรขายทอดตลาดหุนจึงไมใช
ราคาเสนอขายท่ีดึงดูดใหผู ซ้ือทรัพยหรือนักลงทุนใหเขาช้ือหุนจากการขายทอดตลาดของ 
เจาพนักงานบังคับคดีเปนผลใหการบังคับคดีลาชา เจาหนี้ตามคําพิพากษายอมไดรับชําระหนี้ชา
ไมไดรับการเยี่ยวยาจากการไมชําระหน้ีในเวลาอันสมควร และลูกหนี้ตามคําพิพากษาก็ยังคงตอง
รับภาระในดอกเบี้ยท่ีกําหนดตามคําพิพากษาจนกวาจะชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาโดย
ส้ินเชิง ซ่ึงไมเปนธรรมตอคูความ 
 4.3.3  วิธีการและข้ันตอนการขายทอดตลาดหุนโดยเจาพนักงานบังคับคดี 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 308 กําหนดวา เม่ือศาลไดมีคําส่ัง
อนุญาตใหขายแลว เจาพนักงานบังคับคดีอาจขายทอดตลาดทรัพยสินท่ียึดไดเม่ือพนระยะเวลา 
อยางนอยหาวันนับแตวันท่ียึด การขายนั้นใหดําเนินตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ

DPU



134 

พาณิชยและกฎกระทรวงวาดวยการนั้นและตามขอกําหนดของศาล ซ่ึงระบุไวในคําส่ังอนุญาตให
ขายทรัพยสินนั้นโดยมีกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขาย
ทอดตลาดกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 ขอ 
4 เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีไดรับแจงคําส่ังอนุญาตใหขายทอดตลาดจากศาลแลวใหเจาพนักงาน
บังคับคดีประกาศขายทอดตลาดโดยเร็ว ดังนี้ กฎกระทรวงดังกลาวกําหนดใหเจาพนักงานบังคับคดี
เปนผูทําการขายทอดตลาดทรัพย โดยเจาพนักงานบังคับคดีตองทําประกาศขายทอดตลาด ตามขอ 6 
และตองสงประกาศการขายทอดตลาดใหแกผูมีสวนไดเสียในคดีทราบ รวมถึงการโฆษณาประกาศ
ขายทอดตลาดในเว็บไซตตางๆ ท่ีเปนท่ีรูจักหรือเปนท่ีแพรหลายกันโดยท่ัวไปกอนวันขายทอดตลาด 
ไมนอยกวาสิบหาวัน โดยใหอธิบดีประกาศกําหนดเว็บไซตดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับเจาพนักงานบังคับคดีอาจใหโฆษณาประกาศขายทอดตลาดในหนังสือพิมพ
รายวันท่ีแพรหลายกอนวันขายทอดตลาดไมนอยกวาหาวันดวยก็ไดปดประกาศขายทอดตลาดกอน
วันขายทอดตลาดไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สถานที่ขายทอดตลาดและสถานท่ีราชการสําคัญตามท่ี
อธิบดีประกาศกําหนด10 

กรณีหากหมายแจงการสงประกาศขายทอดตลาดใหแกผูมีสวนไดเสียไมสามารถสงได 
หรือการปดประกาศแจงการขายทอดตลาด โฆษณาประกาศขายทอดตลาดในเว็บไซตตางๆ ท่ีเปนท่ี
รูจักหรือเปนท่ีแพรหลายกันโดยท่ัวไป หรือ ณ สถานท่ีขายทอดตลาดและสถานท่ีราชการสําคัญ
กอนวันขายทอดตลาดไมนอยกวาสิบหาวัน หากมีเวลาไมครบตามท่ีกําหนด กลาวคือมีเวลาไมนอย
กวา 15 วันแลวเจาพนักงานบังคับคดีจะงดการขายทอดตลาดและเล่ือนออกไปขายทอดตลาดใน 
นัดหนา ซ่ึงเปนผลใหการบังคับคดีนั้นลาชาออกไปออกไป 

การขายทอดตลาดกอนที่ ผู เสนอราคาจะเขาประมูลทรัพยนั้นตองปฏิบัติตามท่ี
กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขายทอดตลาดกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด กําหนดไว ดังนี้ 

ขอ 16 บัญญัติวา เจาพนักงานบังคับคดีตองกําหนดใหผูเขาเสนอราคาวางหลักประกัน
กอนเขาเสนอราคาโดยพิจารณาจากราคาประเมินทรัพยสินซ่ึงจะตองนําไปกําหนดเปนราคาเร่ิมตน
ในการขายทอดตลาดตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและ
ราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด ในการขายทอดตลาดหุนก็ตองมีการวงหลักประกันในการ
เขาสูราคา โดยตองวางหลักประกัน ดังนี้  

                                                            
10  กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขายทอดตลาดกฎกระทรวง

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554, ขอ 9. 
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(1) ทรัพยท่ีขายมีราคาประเมินไมเกินหาแสนบาท ใหผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดี
หรือหัวหนาสํานักงานบังคับคดีสวนยอยใชดุลพินิจกําหนดใหวางหลักประกันตามท่ีเห็นสมควร
โดยหลักประกันท่ีพึงกําหนดนั้นควรมีจํานวนไมนอยกวารอยละหาของราคาประเมิน 

(2) ทรัพยท่ีขายมีราคาประเมินเกินหาแสนบาทแตไมเกินหนึ่งลานบาท ใหวาง
หลักประกันจํานวนหาหมื่นบาท 

(3) ทรัพย ท่ีขายมีราคาประเมินเกินหนึ่งลานบาทแตไมเกินหาลานบาท  ใหวาง
หลักประกันจํานวนสองแสนหาหม่ืนบาท  

(4) ทรัพย ท่ีขายมีราคาประเมินเกินหาลานบาทแตไม เกินสิบลานบาท  ใหวาง
หลักประกันจํานวนหาแสนบาท 

(5) ทรัพยท่ีขายมีราคาประเมินเกินสิบลานบาทแตไมเกินยี่ สิบลานบาท ใหวาง
หลักประกันจํานวนหนึ่งลานบาท 

(6) ทรัพยท่ีขายมีราคาประเมินเกินยี่สิบลานบาทแตไมเกินหาสิบลานบาท ใหวาง
หลักประกันจํานวนสองลานหาแสนบาท 

(7) ทรัพยท่ีขายมีราคาประเมินเกินหาสิบลานบาทแตไมเกินหนึ่งรอยลานบาท ใหวาง
หลักประกันจํานวนหาลานบาท 

(8) ทรัพยท่ีขายมีราคาประเมินเกินหนึ่งรอยลานบาทแตไมเกินสองรอยลานบาท ใหวาง
หลักประกันจํานวนสิบลานบาท 

(9) ทรัพยท่ีขายมีราคาประเมินเกินสองรอยลานบาท ใหเจาพนักงานบังคับคดีเสนอ
อธิบดีหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณากําหนด 

ในคดีท่ีเจาพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดใหมเนื่องจากผูเสนอราคาสูงสุด 
ไมชําระราคาสวนท่ีเหลือ เจาพนักงานบังคับคดีตองกําหนดใหผูเขาเสนอราคาในการขายทอดตลาด
คร้ังใหมวางหลักประกันพิเศษตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีผูเสนอราคาสูงสุดซ่ึงไมชําระราคาสวนท่ีเหลือประสงคจะเขาเสนอราคาใน
การขายทอดตลาด เจาพนักงานบังคับคดีตองกําหนดใหผูนั้นวางหลักประกันเพิ่มข้ึนจากท่ีกําหนด
ในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

หลักประกันตามวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม ใหคืนแกผูเขาเสนอราคาเมื่อ
ส้ินสุดการขายทอดตลาดและผูเขาเสนอราคานั้นไมมีขอผูกพันใดๆ กับการเสนอราคาหรือการขาย
ทอดตลาดน้ันแตถามีการเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุด ใหถือเอาหลักประกันนั้นเปนมัดจํา
และเปนการชําระราคาบางสวนของผูนั้น 
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โดยการกําหนดเงินท่ีผูสนใจเขาซ้ือทรัพยจะตองวางเปนหลักประกันนั้นจะเปนไปตาม
ราคาประเมิน ท้ังนี้ตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและ
ราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดเร่ือง หลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ี
สมควรขายขอ 1 กําหนดวา การขายทอดตลาดแตละคร้ัง ใหเจาพนักงานบังคับคดีถือวาราคาเร่ิมตน
เปนราคาท่ีสมควรขายไดตามมาตรา 309 ทวิ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

ในการขายทอดตลาดหุนเจาพนักงานบังคับคดีกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควร
ขายในการขายทอดตลาดหุน แบงเปนประเภทของหุน กลาวคือ  

1.  หากเปนหุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การกําหนด
ราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดเจาพนักงานบังคับคดีจะใชราคาขณะนํายึด
เปนราคาเร่ิมตนในการขายทอดตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนด
ราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดเร่ือง หลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตน
และราคาท่ีสมควรขายขอ 7 กําหนดให การขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย ใหเจาพนักงานบังคับคดี
กําหนดราคาเร่ิมตนสําหรับการขายทอดตลาดแตละคร้ังตามท่ีเห็นสมควร เจาพนักงานบังคับคดีจะ
เทียบเคียงการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดของอสังหาริมทรัพย  

ขอ 3 กําหนดวาการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยโดยปลอดการจํานองหรือปลอด
ภาระผูกพันในทางจํานองใหเจาพนักงานบังคับคดีกําหนดราคาเร่ิมตนสําหรับการขายทอดตลาดแต
ละคร้ัง ดังน้ี 
 3.1 ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีหนึ่ง ใหเจาพนักงานบังคับคดีกําหนดราคาเร่ิมตนตาม
ราคาประเมินในขอ 2 โดยปดตัวเลขท่ีเปนเศษข้ึนเปนเรือนหม่ืน 
 3.2 ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสอง หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีหนึ่ง เจาพนักงาน
บังคับคดีไดงดการขายทอดตลาดไวเนื่องจากไมมีผูเขาสูราคา ใหเจาพนักงานบังคับคดีกําหนดราคา
เร่ิมตนเปนจํานวนรอยละเกาสิบของราคาประเมินในขอ 2 โดยปดตัวเลขท่ีเปนเศษข้ึนเปนเรือน
หม่ืน 
 3.3 ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสาม หากการขายทอดตลาดครั้งท่ีสอง เจาพนักงาน
บังคับคดีไดงดการขายทอดตลาดไวเนื่องจากไมมีผูเขาสูราคา ใหเจาพนักงานบังคับคดีกําหนดราคา
เร่ิมตนเปนจํานวนรอยละแปดสิบของราคาประเมินในขอ 2 โดยปดตัวเลขท่ีเปนเศษข้ึนเปนเรือน
หม่ืน 
 3.4 ในการขายทอดตลาดคร้ังท่ีส่ีเปนตนไป หากการขายทอดตลาดคร้ังท่ีสาม 
เจาพนักงานบังคับคดีไดงดการขายทอดตลาดไวเนื่องจากไมมีผูเขาสูราคา ใหเจาพนักงานบังคับคดี
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กําหนดราคาเร่ิมตนเปนจํานวนรอยละเจ็ดสิบของราคาประเมินในขอ 2 โดยปดตัวเลขท่ีเปนเศษข้ึน
เปนเรือนหม่ืน 

ดังนี้ราคาขณะนํายึดของเจาพนกังานบังคับคดีในช้ันยึดจะใชเปนราคาเร่ิมตนในการขาย
ทอดตลาดโดยปดตัวเลขท่ีเปนเศษข้ึนเปนเรือนหม่ืน แลวกําหนดราคาท่ีผูสนใจเขาซ้ือทรัพยตองวาง
หลักประกันตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขายทอดตลาด
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 (ฉบับท่ี 3)  
ขอ 16 

ตัวอยาง ประกาศขายทอดตลาด สํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 4 คดี
หมายเลขแดงท่ี 444/2557 เจาหนี้ตามคําพิพากษาผูเปนโจทกไดนํายึดหุนของนายโท ผูถือหุน เปน
หุนของบริษัท ก จํากัด จํานวน 1,115 หุน หุนละ 17 บาท ราคาประเมินขณะนํายึด จึงเทากับ 18,955 
บาท ในการกําหนดไวในประกาศขายทอดตลาดเจาพนักงานบังคับคดีจะกําหนดราคาเร่ิมตนและ
ราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด โดยปดตัวเลขท่ีเปนเศษข้ึนเปนเรือนหม่ืนจึงเทากับ 20,00 
บาท ผูท่ีสนใจเขาซ้ือทรัพยตองวางหลักประกัน จํานวน 15,000 บาท ตามขอ 16 (1) ประกอบกับ
คําส่ังสํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 4 คําส่ังท่ี 13/2557 เร่ือง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
กําหนดหลักประกันทรัพยท่ีมีราคาไมเกินหาแสนบาท ดังนี้ ผู ท่ีสนใจเขาซ้ือทรัพยตองวาง
หลักประกันจํานวน 15,000 บาท11 กอนจึงจะเขาสูราคาในการขายทอดตลาด 

การท่ีเจาพนักงานบังคดีใชราคาขณะนํายึดของเจาพนักงานบังคับคดีในช้ันยึดมาเปน
ราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด มีประเด็นปญหาท่ีตองพิจารณา ดังนี้ 

ประการแรก การกําหนดใหผูสนใจเขาซ้ือทรัพยจะตองวางเปนหลักประกัน โดยใน
ประกาศขายทอดตลาดตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขาย
ทอดตลาด พ.ศ. 2554 ขอ 6 มิไดกําหนดใหเจาพนักงานบังคับคดีระบุจํานวนหลักประกันท่ีตองวาง
ในรายการประกาศการขายทอดตลาดดวย ซ่ึงการกําหนดราคาหลักประกันเปนไปตามอัตราท่ี 
เจาพนักงานบังคับคดีกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด ตาม
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557  
ขอ 16 ใหพิจารณาจากราคาประเมินทรัพยสินซ่ึงจะตองนําไปกําหนดเปนราคาเร่ิมตนในการขาย
ทอดตลาดตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ี
สมควรขาย ในการขายทอดตลาด ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการ
กําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดเร่ือง หลักเกณฑในการกําหนดราคา
                                                            

11  คําสั่งสํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 4 คําสั่งที่ 13/2557 เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
กําหนดหลักประกันทรัพยที่มีราคาไมเกินหาแสนบาท 
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เร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด ขอ 2 และ3 การกําหนดใหวางหลักประกันกอน
เขาสูราคาจึงเปนการยากตอการตรวจสอบวาผูท่ีจะเขาซ้ือหุนท่ีทําการขายโดยเจาพนักงานบังคับคดี
นั้นตองวาเปนจํานวนเทาใด และทรัพยท่ีมีราคาประเมินไมเกิน 500,000 บาท ตามขอ 16 (1) ให
อํานาจผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีหรือหัวหนาสํานักงานบังคับคดีสวนยอยใชดุลพินิจ
กําหนดใหวางหลักประกันตามท่ีเห็นสมควรโดยหลักประกันท่ีพึงกําหนดนั้นควรมีจํานวนไมนอย
กวารอยละหาของราคาประเมิน โดยในแตละสํานักงานบังคับคดีไดกาํหนดหลักเกณฑท่ีแตกตางกัน 
การที่ผูท่ีจะตรวจสอบและวางเงินหลักประกันกอนการเขาสูราคายอมตรวจสอบไดยาก เปนเหตุให
ไมดึงดูดใหผูสนใจเขาซ้ือหุนจากการขายทอดลาดหุนโดยเจาพนักงานบังคับคดี  

ประการท่ีสอง การกําหนดราคาดังกลาวเจาพนักงานบังคับคดีไมไดตรวจสอบราคาของ
หุนท่ีจะทําการขายวาสถานะของบริษัทผูออกหุนมีสถานะอยางไร และมูลคาของหุนในขณะนั้นมี
มูลคาท่ีแทจริงเทาไรเพราะในการบังคับคดีเม่ือมีผูนํายึดแลวในระหวางท่ีรอคําส่ังศาลอนุญาตให
ขายทอดตลาดจนถึงการประกาศการขายทอดตลาด ระยะเวลาที่ตองสงประกาศขายทอดตลาดใหแก
ผูมีสวนไดเสียในคดี ระยะเวลาจากจุดนี้จะใชระยะเวลา 2-3 เดือน เปนอยางนอยซ่ึงหากคดีไหนมี
การรองขอเพิกถอนคําส่ังเจาพนักงานบังคับคดี หรือรองขอใหปลอยทรัพย ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา 296 และ 288 แลวยอมทําใหระยะเวลาท่ีจะทําการขายทอดตลาดขยาย
ออกไปอีก มูลคาของหุนจึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได หากเจาพนักงานบังคับคดีไดทําการตรวจกอน
การขายทอดตลาดยอมทราบถึงสถานะของบริษัทผูออกหุน รวมถึงมูลคาท่ีจริงของหุนซ่ึงจะเปนการ
ขายทอดตลาดตามราคาท่ีแทจริง และเปนการดึงดูดนักลงทุนหรือผูท่ีสนใจเขาซ้ือทรัพยจากการขาย
ทอดตลาดโดยเจาพนักงานบังคับคดี 

ประการท่ีสาม  สถานะของบริษัทผูออกหุนในขณะทําการขายทอดตลาด  เ ม่ือ 
เจาพนักงานบังคับคดีไมไดตรวจสอบหากบริษัทดังกลาวอยูระหวางการชําระบัญชี เปนบริษัทราง 
ไดเลิกบริษัทไปแลวหุนของบริษัทดังกลาวยอมไมมีมูลคา การประกาศขายทอดตลาดยอมไมอาจ
ขายไดอยางแนนอน การประกาศขายทอดตลาดดังกลาวยอมเปนภาระแกคูความในคาใชจายการ
ประกาศขายทอดตลาด 

2. กรณีหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การกําหนดราคาเร่ิมตน
และราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาดหุน เจาพนักงานบังคับคดีจะอาศัยอํานาจตามประกาศ
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขาย
ทอดตลาดเร่ือง หลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด 
ขอ 7 กําหนดวา การขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย ใหเจาพนักงานบังคับคดีกําหนดราคาเร่ิมตน
สําหรับการขายทอดตลาดแตละคร้ังตามท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงสภาพของทรัพยในปจจุบัน
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ราคาซ้ือขายในทองตลาด รวมถึงความเหมาะสมประการอ่ืนๆ ประกอบ โดยทางปฏิบัติเจาพนักงาน
บังคับคดีจะกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดหุน ท่ีอยูในตลาด
หลักทรัพยโดยเอาราคาการซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพยท่ีทําการปดตลาดกอนวันขายทอดตลาด
หนึ่งวันเปนราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดหุนดังกลาวโดยถือวาราคา
ดังกลาวเปนราคาตามสภาพของทรัพยในปจจุบันท่ีทําการราคาซ้ือขายในทองตลาด ท้ังนี้เม่ือได
ราคาท่ีใชเปนราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดหุนแลว เจาพนักงานจะใช
ราคาดังกลาวนั้นเปนราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดโดยไมปดตัวเลขท่ีเปน
เศษข้ึนเปนเรือนหม่ืนเหมือนกับการขายทอดตลาดหุนท่ีมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและเงิน
ผูสนใจเขาซ้ือทรัพยจะตองวางเปนหลักประกันก็เปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 ขอ 16 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดเร่ือง 
หลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด ขอ 2 และ 3 

ตัวอยาง ประกาศขายทอดตลาด สํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 4 เจาหนี้ตาม
คําพิพากษาผูเปนโจทกไดนํายดึหุนของนายโท ผูถือหุน เปนหุนสามัญของบริษัท ป จํากัด (มหาชน) 
และจดทะเบียนหุนในตลาดหลักทรัพย จํานวน 10,000 หุน โดยเจาพนักงานบังคับคดีทํากรยึดหุน
ขณะนํายึด ราคาหุนละ 10 บาท ราคาประเมินขณะนํายึด จึงเทากับ 100,000 บาท การกําหนดใน
ประกาศขายทอดตลาดเจาพนักงานบังคับคดีจะกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการ
ขายทอดตลาด โดยเอาราคาการซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพยท่ีทําการปดตลาดกอนวันขาย
ทอดตลาดหนึ่งวันโดยไมปดตัวเลขท่ีเปนเศษข้ึนเปนเรือนหม่ืน คดีนี้ประกาศขายทอดตลาดนัดแรก
ตรงกับวันท่ี 7 มกราคม 2558 เจาพนักงานบังคับคดีจะใชราคาท่ีปดตลาดท่ีทําการซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพยของวันท่ี 6 มกราคม 2558 เปนราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายหากราคาหุนสามัญ
ของบริษัท ป จํากัด(มหาชน) ท่ีปดตลาดในวันดังกลาว ปดการซ้ือขายท่ีหุนละ 13 บาท เจาพนักงาน
บังคับคดีจะกําหนดราคาเริ่มตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดหุนดังกลาวท่ี 130,000 
บาท ผูท่ีสนใจเขาซ้ือทรัพยตองวางหลักประกันจํานวน 15,000 บาท ตามขอ 16 (1) ประกอบกับ
คําส่ังสํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 4 คําส่ังท่ี 13/2557 เร่ือง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
กําหนดหลักประกันทรัพยท่ีมีราคาไมเกินหาแสนบาท ดังนี้ ผู ท่ีสนใจเขาซ้ือทรัพยตองวาง
หลักประกันจํานวน 15,000 บาท กอนจึงจะเขาสูราคาในการขายทอดตลาด 

การที่เจาพนักงานบังคดีใชราคาการซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพยท่ีทําการปดตลาด
กอนวันขายทอดตลาดหน่ึงวันเปนราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดหุน  
มีประเด็นปญหาท่ีตองพิจารณา ดังนี้ 
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ประการแรก การกําหนดราคาดังกลาวเปนการใชราคาท่ีเทียบเคียงกับการซ้ือขายใน
ตลาดหลักทรัพยเปนราคาเร่ิมตนการขายทอดตลาดถือเปนการกําหนดราคาใกลเคียงกับราคา
ทองตลาดของทรัพยนั้นท่ีเปนปจจุบันมากท่ีสุด การเขาซ้ือทรัพยท่ีขายโดยเจาพนักงานบังคับคดีนั้น
จะตองมีการวางหลักประกันกอนการเขาสูราคา โดยในประกาศขายทอดตลาดตามกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 ขอ 6 มิไดกําหนดใหเจา
พนักงานบังคับคดีระบุจํานวนหลักประกันตองวางในรายการประกาศการขายทอดตลาดดวย โดย
หลักประกันท่ีตองวางน้ันก็เปนอัตราตามท่ีเจาพนักงานบังคับคดีกําหนดในราคาเร่ิมตนการขาย
ทอดตลาด ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2557 ขอ 16 ใหพิจารณาจากราคาประเมินทรัพยสินซ่ึงจะตองนําไปกําหนดเปนราคาเร่ิมตน
ในการขายทอดตลาดตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและ
ราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด โดยใชราคาประเมินทรัพยสินเปนเกณฑการกําหนดจํานวน
ท่ีตองวางหลักประกัน และทรัพยท่ีมีราคาประเมินไมเกิน 500,000 บาท ตามขอ 16 (1) ใหอํานาจ
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีหรือหัวหนาสํานักงานบังคับคดีสวนยอยใชดุลพินิจกําหนดใหวาง
หลักประกันตามท่ีเห็นสมควรโดยหลักประกันท่ีพึงกําหนดนั้นควรมีจํานวนไมนอยกวารอยละหา
ของราคาประเมิน โดยในแตละสํานักงานบังคับคดีไดกําหนดหลักเกณฑท่ีแตกตางกัน จึงทําให 
ผูท่ีสนใจเขาซ้ือทรัพยนั้นตรวจสอบจํานวนหลักประกันท่ีตองวางไดยาก การซ้ือขายหุนโดย 
เจาพนักงานบังคับคดีจึงไมดึงดูดใหมีผูสนใจเขาซ้ือทรัพย หากเม่ือเทียบกับการซ้ือหุนท่ีทําการขาย
ในตลาดหลักทรัพยแลว การซ้ือหุนท่ีทําการขายในตลาดหลักทรัพยมีความสะดวกและรวดเร็วกวา 

ประการท่ีสอง การซ้ือหุนเปนทรัพยสินชนิดพิเศษ การข้ึนลงของราคาเปล่ียนแปลงท่ี
รวดเร็วแตกตางจากทรัพยทรัพยสินชนิดอ่ืน โดยข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ภาวะเศรษฐกิจโลก
ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลงบกําไรขาดทุน การจายเงิน
ปนผล เปนตน ซ่ึงเวลาระยะส้ันๆ จํานวนมูลคาของหุนนั้นอาจข้ึนสูงหรือลดลงกวาเดิมหลายเทา 
การขายทอดตลาดหุนโดยเจาพนักงานบังคับคดีท่ีใชราคาปดตลาดการซ้ือขายกอนวันขายทอดตลาด
หนึ่งราคาดังกลาวเปนราคาท่ีมีความเส่ียงตอนักลงทุนเปนผลใหไมมีผูสนใจเขาซ้ือทรัพย  

ดังนี้ การขายทอดตลาดหุนท่ีเจาพนักงานบังคับคดีทําการขายไมวาจะเปนการขาย
ทอดตลาดหุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือหุนท่ีจดท่ีเบียนในตลาดหลักทรัพย การ
กําหนดใหมีการวางหลักประกันกอเขาซ้ือทรัพยโดยใชฐานราคาประเมินเจาพนักงานบังคับคดีเปน
ฐานในการคิดจํานวนเงินท่ีตองวางหลักประกันนั้นจํานวนหลักประกันท่ีตองวางก็ไมไดระบุไวใน
ประกาศขายทอดตลาดท่ีโฆษณาออกไป ผูท่ีสนใจเขาซ้ือทรัพยตรวจสอบไดยากและไมสะดวก การ
กําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายมีความแตกตางกัน หุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาด
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หลักทรัพยเจาพนักงานบังคับคดีจะใชราคาประเมินขณะนํายึดเปนราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควร
ขาย ซ่ึงระยะเวลาจากช้ันยึดจนถึงช้ันการขายมูลคาของหุนอาจมีการเปล่ียนแปลงไป ไมเปนไปตาม
สภาพของหุนท่ีแทจริง ท้ังนี้บริษัทผูออกหุนอาจอยูระหวางการชําระบัญชี การเลิกบริษัทหรืออยู
ระหวางการฟนฟูกิจการซ่ึงในขณะท่ีทําการขายเจาพนักงานบังคับคดีไมไดทําการตรวจสอบสถานะ
ของบริษัทผูออกหุน ซ่ึงมีผลทําใหหุนไมมีมูลคาแลวยอมไมอาจขายทอดตลาดได หุนท่ีจดท่ีเบียน
ในตลาดหลักทรัพยการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายจะใชราคาท่ีปดตลาดท่ีทําการซ้ือ
ขายในตลาดหลักทรัพยกอนวันขายทอดตลาดหนึ่งวันเปนราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขาย ซ่ึงหุน
ท่ีทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยมีการเปล่ียนแปลงที่สูงมาก ประกอบกับปจจัยดานตลาดเงิน 
ตลาดทุน ผลประกอบการของบริษัท และความเส่ียงจากการซ้ือทรัพยจากการขายทอดตลาดของ
กรมบังคับคดี อาจทําใหราคาท่ีเจาพนักงานบังคับคดีกําหนดดังกลาวนั้นไมใชราคาที่แทจริง และ 
ไมมีผูสนใจเขาซ้ือหุนจากการขายทอดตลาดดังกลาว  
 4.3.4  ปจจัยปญหาท่ีมีตอผูซ้ือทรัพยจากการขายทอดตลาดหุน 

การเขาซ้ือทรัพยจากการขายทอดตลาดโดยเจาพนักงานบังคับคดี ซ่ึงเปนการขาย
ทอดตลาดตามคําส่ังศาล มีกฎหมายกําหนดวิธีการ หลักเกณฑและข้ันตอนการขายทอดตลาดเอาไว
อยางชัดเจนการซ้ือขายตองปฏิบัติตามใหถูกตอง โดยการซ้ือทรัพยจากการทอดตลาดโดย 
เจาพนักงานบังคับคดีนั้นมีความเสี่ยงซ่ึงเปนเหตุใหไมมีผูสนใจเขาซ้ือหุนจากการขายทอดตลาดโดย
เจาพนักงานบังคับคดี โดยมีปจจัยความเส่ียง ดังนี้ 

1.  ความเส่ียงท่ีอาจถูกรองขอใหศาลมีคําส่ังเพิกถอนกระบวนการบังคับคดีหรือการรอง
ขอใหเพิกถอนการขายทอดตลาดได  เนื่องจากในปจจุบันเมื่อศาลมีคําส่ังเพิกถอนการขายทอดตลาด 
ผูซ้ือทรัพยจะไดรับความเสียหายทันที โดยไมมีมาตรการคุมครองเยียวยาความเสียหายเบื้องตนหรือ
ระยะส้ัน เชน กฎหมายไมถือวาผูซ้ือทรัพยไดจากการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีเปน 
ผูมีสวนไดเสียหากมีการรองเพิกถอนการขายจนกวาจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง ผู ซ้ือทรัพย 
ก็ไมสามารถนําทรัพยนั้นไปใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี ไมสามารถจําหนาย จาย โอนไดเนื่องจาก
อยูระหวางรองเพิกถอนการขายทอดตลาด หรือหากผูซ้ือทรัพยไดเสียคาใชจายในการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองและศาลมีคําส่ังใหเพิกถอนการขายทอดตลาด ความเสียหาย
จากคาใชจายดังกลาวกฎหมายมิไดกําหนดไวใหผูซ้ือทรัพยจากการขายทอดตลาดสามารถขอคืนได 
ทําใหเกิดความเสียหาย หากผูซ้ือทรัพยกูยืมเงินมาซ้ือทรัพยจากการขายทอดตลาดทรัพยดังกลาว  
ผูซ้ือทรัพยจะมีภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนทันทีแตไมอาจไดรับคืนเม่ือมีการรองเพิกถอนการขาย
ทอดตลาด 
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ปญหาเร่ืองการเขาครอบครอง ดูแลรักษา และใชประโยชนในตัวทรัพยระหวางศาลมี
คําส่ังรับคํารองจนถึงวันท่ีศาลมีคําส่ังใหเพิกถอนการขายทอดตลาด ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 1330 ใหสิทธิของบุคคลผูซ้ือทรัพยสินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคําส่ัง
ศาลไมเสียไป แมภายหลังจะพิสูจนไดวาทรัพยสินนั้นไมใชของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือ 
ผูลมละลาย ดังนั้นถือไดวานับแตเจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขายใหกับผูซ้ือทรัพย ผูซ้ือทรัพยยอม
มีสิทธิในทรัพยนั้นโดยสมบูรณ และยอมมีสิทธิจะเขาครอบครอง ดูแลรักษา และใชประโยชนใน
ตัวทรัพยนั้น ตราบใดท่ีศาลยังไมมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนการขายทอดตลาด แตก็เปน
เพียงหลักกฎหมายท่ัวไป ซ่ึงบัญญัติในเร่ืองสิทธิตามกฎหมายของผูซ้ือทรัพยไดจากการขาย
ทอดตลาดใหการรับรองไว หากเปนกรณีศาลมีคําส่ังรับคํารองจนถึงวันท่ีศาลมีคําส่ังใหเพิกถอน
การขายทอดตลาด ซ่ึงเปนชวงระยะเวลาที่มีการโตแยงเร่ืองกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองดวยการ
ฟองใหเพิกถอนการขายทอดตลาด แมวาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1330 จะถือ
วาสิทธิของบุคคลผูซ้ือทรัพยสินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคําส่ังศาลไมเสียไปในขณะนั้น
ก็ตาม แตผูซ้ือทรัพยก็ไมสามารถดําเนินการใหทรัพยดังกลาวเกิดผลงอกเงยทางธุรกิจไดอยางเต็มท่ี
เนื่องจากยังมีความเส่ียงจากการที่ศาลอาจมีคําส่ังใหเพิกถอนการขายทอดตลาดในอนาคตก็ไดโดย
ไมมีบทบัญญัติใดแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงบัญญัติใหสามารถเรียกคืนหรือให
ผูใดชดใชแทนความเสียหายแกผูซ้ือทรัพย จึงเปนความเสียหายของผูซ้ือท่ีสุจริตอันไมมีกฎหมายใด
คุมครองถึง เชนเดียวกับเงินคาธรรมเนียมเนื่องจากการโอน คาอากรแสตมป ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ
คาใชจายอันจําเปนในการดูแลรักษา ปรับปรุงซอมแซม ซ่ึงซ้ือมาจากการขายทอดตลาด ไมมี
กฎหมายฉบับใดกําหนดใหผูซ้ือทอดตลาดไดรับชดเชยจากคาเสียหายเหลานี้ 

ตัวอยาง คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2310/2525 เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีไดทําการขาย
ทอดตลาดทรัพยไปโดยมิไดแจงใหผูรองทราบคําส่ังของศาลที่อนุญาตใหขายทอดตลาดและวันขาย
ทอดตลาด จึงเปนกรณีท่ีเจาพนักงานบังคับคดีไดดําเนินการบังคับคดีฝาฝนตอบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 4 ลักษณะ 2 วาดวยการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือ
คําส่ัง และถือไดวาผูรองเปนบุคคลอ่ืนท่ีมีสวนไดเสียในการบังคับคดีซ่ึงตองเสียหายโดยการฝาฝน
นั้น ผูรองจึงอาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลขอใหมีคําส่ังยกเลิกการขายทอดตลาดไดตาม
มาตรา 296 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

ตัวอยาง คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5394/2550 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 309 ทวิ วรรคหน่ึง ระบุไวอยางชัดเจนวา ในการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษานั้น กอนท่ีเจาพนักงานบังคับคดีจะเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดท่ีเจาพนักงาน
บังคับคดีเห็นวาเปนราคาท่ีสมควรขายได เจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือบุคคล
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ผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีอาจคัดคานวาราคาดังกลาวมีจํานวนตํ่าเกินสมควร ในกรณีเชนวานี้
ใหเจาพนักงานบังคับคดีเล่ือนการขายทอดตลาดทรัพยสินไป ดังนั้น การท่ีจําเลยท่ี 1 ยื่นคํารองวาใน
การขายทอดตลาดทรัพยสินของจําเลยท่ี 2 และท่ี 3 เจาพนักงานบังคับคดีไมฟงคําคัดคานของจําเลย
ท่ี 1โดยอางวาจําเลยท่ี 1ไมใชเปนผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี เปนเหตุใหมีการอนุมัติขาย
ทรัพยสินของจําเลยท่ี 2 และท่ี 3ใหแกผูซ้ือในราคาสูงสุดซ่ึงตํ่ากวาราคาประเมิน ขอใหเพิกถอนการ
ขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาว จึงเปนกรณีท่ีจําเลยท่ี 1 อางวาเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการ
บังคับคดีไปโดยฝาฝนตอบทบัญญัติแหงลักษณะการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น ซ่ึงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 296 วรรคสอง บัญญัติใหเจาหนี้ตามคําพิพากษา 
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีซ่ึงตองเสียหายเพราะเหตุ
ดังกลาว รองขอใหศาลมีคําส่ังเพิกถอนหรือแกไขกระบวนวิธีการบังคับคดีท้ังปวง หรือวิธีการ
บังคับใดๆ โดยเฉพาะ หรือขอใหศาลมีคําส่ังกําหนดวิธีการใดๆ ตามท่ีเห็นสมควร เม่ือจําเลยท่ี 1 
จะตองรวมกับจําเลยท่ี 2 และท่ี 3 ชําระหนี้ตามคําพิพากษาใหแกโจทก แมทรัพยสินท่ีเจาพนักงาน
บังคับคดีขายทอดตลาดจะเปนทรัพยสินของจําเลยท่ี 2 และท่ี 3 แตจําเลยที่ 1 ก็มีฐานะเปนลูกหนี้
ตามคําพิพากษาและเปนลูกหนี้รวมกับจําเลยท่ี 2 และท่ี 3 ซ่ึงไมสามารถแบงแยกการชําระหนี้ตาม
คําพิพากษาใหแกโจทกได การขายทอดตลาดทรัพยสินของจําเลยท่ี 2 และท่ี 3 ในราคาท่ีสมควร
หรือไม ยอมมีผลกระทบโดยตรงกับภาระหน้ีท่ีจําเลยท่ี 1 จะตองรวมกับจําเลยที่ 2 และท่ี 3 รับผิด
ตอโจทก ในฐานะท่ีจําเลยท่ี 1 เปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงมาตรา 280โดยตรง และมีสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 309 ทวิ 
วรรคหนึ่ง ท่ีจะคัดคานวาในการขายทอดตลาดทรัพยสินของจําเลยท่ี 2 และท่ี 3 ผูเปนลูกหนี้ตามคํา
พิพากษานั้นมีราคาต่ําจํานวนเกินสมควร กอนท่ีเจาพนักงานบังคับคดีจะเคาะไมขายใหแกผูเสนอ
ราคาสูงสุดท่ีเจาพนักงานบังคับคดีเห็นวาเปนราคาท่ีสมควรขายได เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีไมฟง
คําคัดคานของจําเลยท่ี 1 ในการขายทอดตลาดทรัพยสินของจําเลยท่ี 2 และท่ี 3โดยอางวา จําเลยที่ 1
มิใชเจาของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินท่ีขายทอดตลาด จึงมิใชเปนผูมีสวนไดเสียท่ีจะมีสิทธิอยางหน่ึง
อยางใดในทางทรัพยสินท่ีบังคับคดี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 309 ทวิ วรรค
หนึ่ง จําเลยท่ี 1 ยอมมีสิทธิรองขอใหเพิกถอนการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีได 

2.  ปญหาความไมแนนอนจากการซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาด 
เม่ือผูทรัพยทรัพยไดจากการขายทอดตลาดตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขในการขายทอดตลาดพ.ศ. 2554 ขอ 23 กําหนดใหเจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขาย
ใหแกผูเสนอราคาสูงสุดแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการใหผูเสนอราคาสูงสุดนั้นชําระราคา
สวนท่ีเหลือแกเจาพนักงานบังคับคดีตามเง่ือนไขและขอสัญญาท่ีทําสัญญาหรือทําขอตกลงผูกพัน
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ไว ตามคําส่ังกรมบังคับคดีท่ี 99/2557 ไดกําหนดแบบหนังสือสัญญาการซ้ือขายเอาไวภายหลังท่ีมี
การเคาะไมขาย ผูท่ีซ้ือทรัพยไดตองทําสัญญาการซ้ือขายกับเจาพนักงานบังคับคดี ตามแบบที่ 
2/2557 โดยเปนแบบสัญญาการซ้ือขายท่ีดิน ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง และหองชุด โดยไมไดกําหนด
แบบสัญญาซ้ือขายหุนเอาไว ทางปฏิบัติเจาพนักงานบังคับคดีจะใชแบบสัญญาดังกลาวมาใชเปน
สัญญาการซ้ือขายหุนโดยอนุโลม แบงออกเปนสัญญาท่ีมีการเสนอราคาสูงสุดและผูผูกพันราคาตาม
มาตรา 309 ทวิ กับ สัญญาท่ีมีการซ้ือทรัพยได แยกพิจารณา ดังนี้ 

กรณีท่ีหนึ่ง สัญญาท่ีมีการเสนอราคาสูงสุดและมีผูผูกพันราคาตามมาตรา 309 ทวิ เม่ือมี
ผูเสนอราคาสูงสุดและผูกพันราคาไว เจาพนักงานบังคับคดีจะยึดเงินวางหลักประกันไวและทํา
สัญญาผูกพันราคากับการเสนอราคาดังกลาวไว 30 วัน นับแตวันท่ีเสนอราคา โดยในขอสัญญา
กําหนดวากรณีท่ีเจาพนักงานบังคับคดีไมอาจนําทรัพยดังกลาวท่ีมีการผูกพันราคามาขายทอดตลาด
ทรัพยสินคร้ังตอไปภายในกําหนด 30 วัน อันเนื่องมาจากเหตุตางๆ อาทิเชน ศาลมีคําส่ังใหงดการ
บังคับคดีหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษาแจงใหงดการบังคับคดีเปนหนังสือโดยไดรับความยินยอมเปน
หนังสือจากลูกหนี้ตามคําพิพากษาและผูมีสวนไดเสียในกรบังคับคดี ตามมาตรา 292 หรือมีการ
ถอนการบังคับคดี ตามมาตรา 295 หรือ มีการรองขอใหปลอยทรัพยตามมาตรา 288 หรือขอขัดของ
ประการอ่ืน สัญญาระหวางผูท่ีเสนอราคาสูงสุดกับเจาพนักงานบังคับคดียอมเปนอันยกเลิกไป เจา
พนักงานบังคับคดีตองคืนเงินใหแกผูท่ีผูกพันราคา 

กรณีท่ีสอง สัญญาท่ีมีการซ้ือทรัพยได โดยอาจเปนกรณีการเคาะไมขายกรณีท่ีไมมี 
ผูคัดคานตามมาตรา 309 ทวิ หรือมีผูคัดคานการขายตามมาตรา 309 ทวิและไดเล่ือนมาทําการขาย
ในนัดตอไปและเจาพนักงานบังคับคดีไดเคาะไมขายใหแกผูผูกพันราคาหรือใหแกผูท่ีเสนอราคา
สูงสุดในนัดท่ีเล่ือนมา เม่ือเคาะไมขายแลวผูซ้ือทรัพยไดตองมทําสัญญาการซ้ือขายกับเจาพนักงาน
บังคับคดี โดยในสัญญากําหนดดังนี้ 

ขอ 5 กําหนดวา ในกรณีท่ีสัญญานี้ถูกยกเลิกหรือศาลมีคําส่ังเพิกถอนดวยเหตุใดก็ดี  
อันเปนเหตุใหผูซ้ือทรัพยไมไดกรรมสิทธไมอาจใชประโยชนได ขาพเจาไมติดใจเรียกดอกเบ้ีย หรือ
คาเสียหายหรือเงินตางๆท่ีขาพเจาชําระไปเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธแตอยางใด  

ขอ 6 กําหนดวา ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในคาธรรมการโอน คาภาษีตางๆ จากขายหุน
และคาอากรตามประมวลรัษฎากร  

ในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอนการขายทอดตลาดโดยผูทอดตลาดน้ัน
เปนการกระทําโดยลําพังแตฝายเดียว ผูทอดตลาดทอดตลาดจะกําหนดเง่ือนไขหรือขอจํากัดความ
ความรับผิดไวอยางไดหากไมเปนการตองหามชัดแจงตามกฎหมาย พนวิสัย หรือขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนของประชาชน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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มาตรา 150 โดยผูราคามีสิทธิแตเพียงไดรับแจงในประกาศขายทอดตลาดเทานั้น ซ่ึงในท่ีสุดเง่ือนไข
ใดๆ ท่ีระบุในประกาศขายทอดตลาดก็จะผูกมัดปดปากผูซ้ือทรัพยไมใหยกข้ึนกลาวอางเปน 
อยางอ่ืน กรณีจึงเปนชองทางท่ีทําใหมีการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันได 

ดังนี้ การซ้ือหุนจากการขายทอดตลาดไมวาจะเปนกรณีท่ีมีการผูกพันราคากันไวหรือท่ี
มีการเคาะไมขายใหแกผูซ้ือทรัพยแลว ก็ไมอาจแนชัดวาจะไดมีการซ้ือขายกันจริง การที่ทําสัญญา
ผูกพันราคากับเจาพนักงานบังคับคดีหรือการทําสัญญาการซ้ือขายกับเจาพนักงานบังคับคดี นั้นก็ไม
อาจจะยืนยันวาจะไดกรรมสิทธ์ิจากการซ้ือขายกันจริง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดการนําเงินมาลงทุน
จึงไมคุมคาทําใหไมมีนักลงทุนเขาซ้ือทรัพยจากการขายทอดตลาด 

3.  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของตลาดหุนและมูลคาของหุนท่ีทําการซ้ือขาย 
จากการขายทอดตลาดการลงทุนในหลักทรัพยยอมมีความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนไดอันเนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ท้ังภาวะเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ผลประกอบการ
ของธุรกิจของบริษัทผูออกใบหุนยอมทําใหผลตอบแทนของนักลงทุนอาจไมไดเปนไปตามท่ี
คาดหวัง ประกอบกับการซ้ือขายหุนจากการขายทอดตลาดมีข้ันตอนท่ีซับซอนและยุงยาก ท้ัง
จะตองดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด จึงทําใหไมเปนท่ีสนใจแกผูซ้ือทรัพยหรือนักลงทุน  

4.  ความรับผิดในการเสียภาษีจากการซ้ือหุนจากการขายทอดตลาด 
การลงทุนนั้นนอกจากการไดรับเงินปนผลจากกิจการที่ตนเองเปนผูถือหุนแลว 

ผลตอบแทนอีกประการหนึ่งสําหรับนักลงทุนคือการแสวงหากําไรจากการขายหลักทรัพยหรือกําไร
สวนตางราคาจากการซ้ือขายหลักทรัพยเม่ือมีการขายหุนท่ีถือนั้นออกไป 

กําไรสวนตางราคาจากการซ้ือ ขายหลักทรัพย ประมวลรัษฎากรกําหนดวาเปน
ผลประโยชนท่ีไดจากการโอนหุน หุนกู หรือต๋ัวเงิน เฉพาะท่ีตีราคาเปนเงินไดเกินกวาท่ีลงทุนถือ
เปนเงินไดพึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(4)(ช)12 เม่ือนักลงทุนขายหุนออกไปแลว
ไดรับผลประโยชนจากการโอนหุนเกินกวาท่ีลงทุน ผูจายเงินไดจะตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ใน

                                                            
12  ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 บัญญัติวา “เงินไดพึงประเมินน้ันคือ เงินไดประเภทดังตอไปน้ี รวม

ตลอดถึงเงินคําภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตางๆ ดังกลาว ไมวาในทอดใด  
 (4)  เงินไดที่เปน  
  (ช) ผลประโยชนที่ไดจากการโอนการเปนหุนสวนหรือโอนหุน หุนกู พันธบัตร หรือต๋ัว เงิน หรือ

ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก ทั้งน้ี เฉพาะซึ่ง ตีราคา
เปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุน” 
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อัตรารอยละ 15.0 ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 50(2)(ข)13 และนักลงทุนจะเลือกนําเงินไดดังกลาว
ไปรวมกับเงินไดอ่ืนเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําปหรือไมก็ได 

อยางไรก็ดี หากเปนการขายทอดตลาดหรือหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย นักลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดาจะไดรับการยกเวนสําหรับเงินไดท่ีไดรับจากการขาย
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ขอ 2 (23)14 

การซ้ือขายหุนจากการขายทอดตลาดหุนโดยเจาพนักงานบังคับคดีนั้นแมเปนการขาย
ทอดตลาดหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเม่ือบุคคลธรรมดาเปนผูซ้ือได จะไมไดรับการยกเวน
การเสียภาษีหัก ณ ท่ีจาย เพราะไมใชการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหประเทศไทย แตถาเปน
การซ้ือขายหุนนอกตลาดหลักทรัพย จะไมไดสิทธิเชนเดียวกับการซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพย 
หากการขายหุนนั้น ถามีกําไร ผูจายเงินไดตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายในอัตรากาวหนา ตามบัญชี
อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จะหักภาษีมากหรือนอยก็ข้ึนอยูกับกําไรนั้นๆ  

 
4.4  ปญหาท่ีเกิดขึ้นภายหลังการขายทอดตลาดหุน 

โดยการซ้ือหุนจากการขายทอดตลาดน้ัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 
1129 บัญญัติวา อันวาหุนนั้นยอมโอนกันไดโดยมิตองไดรับความยินยอมของบริษัท เวนแตเม่ือเปน
หุนชนิดระบุช่ือลงในใบหุน ซ่ึงมีขอบังคับของบริษัทกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

การโอนหุนชนิดระบุช่ือลงในใบหุนนั้น  ถามิไดทําเปนหนังสือและลงลายมือชื่อของ 
ผูโอนกับผูรับโอน มีพยานคนหนึ่งเปนอยางนอยลงช่ือรับรองลายมือนั้นๆ ดวยแลว ทานวาเปน
โมฆะ อนึ่งตราสารอันนั้นตองแถลงเลขหมายของหุนซ่ึงโอนกันนั้นดวย 

การโอนเชนนี้จะนํามาใชแกบริษัท หรือบุคคลภายนอกไมได จนกวาจะไดจดแจงการ
โอนท้ังช่ือและสํานักของผูรับโอนนั้นลงในทะเบียนผูถือหุน 

                                                            
13  ประมวลรัษฎากร มาตรา 50 บัญญัติวา “ใหบุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผูจาย 

เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 หักภาษีเงินไดไวทุกคราวที่จายเงินไดพึงประเมินตามวิธีดังตอไปน้ี  
 (2) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (3) และ (4) ใหคํานวณหักตามอัตราภาษีเงินไดเวนแต 
  (ข) ในกรณีเงินไดพึงประเมินที่ระบุในมาตรา 48 (3) (ก) และ (ค) ใหคํานวณ หักในอัตรารอยละ 

15.0 ของเงินได” 
14  กฎกระทรวง ฉบับที่ 126  (พ.ศ. 2509) ขอ 2 “ใหกําหนดเงินไดตอไปน้ีเปนเงินไดตาม (17) ของ

มาตรา 42 แหงประมวลรัษฎากรซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) 
พ.ศ.2496 (23) เงินไดจากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแตไมรวมถึงเงินได จากการขาย
หลักทรัพยที่เปนหุนกูหรือพันธบัตร” 
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มาตรา 1132 บัญญัติวา ในเหตุบางอยางเชนผูถือหุนตายก็ดี หรือลมละลายก็ดี อันเปน
เหตุใหบุคคลอ่ืนเปนผูมีสิทธิจะไดหุนข้ึนนั้น หากวาบุคคลนั้นนําใบหุนมาเวนคืน เม่ือเปนวิสัยจะทํา
ได ท้ังไดนําหลักฐานอันสมควรมาแสดงดวยแลว ก็ใหบริษัทรับบุคคลนั้นลงทะเบียนเปนผูถือหุน
สืบไป 

มีคําพิพากษาศาลฎีกาไดวินิจฉัยเปนบรรทัดฐานไววาการซ้ือหุนจากการขายทอดตลาด
ของเจาพนักงานบังคับคดีถือเปนการไดมา “ในเหตุบางอยาง” แมบริษัทจะอางวามีขอบังคับของ
บริษัทวาผูถือหุนคนใดประสงคจะโอนหุน ตองเสนอโอนหุนของตนใหแกผูถือหุนในบริษัททุกๆ 
คนกอน เม่ือไมมีผูถือหุนเดิมคนใดตกลงรับโอน ผูถือหุนคนน้ันจึงมีสิทธิโอนแกบุคคลภายนอกได 
และจะสมบูรณตอเม่ือไดรับความยินยอมจากท่ีประชุมผูถือหุน ก็ไมอาจนํามาเปนขออางเพ่ือปฏิเสธ
การรับจดทะเบียนหุนได 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2177/2522 โจทกซ้ือหุนพิพาทของบริษัทจําเลยจากการขาย
ทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีของศาล โจทกจึงเปนบุคคลอ่ืนผูมีสิทธิจะไดหุนเหลานั้นมาใน
เหตุบางอยาง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1132 บริษัท จําเลยมีหนาท่ีตอง
ลงทะเบียนรับโจทกเปนผูถือหุนเหลานั้นแทนเจาของหุนเดิมสืบไป จะอางวาโจทกไดหุนดังกลาว
มาโดยขัดตอขอบังคับของบริษัทจําเลยบังคับใหบริษัทจําเลยจดทะเบียนใหโจทกเปนผูถือหุนของ
บริษัทจําเลยไมไดหาชอบไม เพราะการโอนหุนตามขอบังคับของบริษัทเปนคนละเร่ืองกับการได
หุนมาดังกลาว 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 57 บัญญัติวา บริษัทจะกําหนดขอจํากัดใดๆในการโอนหุนมิไดเวนแตขอจํากัด

นั้นๆ จะเปนไปเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชนท่ีบริษัทจะพึงไดรับตามกฎหมายหรือเพื่อเปนการ
รักษาอัตราสวนการถือหุนของคนไทยกับคนตางดาว 

ผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทจะโอนหุนท่ีซ้ือตามมาตรา 17 (3) กอนครบกําหนดสองปนับแตวัน 
จดทะเบียนเปนบริษัทแลวมิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุน 

มาตรา 58 บัญญัติวา การโอนหุนยอมสมบูรณเม่ือผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุช่ือ
ผูรับโอนและลงลายมือช่ือของผูโอนกับผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนนั้น
จะใชยันบริษัทไดเม่ือบริษัทไดรับคํา รองขอใหลงทะเบียนการโอนหุนแลว แตจะใชยันบุคคล 
ภายนอกไดเม่ือบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว ในการนี้หากบริษัทเห็นวาการโอนหุนนั้น
ถูกตองตามกฎหมาย ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนภายในสิบส่ีวันนับแตวันไดรับคํารองขอนั้น
หรือหากบริษัทเห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณใหบริษัทแจงแกผูยื่นคํารองภายในเจ็ดวัน 
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ในกรณีท่ีผูรับโอนหุนประสงคจะไดใบหุนใหม ใหรองขอตอบริษัทโดยทําเปนหนังสือ
ลงลายมือช่ือของผูรับโอนหุนและมีพยานหน่ึงคนเปนอยางนอยลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือนั้น 
พรอมท้ังเวนคืนใบหุนเดิมหรือหลักฐานอ่ืนใหแกบริษัท ในการนี้หากบริษัทเห็นวาการโอนหุนนั้น
ถูกตองตามกฎหมายแลว ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับคํารองขอ
และใหบริษัทออกใบหุนใหใหมภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับคํารองขอนั้น 

มาตรา 59 บัญญัติวา ในกรณีท่ีผูถือหุนของบริษัทตายหรือลมละลาย อันเปนเหตุให
บุคคลใดมีสิทธิในหุนนั้น ถาบุคคลนั้นไดนําหลักฐานท่ีชอบดวยกฎหมายมาแสดงครบถวนแลวให
บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุนใหใหมภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับหลักฐานครบถวน 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดใหการโอนหุนของบริษัท
มหาชน จํากัด เพียงแตสลักหลังใบหุน โดยระบุช่ือผูรับโอนและลงลายมือช่ือของผูโอนกับผูรับโอน
และสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน เทานั้นก็ถือเปนการโอนโดยชอบแลว แตการโอนหุนดังกลาวนั้น
เปนการซ้ือขายกันตามหลักท่ัวไป ซ่ึงการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีนั้นเปนการบังคับ
ขายเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาจึงไมอาจมีการสลักหลังใบหุน โดยระบุช่ือ
ผูรับโอนและลงลายมือช่ือของผูโอนกับผูรับโอนได แตผูซ้ือหุนไดจากการขายทอดตลาดตองนํา
หลักฐานการซ้ือขายหุนจากกรมบังคับคดีไปดําเนินการแจงตอบริษัทผูออกใบหุนเพื่อแกไขทาง
ทะเบียนแจงนายทะเบียนหุนสวนบริษัท และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
เพื่อเพิกถอนการอายัดหุนดังกลาว 

เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีไดเคาะไมขายทอดตลาดหุนใหแกผูซ้ือทรัพยไดผูซ้ือทรัพยได
จะตองทําสัญญาการซ้ือขายหุนกับเจาพนักงานบังคับคดี ตามแบบพิมพท่ีกรมบังคับคดีกําหนด ตาม
คําส่ังกรมบังคับคดีท่ี 99/2557 เร่ือง แบบหนังสือสัญญาการซื้อขาย  โดยผูซ้ือทรัพยไดตองชําระเงิน
สวนท่ีเหลือใหครบตามราคาท่ีเคาะไมขาย ไมมีการขยายระยะเวลาการวงเงินสวนท่ีเหลือเชนการซ้ือ
ขายอสังหาริมทรัพย เม่ือผูซ้ือทรัพยไดชําระเงินครบถวนแลว เจาพนักงานบังคับคดีจะจัดใหผูซ้ือ
ทรัพยไดทําสัญญาการซ้ือขายหุนและแจงการซ้ือขายวาผูซ้ือทรัพยเปนผูซ้ือทรัพยไดจากการขาย
ทอดตลาดของกรมบังคับคดีไปยังบริษัทผูออกใบหุน แจงนายทะเบียนหุนสวนบริษัท และบริษัท 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อแกไขทางทะเบียนตอไป 

ดังนี้พิจารณาหลังเจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขายทอดตลาดแลวจะเห็นไดวา 
1.  เจาพนักงานบังคับคดีจะจัดใหผูซ้ือทรัพยไดทําสัญญาการซ้ือขายหุนกับเจาพนักงาน

บังคับคดีตามแบบสัญญาการซ้ือขายของกรมบังคับคดี ตามคําส่ังกรมบังคับคดีท่ี 99/2557 โดยแบบ
การทําสัญญาซ้ือขายดังกลาวไมใชแบบการซ้ือขายหุนจากการขายทอดตลาดโดยตรง แตเปนการทํา
สัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย โดยเจาพนักงานบังคับคดีจะใชสัญญาดังกลาวเปนแบบการทํา
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สัญญาการซ้ือขายโดยการใชสัญญาดังกลาวมาเปนสัญญาการซ้ือขายหุนโดยอนุโลม ซ่ึงการใชแบบ
สัญญาไมเหมาะสมกับสภาพของทรัพยอาจเกิดปญหาจากการระบุขอความในสัญญาท่ีผิดพลาด เชน
จํานวนหุน ชนิดของหุน เปนตน อาจเกิดปญหาความไมถูกตองท่ีการกําหนดในการทําสัญญาการ
ซ้ือขาย เปนเหตุใหมีการรองขอเพิกถอนการขายได 

2.  เจาพนักงานบังคับคดีจะมีหนังสือแจงการซ้ือขายวาผูซ้ือทรัพยเปนผูซ้ือทรัพยได
จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีไปยังบริษัทผูออกใบหุน แจงนายทะเบียนหุนสวนบริษัท 
และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อแกไขทางทะเบียนตอไป การแจง
ดังกลาวนั้นผูซ้ือทรัพยไดตองเปนผูนําสงเองในกรณีท่ีผูซ้ือทรัพยตองการโอนในวันดังกลาวโดย 
ผูซ้ือทรัพยตองนําไปยื่นตอบริษัทผูออกใบหุน แจงนายทะเบียนหุนสวนบริษัท และบริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดซ่ึงอยูคนละสถานท่ีและตองเสียเวลาในการนําสงซ่ึงเกิดความ
ไมสะดวกแกผูซ้ือทรัพยและเปนมูลเหตุท่ีทําใหไมมีผูสนใจเขาซ้ือหุนจากการขายทอดตลาดของ
กรมบังคับคดี แตหากผูซ้ือทรัพยไมนําไปเองเจาพนักงานบังคับคดีจะทําการสงหนังสือแจงการซ้ือ
ขายหุนตอบริษัทผูออกใบหุน แจงนายทะเบียนหุนสวนบริษัท และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด ตามระบบงานราชการซ่ึงก็ลาชาตามระบบงานราชการ ซ่ึงไมทันตอความ
ตองการขอผูทรัพยท่ีตองการซ้ือมาขายไปเพ่ือหวังกําไรจาการซ้ือขายหุน ซ่ึงเปนการไมสะดวกตอ 
ผูท่ีสนใจเขาซ้ือทรัพยทําใหไมมีผูสนใจเขาซ้ือทรัพยเกิดปญหาความลาชาในการบังคับดี  

3.  การรองเพิกถอนการขายทอดตลาดตามมาตรา 309 ทวิ 
เม่ือพิจารณามาตรา 309 ทวิ (พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง มาตรา 4 (ฉบับท่ี 21) พ.ศ. 2547) ไดกําหนดวาเจาพนักงานบังคับคดีสามารถ
พิจารณาอนุมัติเคาะไมขายไดหากเห็นวาเปนราคาท่ีพอสมควรขาย โดยมีจุดประสงคท่ีจะใหการขาย
ทอดตลาดนั้นกระทําไดโดยรวดเร็ว กลาวคือหาก เจาพนักงานบังคับคดีเห็นวาราคานั้นเปนราคาท่ี
สมควรขายแลวก็ชอบท่ีเจาพนักงานบังคับคดีจะเคาะไมขายใหแกผูท่ีเสนอราคาสูงสุดได เวนแต  
เจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา ผูมีสวนไดเสียในวิธีบังคับคดีอันเกี่ยวดวยทรัพยสิน
นั้น อาจคัดคานวาราคานั้นตํ่าเกินไป ดังนี้เจาพนักงานบังคับคดี จะเล่ือนการขายทอดตลาดออกไป
อีกหนึ่งนัดเพื่อใหโอกาสแกบุคคลดังกลาวหาบุคคลท่ีเห็นวาจะใหราคาท่ีสูงกวานี้มาสูราคา หากหา
มาไมไดและไมมีผูเขาสูราคาท่ีใหราคาท่ีสูงกวาเจาพนักงานบังคับคดีจะเคาะไมขายใหแกผูท่ีเสนอ
ราคาสูงสุดในนัดท่ีแลว 

ตามมาตรา 309 ทวิ วรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่เจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา หรือบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีเห็นวาราคาท่ีไดจากการขายทอดตลาด
ทรัพยสินมีจํานวนตํ่าเกินสมควร และการขายทอดตลาดทรัพยสินในราคาต่ําเกินสมควรนั้นเกิดจาก
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การคบคิดกันฉอฉลในระหวางผูท่ีเกี่ยวของในการเขาสูราคา หรือความไมสุจริตหรือความประมาท
เลินเลออยางรายแรงของเจาพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติหนาท่ี บุคคลดังกลาวอาจยื่นคํารอง 
ตอศาลเพ่ือขอใหมีคําส่ังเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสินตามบทบัญญัติแหงลักษณะนี้ได และ
เม่ือศาลไตสวนแลวเห็นวาคํารองรับฟงได ใหศาลมีคําส่ังอนุญาตตามคํารองหรือแกไขหรือมีคําส่ัง
กําหนดวิธีการอยางใดตามท่ีศาลเห็นสมควรใหเสร็จภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันไดรับคํารอง
นั้น”  

โดยการขายทอดตลาดหุนของเจาพนักงานบังคับคดีการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ี
สมควรขายทอดตลาดแยกออกเปนหุนท่ีไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลาวคือ 
 3.1  หุนท่ีไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เจาพนักงานบังคับคดี 
จะกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายจากราคาขณะนํายึดหุนดังกลาว โดยการขายจะกําหนด
เปน 6 นัด โดยนัดท่ีหนึ่งจะกําหนดกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายไวท่ีรอยละ 100 ของ
ราคาท่ีขณะนํายึดหุนกรณีนัดแรกไมมีผูสนใจเขาสูราคาก็จะเล่ือนไปขายนัดท่ีสอง โดยนัดท่ีสองจะ
กําหนดกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายไวท่ีรอยละ 90 ของราคาท่ีขณะนํายึดหุน กรณี 
นัดสองไมมีผูสนใจเขาสูราคาก็จะเล่ือนไปขายนัดท่ีสาม โดยนัดท่ีสามจะกําหนดกําหนดราคา
เร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายไวท่ีรอยละ 80 ของราคาท่ีขณะนํายึดหุน กรณีนัดสามไมมีผูสนใจ 
เขาสูราคาก็จะเล่ือนไปขายนัดท่ีส่ีโดยนัดท่ีส่ีจะกําหนดกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายไว
ท่ี 70% ของราคาท่ีขณะนํายึดหุน และจะใชราคาท่ีรอยละ 70 ของราคาท่ีขณะนํายึดหุน เปนราคา
เร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขาย ของนัดท่ีหา หากนัดท่ี 5 ไมมีผูสนใจเขาสูราคาเจาพนักงานบังคับคดี
ก็จะงดการขายในนัดท่ีหก ตามมาตรา 309 ทวิ 

กรณีท่ีเจาพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดหุนในราคาที่รอยละ 70 ของราคาท่ีขณะ 
นํายึดหุนแตราคาของหุนบริษัทดังกลาวในชวงเวลานั้นมีราคาสูงกลาวราคาท่ีสูงกวาราคาท่ีขณะนํา
ยึดหุนผูมีสวนไดเสียในคดีเห็นวาราคาท่ีเจาพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดหุนนั้นมีราคาต่ําเกิน
สมควร และการขายทอดตลาดหุนในราคาต่ําเกินสมควรนั้นเกิดจากการคบคิดกันฉอฉลในระหวาง
ผูท่ีเกี่ยวของในการเขาสูราคา หรือความไมสุจริตหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ 
เจาพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติหนาท่ีก็ชอบที่จะรองขอเพิกถอนการขายทอดตลาดหุนดังกลาว
ไดเปนเหตุใหมีการบังคับคดีตองลาชาออกไป 
 3.2  การขายทอดตลาดหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยการกําหนด
ราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายทอดตลาดหุน เจาพนักนักงานบังคับคดีจะใชราคาท่ีปดตลาดการ
ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกอนวันขายทอดตลาดหนึ่งวันเปนราคาเร่ิมตนและราคา

DPU



151 

ท่ีสมควรขายโดยกําหนดราคาปดตลาดการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกอนวัน 
ขายทอดตลาดในแตละนัดเปนราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายทอดตลาด แตราคาของหุนบริษัท
ดังกลาวในชวงวันท่ีทําการขายนั้นมีราคาสูงกลาวราคาท่ีราคาปดตลาดการซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกอนวันขายทอดตลาด ผูมีสวนไดเสียในคดีเห็นวาราคาที่เจาพนักงาน
บังคับคดีขายทอดตลาดหุนนั้นมีราคาตํ่าเกินสมควร และการขายทอดตลาดหุนในราคาต่ําเกิน
สมควรนั้นเกิดจากการคบคิดกันฉอฉลในระหวางผูท่ีเกี่ยวของในการเขาสูราคา หรือความไมสุจริต
หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติหนาท่ีก็ชอบท่ีจะ
รองขอเพิกถอนการขายทอดตลาดหุนดังกลาวไดเปนเหตุใหมีการบังคับคดีตองลาชาออกไป 

4.  การรองขอเพิกถอนคําส่ังเจาพนักงานบังคับคดี ตามมาตรา 296 วรรคสอง บัญญัติวา 
“ภายใตบังคับมาตรา 309ทวิ วรรคสอง ถาเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับคดีฝาฝนตอ
บทบัญญัติแหงลักษณะน้ีเม่ือศาลเห็นสมควรไมวาเวลาใดกอนการบังคับคดีไดเสร็จลงหรือเมื่อ
เจาหนี้ตามคําพิพากษาลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีซ่ึง
ตองเสียหายเพราะเหตุดังกลาวยื่นคํารองตอศาลใหศาลมีอํานาจท่ีจะส่ังเพิกถอนหรือแกไขกระบวน
วิธีการบังคับคดีท้ังปวงหรือวิธีการบังคับใดๆโดยเฉพาะหรือมีคําส่ังกําหนดวิธีการอยางใดตามท่ี
ศาลเห็นสมควร” 

เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีไดขายทอดตลาดหุนแลวหากเจาหนี้ตามคําพิพากษาลูกหนี้
ตามคําพิพากษาหรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีซ่ึงตองเสียหาย  เห็นวา 
เจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับคดีฝาฝนตอบทบัญญัติวาดวยการบังคับคดี ชอบท่ีจะรองขอ
ตอศาลเพื่อใหมีคําส่ังเพิกถอนหรือแกไขกระบวนวิธีการบังคับคดีท้ังปวงหรือวิธีการบังคับใดๆ 
โดยเฉพาะหรือมีคําส่ังกําหนดวิธีการอยางใดตามท่ีศาลเห็นสมควรได เชน คํารองของจําเลยท่ีขอให
มีคําส่ังเพิกถอนการขายทอดตลาดหุนของจําเลยโดยอางวาเจาพนักงานบังคับคดีมิไดสงประกาศ
ขายทอดตลาดไปยังภูมิลําเนาของจําเลยทําใหจําเลยไมทราบวันขายทอดตลาดน้ันเปนการกลาวอาง
วาเจาพนักงานบังคับคดีไดดําเนินการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยสินของจําเลยโดยมิไดแจง
กําหนดวันขายทอดตลาดใหจําเลยทราบซ่ึงฝาฝนตอบทบัญญัติแหง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง ภาค 4 ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง มาตรา 306 วรรคหน่ึง คํารอง
ของจําเลยดังกลาวจึงอยูในบังคับของ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 296 วรรคสอง 
เม่ือไดความวาเจาพนักงานบังคับคดีไมไดสงประกาศขายทอดตลาดไปยังภูมิลําเนาของจําเลยทําให
จําเลยไมทราบวันขายทอดตลาดน้ันจริงจึงเปนการฝาฝนตอบทบัญญัติแหง ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง ภาค 4 ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง มาตรา 306 วรรคหน่ึง 
ชอบท่ีศาลจะเพิกถอนการขายทอดตลาดได เม่ือศาลเพิกถอนการขายทอดตลาดแลวตองกลับคืนสู
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สถานนะเดิม เสมือนไมมีการขายทอดตลาดผูซ้ือหุนไดตองโอนหุนกลับมาเปนช่ือลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษาตามเดิม และเจาพนักงานบังคับคดีจะตองดําเนินการประกาศขายทอดตลาดใหม มีผล 
ทําใหการบังคับคดีนั้นลาชาออกไปและลูกหนี้ตามคําพิพากษายังคงตองรับภาระคาใชจายในการ
ประกาศขายทอดตลาดดวย  

 
4.5  ปญหาเก่ียวกับสถานะของหุนท่ีกําหนดในการบังคับคดี 

ในการบังคับชําระหนี้จากทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาชอบท่ีเจาหนี้ตาม 
คําพิพากษาจะบังคับเอากับทรัพยสินท่ีเปนของลูกหนี้ทุกชนิด จนกวาจะไดรับชําระหนี้โดยส้ินเชิง 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 214 รวมถึงการบังคับยึดหุนของลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษา 

หุน (Share) คือหนวยการลงทุน ซ่ึงโดยธุรกิจทุกประเภทจําตองมีทุนเพื่อดําเนินการ ใน
การจัดหาทุนเพื่อนํามาดําเนินการกิจการของบริษัท โดยบริษัทจะออกหุนเพื่อขายใหแกผูถือหุน 
(equity) หุนแตละหุนจะเปนตัวแทนความเปนเจาของในสวนไดสวนเสียของบริษัท และทําใหผูถือ
หุนมีสิทธิและอํานาจหลายประการ กลาวคือ 

1.  การมีสิทธิทางการเงินในการท่ีจะไดรับเงินปนผล (Dividends) ในระหวางท่ีบริษัท
ยังดําเนินกิจการอยู 

2.  มีสิทธิท่ีจะไดรับสวนแบงในทรัพยสินของบริษัทตามสัดสวนท่ีไดลงหุน ภายหลังท่ี
เลิกบริษัทและมีการชําระบัญชี (Liquidation rights) 

3.  เพื่อสิทธิการเงินของผูถือหุน กฎหมายกําหนดใหผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติในธุรกรรมท่ีสําคัญๆของบริษัท (Voting rights) 

4.  ผูถือหุนมีสิทธิท่ีจะขายหุนของตนไดเม่ือตองการเปล่ียนเปนเงินสด15 
โดยศาลฎีกาไดวางหลักในคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  3852/2524 ใหความหมายวา หุนเปน

ส่ิงซ่ึงอาจมีราคาและถือเอาไดจึงตองถือวาเปนทรัพยสินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 99(เดิม) เม่ือถือเปนทรัพยสินชอบท่ีเจาของกรรมสิทธ์ิจะจําหนาย จายโอน ตอไปได ทั้งนี้
หากมีผูปกครองมาเกิน 5ปก็อาจไดกรรมสิทธ์ิในหุนตาม มาตรา 1382 (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
1174/2478) 

หุนมีหลายชนิด แบงเปนดังนี้ 
1)  หุนสามัญ (Common Stock)คือหุนท่ีนักลงทุนสวนใหญในตลาดซ้ือขายกันอยู และ

มีจํานวนมากกวา 80% ของหุนในตลาดท้ังหมด โดยหุนสามัญนี้เปนตราสารประเภท หุนทุน ซ่ึง
                                                            

15 คําอธิบายเรียงมาตรากฎหมายลักษณะหางหุนสวนและบริษัท (น. 176). เลมเดิม 
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ออกโดยบริษัทมหาชนจํากัด ท่ีตองการระดมเงินทุนจากประชาชน เพื่อใหประชาชนไดเขาไปมี
สวนรวมเปนเจาของในธุรกิจนั้นๆ โดยตรง เชน การมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง รวมตัดสินใน
ปญหาสําคัญในท่ีประชุมผูถือหุน โดยผลตอบแทนท่ีคุณจะไดโดยตรงก็คือ เงินปนผลจากกําไรใน
ธุรกิจ กําไรจากการขายหุนถาหุนปรับตัวข้ึน และสิทธิในการจองซ้ือหุนใหม ในกรณีท่ีมีการเพิ่มทุน
จดทะเบียน 

2)  หุนบุริมสิทธิ (Preferred Stock) เปนตราสารประเภทหุนทุน มีขอแตกตางจากหุน
สามัญ คือ ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับชําระคืนเงินทุนกอนผูถือหุนสามัญ ในกรณีท่ีบริษัทเลิกกิจการ 
หุนประเภทนี้มีไมมากนักในตลาดหลักทรัพย มีการซ้ือขายกันนอย มีสภาพคลองตํ่า บนกระดานหุน
จะสังเกตไดจาก -P เชน SCB-P, TISCO -P เปนตน  

3)  หุนกู (Debenture) เปนตราสารท่ีบริษัทเอกชนออกเพื่อกูเงินระยะยาวจากผูลงทุน 
โดยผูลงทุนจะมีฐานะเปนเจาหนี้ของกิจการบริษัท และบริษัทจะตองจายผลตอบแทนเปนอัตรา
ดอกเบ้ียใหแกผูถือตามระยะเวลา และอัตราท่ีกําหนด โดยผูถือจะไดรับเงินตนคืนครบถวน เม่ือส้ิน
อายุตามระบุในเอกสาร ตลาดหุนกูมักมีสภาพคลองในการซ้ือขายไมมากนัก สวนใหญซ้ือขายโดย 
ผูลงทุนประเภทสถาบัน หรือผูลงทุนระยะยาว ท้ังนี้ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1229 
กําหนดวาบริษัทจํากัดจะออกหุนกูไมได หุนกูจึงมีไดแตเฉพาะบริษัทมหาชนจํากัดเทานั้น 

โดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กําหนดใหหุนอันเปนทุนของบริษัทจํากัดมี 
2 ประเภท กลาวคือ  

1. หุนสามัญ (Common Stock) 
2. หุนบุริมสิทธิ (Preferred Stock) 
วิธีการเกี่ยวกับการจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัดไมอาจเสนอขายหุนตอประชาชนได 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดการชําระคาหุนทุนของบริษัทจํากัด ไวโดยท่ัวไปมี  
2 วิธี คือ 

1. เรียกใหชําระคาหุนคร้ังเดียวเต็มตามจํานวนการจําหนายหุนทุนในวิธีนี้สามารถ
ดําเนินการไดท้ังบริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด โดยผูถือหุนสามารถจะชําระคาหุนทุนท่ี
ออกจําหนายไดเปนเงินสด สินทรัพยตางๆ และบริการอ่ืนๆ ตามจํานวนท่ีจําหนาย และเม่ือชําระ
ครบแลว  บริษัทจะออกใบหุนใหไวเปนหลักฐานจํานวนท่ีจําหนายดังนั้นการจําหนายหุนตามวิธีนี้
สามารถจัดจําหนายไดดังนี้ 
  1.1  การจําหนายหุนทุนชําระคาหุนเปนเงินสด 
  1.2  การจําหนายหุนทุนชําระคาหุนในลักษณะอ่ืนๆ  คือ 
   1.2.1  ชําระคาหุนทุนดวยสินทรัพยอ่ืนๆ 
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   1.2.2  ชําระคาหุนทุนดวยการใหบริการตางๆ  
   1.2.3  ชําระคาหุนทุนดวยการโอนกิจการใหบริษัท 
 2. เรียกใหชําระคาหุนเปนงวดๆ จําหนายโดยการส่ังจองหุนการจําหนายหุนโดยการให
ส่ังจองและชําระคาหุนเปนงวดๆ กฎหมายไดกําหนดใหบริษัทเอกชนจํากัดเทานั้นท่ีจะจําหนายทุน
ไดในลักษณะน้ี และกําหนดใหจําหนายไดในราคาตามมูลคาหรือสูงกวามูลคาได หากไดมีการ
กําหนดไวในหนังสือบริคณหสนธิ แตจะขายหุนในราคาตํ่ากวามูลคาไมได ซ่ึงเปนการเปดโอกาส
ใหผูมีเงินไมมากไดสามารถลงทุนซ้ือหุนได บริษัทจะกําหนดระยะเวลาการจอง การชําระคาหุน
และการออกหุนไวตางกัน จึงแบงชําระคาหุนไดเปนงวดๆ ซ่ึงจะเปนกี่งวดนั้นข้ึนอยูกับบริษัทจะ
กําหนดไว ตามกฎหมายไทยไดกําหนดการเรียกชําระคาหุนดังนี้ 
  2.1  ผูส่ังจองหุนจะตองสงใชคราวแรกจะตองไมนอยกวา 25% ของมูลคาหุนตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1110 
  2.2  ถามีจํานวนสวนลํ้ามูลคาจะตองสงใชพรอมกันกับการสงใชเงินคราวแรกตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1105  
  2.3  จํานวนคาหุนท่ีเหลือตองกําหนดใหชัดเจนวาจะใหชําระกี่งวด 
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดใหหุนอันเปนทุนของบริษัทมี 3 ประเภท 
กลาวคือ  
 1. หุนสามัญ (Common Stock)    
 2. หุนบุริมสิทธิ (Preferred Stock) 
 3.  หุนกู (Debenture) 
 วิธีการเกี่ยวกับการจําหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัดเปนการเสนอขายหุนตอ
ประชาชนไดโดยกําหนดไวโดยท่ัวไปมี 2 วิธี คือ 

1.  ตลาดแรก หรือ ตลาดหลักทรัพยออกใหม (Primary Market or New Issue Market) 
การระดมทุนในตลาดแรกคือการท่ีผูระดมทุนสรางสินทรัพยทางการเงินออกขายสูตลาดการเงิน
เปนคร้ังแรกใหกับผูมีเงินทุนโดยตรง กลาวคือ โดยไมไดผานบุคคลอื่นใด ดังนั้น จึงถือวาการซ้ือ
ขายในตลาดแรกเปนการลงทุนท่ีแทจริง เพราะผูระดมทุนเปนผูไดรับเงินและใชในการลงทุน 
ทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจจริง เชน การเสนอขายหุนใหม (Initial Public Offering: IPO) 

2.  ตลาดรอง หรือ ตลาดการซ้ือขายหลักทรัพย (Secondary Market or Trading Market) 
การระดมทุนในตลาดรองซ่ึงเปนตลาดท่ีซ้ือขายสินทรัพยทางการเงินภายหลังการซ้ือขายคร้ังแรกใน
ตลาดแรกแลว ไมไดมีการสรางสินทรัพยทางการเงินข้ึนใหมท่ีไดแสดงความเปนเจาหนี้หรือเจาของ
เงินทุน ดังนั้นการซ้ือขายในตลาดรองจึงถือเปนการเปล่ียนมือระหวางผูถือสินทรัพยทางการเงิน 
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และชวยในการเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินใหกับ ผูลงทุนในตลาดแรกใหมีชองทางในการขาย
สินทรัพยท่ีถือครองนั้น เปล่ียนเปนเงินทุนเม่ือมีความตองการใชจายในอนาคต 

ท้ังนี้เม่ือหุนถือเปนทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาซ่ึงสามารถจําหนาย จายโอนได
และถือเปนทรัพยสินท่ีมีมูลคามีราคา ชอบที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะนํายึดหุนของลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาเพื่อนํามาขายทอดตลาดนําเงินมาชําระแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาได โดยเมื่อพิจารณาจาก
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดไดกําหนดวิธีการ
จําหนาย โอน และการซ้ือขายหุนเอาไวโดยแยกประเภทของหุนวาเปนหุนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือไม หากเปนหุนท่ีอยูในตลาดหลักทรัพยการซ้ือขายหุนดังกลาว 
ก็เปนไปตามท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไว แตหากไมใชหุนท่ีอยูใน
ตลาดหลักทรัพยแลวการซ้ือขายยอมเปนไปตามการตกลงการเจรจาการซ้ือขายตามหลักท่ัวไปของ
คูสัญญา 

แตหากหุนดังกลาวเปนการขายโดยเจาพนักงานบังคับคดีซ่ึงเปนการขายทอดตลาดตาม
คําส่ังศาล การขายทอดตลาดหุนเจาพนักงานบังคับคดีตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําส่ังของ
กรมบังคับคดีท่ีใหอํานาจในการขายทอดตลาดโดยมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค 4 
วาดวยการบังคับคดี กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขาย
ทอดตลาด และประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ี
สมควรขายในการขายทอดตลาด เร่ืองหลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาที่สมควรขาย
ในการขายทอดตลาด ประกอบกับระเบียบและคําส่ังกรมบังคับคดี 

จากการพิจารณากฎหมายดังกลาวขางตน ไมพบวาไดกําหนดวิธีการขายทอดตลาดหุน
ซ่ึงโดยยึดโดยเจาพนักงานบังคับคดีไวแตอยางใดโดยทางปฏิบัติเจาพนักงานบังคับคดีถือวาหุนเปน
สังหาริมทรัพยท่ัวไป เม่ือเจาพนักงานบังคับถือวาหุนเปนสังหาริมทรัพยการขายทอดตลาดและการ
กําหนดราคาขายทอดตลาดยอมเปนดุลยพินิจของเจาพนักงานบังคับคดี 

ท้ังนี้การยึดหุนจะพิจารณาตามท่ีเจาหนี้ตามคําพิพากษาแถลงนําสงเทานั้นโดยพิจารณา
สาระสําคัญวาลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูมีช่ือทางทะเบียนใบหุน ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมเปน
บุคคลลมละลาย บริษัทผูออกใบหุนยังเปนนิติบุคคลตามกฎหมายอยู เจาพนักงานบังคับคดีก็จะทํา
การยึดหุนดังกลาวเพ่ือนําออกขายทอดตลาดตอไป โดยหากเปนหุนท่ีอยูในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยโจทกจะตองนําสงราคาการซ้ือขายตามราคาทองตลาดในชวงนั้นคือราคาที่ทําการซ้ือ
ขายในตลาดหลักทรัพยในชวงเวลาท่ีขอใหมีการยึดหุน แตหากเปนหุนท่ีมิไดจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเจาพนักงานบังคับคดีจะใชราคาท่ีจดทะเบียนหรือราคาพาร เปนราคา
ขณะยึดหุน 
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เม่ือพิจารณาจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 4 วาดวยการบังคับคดี ได
กําหนดเกี่ยวกับการยึดหุนปรากฏอยูในมาตรา 310 บัญญัติวา 

 “เม่ือไดมีการยึดทรัพยแลว สิทธิเรียกรองของลูกหนี้อันมีตอบุคคลภายนอกน้ัน ให
จัดการดังตอไปนี้ 

(1)  ถาเปนพันธบัตรและหลักทรัพยท่ีเปนประกันซ่ึงเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
(ออกใหแกผูถือหรือออกในนามของลูกหนี้ตามคําพิพากษา) เจาพนักงานบังคับคดีจะรองขอตอศาล
ใหมีคําส่ังอนุญาตใหจําหนายส่ิงเหลานั้นตามรายการขานราคาในวันท่ีขายก็ไดหากส่ิงเหลานั้นไดมี
รายการขานราคากําหนดไว ณ สถานแลกเปล่ียน หรือจะขายโดยวิธีขายทอดตลาดดังบัญญัติไว 
ในลักษณะน้ีก็ได ถามิไดทําคําขอเชนวานั้นหรือคําขอถูกยกเสีย ใหขายส่ิงเหลานั้นโดยวิธีขาย
ทอดตลาด” 

แตท้ังนี้ก็ไมไดบัญญัติวาเปนการยึดหุนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาโดยตรงแตบัญญัติวา 
ถาเปนหลักทรัพยท่ีเปนประกันซ่ึงอาจนําออกจําหนายได โดยหลักทรัพยท่ีเปนประกันรวมถึงหุน
ดวย ซ่ึงมาตรา 310 เปนบทบัญญัติถึงการจัดการสิทธิเรียกรอง ของลูกหนี้อันมีตอบุคคลภายนอก 
เม่ือมีการยึดทรัพยไวแลว16(ขอสังเกต มีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 621/2514 วินิจฉัยวา มาตรา 310 ท่ี
บัญญัติวา 'เม่ือไดมีการยึดทรัพยแลวสิทธิเรียกรองของลูกหนี้อันมีตอบุคคลภายนอกนั้น ใหจัดการ
ดังตอไปนี้ ฯลฯ' นั้นมีความหมายวา เม่ือศาลไดออกหมายบังคับคดีแลว ซ่ึงในลักษณะ 2 วาดวยการ
บังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง และ หมวด 2 บัญญัติวิธีการยึดทรัพยไวกอนการอายัดอันเปน
บทมาตราท่ีเรียงตอกันมาเทานั้นมิไดมีความหมายจํากัดวาจะตองทําการยึดทรัพยสินของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษากอนแลวจึงจะอายัดสิทธิเรียกรองได) 

พิจารณาจากระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี 
พ.ศ. 2522 ก็ไมไดกําหนดเก่ียวกับการยึดหุนเอาเชนกัน โดยเจาพนักงานบังคับคดีจะทําการยึดและ
การขายทอดตลาดหุนอยางสังหาริมทรัพย ซ่ึงหุนมีลักษณะพิเศษท่ีแตกตางจากทรัพยสินประเภทอืน่ 
การซ้ือขายหุนหรือการลงทุน มีปจจัยหลายอยาง เชน ความเส่ียงจากตลาดเงิน ตลาดทุน ผลประ
ประกอบการธุรกิจของบริษัทผูออกใบหุน และความเส่ียงจากการซ้ือทรัพยจากการขายทอดตลาด 
ซ่ึงอาจมีการรองขอใหเพิกถอนการขายทอดตลาดในภายหลังได 

การบังคับคดีหุนท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดีท่ีไมไดกําหนดสถานะของหุนเอาไวจึง
กอใหเกิดปญหาไดดังตอไปนี้ 

                                                            
16 จาก คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 3 ภาค 4 วาดวย วิธีการช่ัวคราวกอนพิพากษา 

และ การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ( พิมพครั้งที่ 5)  (น. 86), โดย  มาโนช  จรมาศ, 2526, กรุงเทพฯ:   
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1.  กอใหเกิดความไมเปนธรรม เจาพนักงานบังคับคดีถือวาหุนเปนสังหาริมทรัพย
เพราะกฎหมายไมกําหนดสถานะของการบังคับคดีหุนเอาไวอยางชัดแจง เจาพนักงานบังคับคดีจะ
เปนผูใชดุลยพินิจในการประเมินราคาการยึดหุนและการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขาย  
 
การท่ีกฎหมายใหอํานาจการใชดุลยพินิจแกเจาพนักงานบังคับคดีมากไปกฎหมายไมไดกําหนด
แนวทางปฏิบัติไวยอมเกิดความไมเปนธรรมแกคูความ เชน 

ตัวอยาง การกําหนดราคาประเมินขณะทําการยึดหุน โดยเจาพนักงานบังคับคดียึดหุน
ของบริษัท ม่ังคง จํากัด จํานวน 100 หุน ตามราคาท่ีหุนจดทะเบียน หุนละ 200 บาท โจทกแถลงวา
หุนของบริษัท ม่ังคง จํากัด ไมมีสภาพคลองทางการเงิน และอยูระหวางท่ีดําเนินการขอใหเลิก
บริษัท หุนของบริษัทดังกลาว มีมูลคาอยูท่ี หุนละ 10 บาท แตเจาพนักงานบังคับคดีใชดุลยพินิจ
กําหนดราคาประเมินขณะทําการยึดหุนท่ีราคาหุนละ 200 บาท ตอมาบริษัทดังกลาวเลิกบริษัท
บริษัทไมมีสภาพบุคคลตามกฎหมาย หุนของบริษัทไมมีมูลคา แตโจทกยังตองชําระคาธรรมเนียม
ยึดแลวไมมีการขาย โดยคาธรรมเนียมดังกลาวตองคิดจากราคาประเมินขณะทําการยึดหุนเปนสําคัญ 
(กรณีท่ีหนี้ตามคําพิพากษามากกวาราคาประเมินขณะทําการยึดหุน) คาธรรมเนียมดังกลาวจึงไมเปน
ธรรมตอโจทก 

2.  ความไมโปรงใส เจาพนักงานบังคับคดีถือวาหุนเปนสังหาริมทรัพย การยึดทรัพย
และการกําหนดราคาการขายทอดตลาดนั้นเปนดุลยพินิจของเจาพนักงานบังคับคดี ตามประกาศ
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขาย
ทอดตลาดเร่ือง หลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด 
ขอ 7 อาจเปนชองทางใหเจาพนักงานบังคับคดีผูปฏิบัติงานอาศัยชองวางการปฏิบัติงานหา
ประโยชนโดยทุจริตได เชน  

ตัวอยาง คดีของศาลแพงกรุงเทพใต เจาหนี้ ผู เปนโจทกแถลงของใหยึดหุนของ
ธนาคารกรุงไทย จํานวน 1000 หุน ราคาขณะนํายึดใชราคาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยในวันท่ีปด
ตลาดท่ีทําการยึดทําการยึด  หุนละ 100 บาท ราคาประเมินขณะยึด 100,000 บาท ตอมาศาลอนุญาต
ขายทอดตลาดหุน เจาพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาด โดยเจาพนักงานบังคับคดีไดทําการ
ตกลงกันกับผูเขาซ้ือทรัพยวาจะใชราคาขณะยึดเปนราคาเร่ิมตนในการขายทอดตลาดท้ังนี้ไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนจากผูท่ีเขาเสนอราคาซ้ือหุน เจาพนักงานบังคับคดีจึงจดรายงานใชราคาขณะ
ยึดเปนราคาเร่ิมตนในการขายทอดตลาดโดยถือเปนการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานบังคับคดี โดย
ไมใชราคาท่ีปดตลาดทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยในวันขายทอดตลาด ซ่ึงหากวันดังกลาวได
ความวาหุนของธนาคารกรุงไทยมีการซ้ือขายกันอยูท่ีหุนละ 300 บาท ซ่ึงราคาขายทอดตลาดตอง
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เร่ิมตนท่ี 300,000 บาท การกระทําของเจาพนักงานบังคับคดีจึงเปนการกระทําโดยทุจริตตอหนาท่ี 
โดยอาศัยชองวางของกฎหมาย เพื่อประโยชนสวนตนกอใหเกิดความเสียแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา
ท่ีรับชําระหนี้นอยลง ลูกหนี้ตามคําพิพากษาท่ีตองชําระหนี้สวนท่ีเหลือพรอมดอกเบ้ียแกเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาอีก  

3.  ความลาชาในการบังคับคดี เจาพนักงานบังคับคดีไดทําการขายทอดตลาดแลว 
เจาพนักงานบังคับคดีใชดุลยพินิจในการกําหนดราคาเริ่มตนและราคาสมควรขายทอดตลาด ผูมี
สวนไดเสียในการบังคับคดีอาจโตแยงการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานบังคับคดีวาราคาท่ี 
เจาพนักงานบังคับคดีกําหนดนั้นมีราคาท่ีต่ํากวาความเปนจริง การเคาะไมขายทอดตลาดของ 
เจาพนักงานบังคับคดีจึงมีราคาต่ําเกินสมควร เจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือ 
ผูสวนไดเสียในการบังคับคดี อาจใชสิทธิทางศาลรองขอเพิกถอนการขายทอดตลาดเปนเหตุใหการ
ขายทอดตลาดตองลาชาออกไป 

4.  ความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดี รวมถึงการอํานวยความ
สะดวกใหกับผูท่ีสนใจเขาเสนอราคา การทํางานของเจาพนักบังคับคดีในการกําหนดการขายแตละ
คร้ังจะมีการขายประมาณ 50 ถึง 150 คดี ตอการขายหนึ่งคร้ังแลวแตวาชวงเวลาดังกลาวศาลไดมี
คําส่ังอนุญาตใหขายทอดตลาดจํานวนกี่เร่ือง การขายทอตลาดหุนจะรวมอยูดวยในการขายแตคร้ัง 
ซ่ึงข้ันตอนของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขายทอดตลาด ความสําคัญคือการกําหนดราคาเร่ิมตน
และราคาท่ีสมควรขาย ซ่ึงทรัพยแตละประเภทมีวิธีการทําราคาดังกลาวท่ีแตกตางกัน โดยการ 
ขายทอดตลาดท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง หองชุดไดกลาวไปแลวใน บทท่ี 3 สําหรับการขายหุน 
เจาพนักงานบังคับคดีตองใชราคาท่ีปดตลาดการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยกอนวันขายทอดตลาด
หนึ่งวันเปนราคาเร่ิมตนละราคาท่ีสมควรขาย เจาพนักงานบังคับคดีจึงตองรอใหมีการปดตลาดการ
ซ้ือขายกอนจึงจะทําราคาได และท้ังนี้ตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนด
ราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดเร่ือง หลักเกณฑในการกําหนดราคาเร่ิมตน
และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด ประกอบกับ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 ขอ 1617 กําหนดใหผูเขาเสนอราคาตองมี

                                                            
17  ขอ 16  “เจาพนักงานบังคับคดีตองกําหนดใหผูเขาเสนอราคาวางหลักประกันกอนเขาเสนอราคาโดย

พิจารณาจากราคาประเมินทรัพยสินซึ่งจะตองนําไปกําหนดเปนราคาเริ่มตนในการขายทอดตลาดตามประกาศ
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคาเริ่มตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด ดังน้ี 

 (1)  ทรัพยที่ขายมีราคาประเมินไมเกินหาแสนบาท ใหผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีหรือหัวหนา 
สํานักงานบังคับคดีสวนยอยใชดุลพินิจกําหนดใหวางหลักประกันตามที่เห็นสมควรโดยหลักประกันที่พึงกําหนด
น้ันควรมีจํานวนไมนอยกวารอยละหาของราคาประเมิน 
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การวางหลักประกันกอนเขาเสนอราคา เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีทําราคาเร่ิมตนและราคาท่ีสมควร
ขายในการขายทอดตลาด เจาพนักงานบังคับคดีจะนําราคาดังกลาวพรอมท้ังหลักประกันท่ีผูสนใจ
เขาซ้ือทรัพยตองวางกอเขาสูราคาไปติดไว ณ หนาหองขายทอดตลาด ซ่ึงการปดประกาศนั้นก็เปน
การปดในชวง 16.30-18.00 น. เพราะตองรอราคาการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยปดตลาดกอน ดังนี้
ยอมเปนยากท่ีผูสนใจเขาซ้ือทรัพยจะตรวจสอบได รวมถึงการตองหาเงินมาวางประกันกอนการ 

                                                                                                                                                                          

 (2)  ทรัพยที่ขายมีราคาประเมินเกินหาแสนบาทแตไมเกินหน่ึงลานบาท ใหวางหลักประกันจํานวน 
หาหม่ืนบาท 

 (3)  ทรัพยที่ขายมีราคาประเมินเกินหน่ึงลานบาทแตไมเกินหาลานบาท ใหวางหลักประกันจํานวนสอง
แสนหาหมื่นบาท 

 (4)  ทรัพยที่ขายมีราคาประเมินเกินหาลานบาทแตไมเกินสิบลานบาท ใหวางหลักประกันจํานวน 
หาแสนบาท 

 (5)  ทรัพยที่ขายมีราคาประเมินเกินสิบลานบาทแตไมเกินยี่สิบลานบาท ใหวางหลักประกันจํานวน
หน่ึงลานบาท 

 (6)  ทรัพยที่ขายมีราคาประเมินเกินยี่สิบลานบาทแตไมเกินหาสิบลานบาท ใหวางหลักประกันจํานวน
สองลานหาแสนบาท 

 (7)  ทรัพยที่ขายมีราคาประเมินเกินหาสิบลานบาทแตไมเกินหน่ึงรอยลานบาท ใหวางหลักประกัน
จํานวนหาลานบาท 

 (8)  ทรัพยที่ขายมีราคาประเมินเกินหน่ึงรอยลานบาทแตไมเกินสองรอยลานบาท ใหวางหลักประกัน
จํานวนสิบลานบาท 

 (9)  ทรัพยที่ขายมีราคาประเมินเกินสองรอยลานบาท ใหเจาพนักงานบังคับคดีเสนออธิบดีหรือผูไดรับ
มอบหมายเปนผูพิจารณากําหนด 

 ในคดีที่เจาพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดใหมเน่ืองจากผูเสนอราคาสูงสุดไมชําระราคา
สวนที่เหลือ เจาพนักงานบังคับคดีตองกําหนดใหผูเขาเสนอราคาในการขายทอดตลาดคร้ังใหมวางหลักประกัน
พิเศษตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
 ในกรณีที่ผูเสนอราคาสูงสุดซึ่งไมชํา ระราคาสวนที่เหลือประสงคจะเขาเสนอราคาในการขายทอด 
ตลาด เจาพนักงานบังคับคดีตองกําหนดใหผูน้ันวางหลักประกันเพ่ิมขึ้นจากที่กําหนดในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
 หลักประกันตามวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม ใหคืนแกผูเขาเสนอราคาเม่ือสิ้นสุดการขาย
ทอดตลาดและผูเขาเสนอราคานั้นไมมีขอผูกพันใด ๆ กับการเสนอราคาหรือการขายทอดตลาดน้ันแตถามีการเคาะ
ไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุด ใหถือเอาหลักประกันน้ันเปนมัดจําและเปนการชําระราคาบางสวนของผูน้ัน 
 หลักเกณฑและวิธีการวางหลักประกันใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี” 
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เขาสูราคา โดยเฉพาะผูท่ีสนใจเขาสูราคาท่ีเปนนิติบุคคลที่ผานการอนุมัติจากกรรมการบริษัทกอน 
จึงเปนการไมสะดวกแกการเขาซ้ือทรัพยทําใหไมมีผูสนใจเขาซ้ือหุนจากการขายทอดตลาด  

ดังนี้ การที่กฎหมายไมไดบัญญัติเกี่ยวกับสถานะของหุนในการบังคับคดียอมเปนการ
ยากตอการปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดี และกรมบังคับคดีก็ไมไดมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บังคับคดีหุนเอาไวโดยชัดเจน เจาพนักงานบังคับคดีทําการบังคับคดีโดยเทียบเคียงการบังคับคดี
อสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม ซ่ึงไมเหมาะสมกับสภาพของทรัพย 
และเปนชองวางของกฎหมาย ทําใหเกิดความสงสัยในความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ีของ 
เจาพนักงานบังคับคดี รวมถึงความลาชาในการบังคับคดีเพราะท่ีไมมีกฎหมายกําหนดและแนว
ปฏิบัติท่ีชัดเจน การบังคับคดีหุนของเจาพนักงานบังคับคดีอาจกอใหเกิดความเปนธรรมแกคูความ
ในคดี การแกไขกฎหมาย รวมถึงการกําหนดแนวปฏิบัติของเจาพนักงานบังคับคดีในการบังคับคดี
หุนใหชัดเจน เปนการอุดชองวางของกฎหมายยอมทําใหเกิดความโปรงใสในการบังคับคดี เร็วรวด
และเปนธรรมแกคูความทุกฝาย 
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บทท่ี 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

วิทยานิพนธฉบับนี้มุงเนนในการศึกษากระบวนการบังคับคดีหุนท่ียึดโดยเจาพนักงาน
บังคับคดีตามอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานบังคับคดีท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง กฎกระทรวง ระเบียบ คําส่ังอ่ืนๆ ของกรมบังคับคดีและกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวของ ในการ
บังคับคดีหุนท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความแพง 
กฎกระทรวง ระเบียบ คําส่ังอ่ืนๆ ของกรมบังคับคดีไมไดระบุวิธีการและข้ันตอนการบังคับคดีหุน
เชนเดียวกับการบังคับคดีอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพย ซ่ึงกอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาพนักงานบังคับคดีและเกิดความลาชาในการบังคับคดี อันเปนผลใหเสียความยุติธรรม
แกผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี 

กระบวนการบังคับคดีหุนท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดีเร่ิมตั้งแตการนํายึดโดยเจาหนี้
ตามคําพิพากษาตามหมายบังคับคดีแถลงของใหเจาพนักงานบังคับคดีทําการยึดหุนของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา ในการยึดหุนของเจาพนักงานบังคับคดีไมมีแนวปฏิบัติในการยึดหุนเอาไวเหมือนกับ
การยึดอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยโดยการยึดหุนของเจาพนักงานบังคับคดีจะใชหลักการ
และวิธีการเชนเดียวกับการยึดอสังหาริมทรัพยซ่ึงหุนกับอสังหาริมทรัพยเปนทรัพยคนละประเภทมี
ลักษณะแตกตางกัน เชน เอกสาร ตราสาร รวมถึงบุคคลท่ีเขามาเก่ียวของกับการยึดหุน การไมมีแนว
ปฏิบัติใหเหมือนกับการยึดอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยยอมมีปญหาวาการยึดหุนเปนการยึด
โดยชอบดวยกฎหมายหรือไมและอาจมีผลกระทบตอบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียในการบังคับ 
คดีหุน  

การยึดหุนของเจาพนักงานบังคับคดีเม่ือเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดแถลงใหยึดหุนแลว 
เจาพนักงานบังคับคดีจะประเมินราคาหุนเพื่อตรวจสอบวาราคาทรัพยสินท่ีเจาหนี้ตามคําพิพากษา
นํายึดนั้นเกินกวาหนี้ตามคําพิพากษาหรือไม โดยการประเมินราคาหุนไมมีกฎหมายกําหนด
หลักการ วิธีการ ข้ันตอนการประเมินราคาหุนเหมือนกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยหรือ
สังหาริมทรัพย หุนท่ีเจาพนักงานบังคับคดีทําการยึดจะมีสองประเภทกลาวคือ หุนท่ีไมไดจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย การประเมินราคาหุนเจาพนักงานบังคับคดีจะใชราคาตามท่ีจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทหรือราคาท่ี
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ปรากฏตามใบหุนเปนราคาประเมินหุนของเจาพนักงานบังคับคดีในช้ันยึด ซ่ึงหุนนั้นมีลักษณะ
แตกตางจากทรัพยสินประเภทอื่นมูลคาของหุนยอมมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจและ
การประกอบการของบริษัทไมแนนอน การประเมินราคาหุนดังกลาวของเจาพนักงานบังคับคดีจึง
ไมอาจถือเปนราคาท่ีแทจริงไดและจะมีผลตอการกําหนดราคาเร่ิมตนในการขายทอดตลาดรวมถึง
การนําราคาประเมินดังกลาวนั้นไปเปนฐานในการคิดคาธรรมเนียมยึดแลวไมมีการขาย ซ่ึงหากคิด
ราคาประเมินหุนท่ีไมถูกตองยอมกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสียในคดีในการคิด
คาธรรมเนียมยึดแลวไมมีการขาย 
 การยึดหุนโดยเจาพนกังานบังคับคดีระหวางการยึดหุนหามไมใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา
จําหนายจายโอนหุนดังกลาว แตกรณีมีเงินปนผลท่ีบริษัทไดจายแกผูถือหุนโดยเงินปนผลมีลักษณะ
แตกตางจากดอกผลของหุนถือเปนผลประโยชนท่ีไดจากทรัพยสินและถือเปนสิทธิเรียกรองที่
ลูกหนี้ตามคําพิพากษามีตอบริษัท ซ่ึงเจาหนี้ตามคําพิพากษาตองยึดหุนและตองอายัดสิทธิเรียกรอง
ดังกลาวโดยเจาหนี้ตามคําพิพากษาตองรับภาระทั้งคาใชจาย และคาธรรมเนียมท่ีซํ้าซอนกันอัน 
ไมเปนธรรมและเกิดความไมสะดวกแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา  
 เจาพนักงานบังคับคดียึดหุนแลวเม่ือศาลอนุญาตใหขายทอดตลาดเจาพนักงานบังคับคดี
จะทําการขายทอดตลาดหุน กอนการขายทอดตลาดเจาพนักงานบังคับคดีจะกําหนดราคาเริ่มตน 
ในการขายทอดตลาดหุนโดยหุนท่ีทําการขายทอดตลาดจะมีสองประเภทกลาวคือ หุนท่ีไมได 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยการกําหนดราคาเร่ิมตนในการขายทอดตลาด 
เจาพนักงานบังคับคดีจะใชราคาขณะนํายึดของเจาพนักงานบังคับคดีเปนราคาเร่ิมตนในการขาย
ทอดตลาด เม่ือทําการขายทอดตลาดแลวก็จะปรับลดจากรอยละ 100 ในนัดท่ี 1 รอยละ 90 ในนัดท่ี 
2 รอยละ 80 ในนัดท่ี 3 และรอยละ 70 ในนัดท่ี 4, 5 และ 6 ตามลําดับรวมท้ังหมด 6 นัด เชนเดียวกับ
การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย ซ่ึงการกําหนดราคาดังกลาวนั้นเจาพนักงานบังคับคดีไมได
ตรวจสอบสถานะของหุนวามีมูลคาท่ีแทจริงกอนการขายทอดตลาด ทําใหไมไดราคาท่ีแทจริงและ
เปนราคาท่ีสมควรขาย จึงไมมีผูสนใจเขาซ้ือหุนจาการขายทอดตลาด กอใหเกิดความลาชาในการ
บังคับคดีซ่ึงเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดรับชําระหน้ีลาชาสวนลูกหนี้ตามคําพิพากษาตองรับภาระ
ดอกเบ้ียตามคําพิพากษาจนกวาจะมีการขายทรัพยไดยอมไมเปนธรรมตอคูความ กรณีหุนท่ี 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหประเทศไทยเจาพนักงานบังคับคดีจะกําหนดราคาเร่ิมตนในการ
ขายทอดตลาดหุนโดยใชราคาท่ีปดตลาดในวันท่ีทําการซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพยกอนการขาย
ทอดตลาดหนึ่งวัน เปนราคาเร่ิมตนในการขายทอดตลาดและจะกําหนดราคาเร่ิมตนแบบเดียวกันนี้
รวมท้ังหมดหกนัดไมมีการปรับลดราคาเหมือนกับการขายทอดตลาดหุนท่ีไมจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย การกําหนดราคาเร่ิมตนในการขายทอดตลาดหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
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ประเทศไทยเจาพนักงานบังคับคดีไมคํานึงถึงความเส่ียงจากการซื้อขายหุนอันเปนทรัพยสินใน
ตลาดเงินตลาดทุนท่ีมีความเส่ียงสูงกวาการซ้ือทรัพยประเภทอ่ืนรวมถึงความเส่ียงจากการซ้ือหุน
จากการขายทอดตลาด การกําหนดราคาเร่ิมตนในการขายทอดตลาดจึงไมจูงใจใหมีผูเขาซ้ือหุนจาก
การขายทอดตลาดหุนเปนเหตุใหการบังคับคดีไมบรรลุวัตถุประสงคในการบังคับคดี 
 การขายทอดตลาดหุนโดยเจาพนักงานบังคับคดีเม่ือเจาพนักงานบังคับคดีทําการขาย
ทอดตลาดแลวผูซ้ือหุนจากการขายทอดตลาดตองชําระเงินในการซ้ือหุนทันที ดังนี้แมผูทรัพย 
จะเปนผูซ้ือทรัพยไดชําระเงินครบถวนแตผูซ้ือทรัพยก็อาจไมไดทรัพยจากการขายทอดตลาด โดย
อาจมีการรองขอใหเพิกถอนการขายทอดตลาดโดยผูมีสวนไดเสียในคดีหรือกรณีท่ีมีการผูกพันราคา
เจาพนักงานบังคับคดีไดเล่ือนการขายออกไปอีกนัดหากกรณีคูความตกลงกันไดถอนการยึดทรัพย
หรือมีการขายทอดตลาดแตมีผูท่ีใหราคาท่ีสูงกวาผูซ้ือทรัพยท่ีผูกพันราคาไวและเจาพนักงานบังคับ
คดีก็จะเคาะไมขายใหแกผูท่ีเสนอราคาสูงสุด การนําเงินมาลงทุนในการซ้ือหุนจาการขายทอดตลาด
ยอมไมคุมคาตอการลงทุนของผูซ้ือทรัพยนั้นเอง แตหากกรณีท่ีซ้ือหุนไดจากการขายทอดตลาดผูซ้ือ
ทรัพยไดก็ตองรับภาระในการเสียภาษีซ่ึงหากตอมามีการเพิกถอนการขายผูซ้ือทรัพยตองโอนหุน
กลับมาเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาและตองรับภาระภาษีในการโอนดวยถือเปนความเส่ียงและ
เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหไมมีผูสนใจเขาซ้ือทรัพยจากการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดี 
 ภายหลังจากการขายทอดตลาดหุนท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดีผูซ้ือทรัพยตองเขา 
ทําสัญญากับเจาพนักงานบังคับคดีและตองชําระเงินจากการซื้อหุนจากการขายทอดตลาดครบถวน
ในวันท่ีเจาพนักงานบังคับคดีไดเคาะไมขายใหแกผูซ้ือทรัพยโดยเจาพนักงานบังคับคดีถือวาหุนเปน
สังหาริมทรัพยประเภทหน่ึงไมมีการขยายระยะเวลาการวางเงินออกไปใหกับผูซ้ือทรัพยเหมือนเชน
การซ้ืออสังหาริมทรัพย ซ่ึงหุนถือเปนทรัพยสินชนิดพิเศษแตกตางจากสังหาริมทรัพย การซ้ือหุนได
ในราคาท่ีสูงผูซ้ือทรัพยอาจหาจํานวนเงินมาชําระแกเจาพนักงานบังคับคดีไมทัน ผูซ้ือทรัพยจึงตอง
ท้ิงมัดจํายอมใหเจาพนักงานบังคับคดีริบมัดจําและนําหุนดังกลาว ออกประกาศขายทอดตลาดใหม
ทําใหการบังคับคดีลาชาออกไปและเปนเหตุหนึ่งท่ีทําใหผูซ้ือทรัพยไมสนใจเขาซ้ือทรัพยจาการขาย
ทอดตลาดหุนท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดี 

การทําสัญญาซ้ือขายทอดตลาดหุนท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดีตองทําสัญญาตาม
แบบท่ีเจาพนักงานบังคับคดีเปนผูกําหนดแตแบบการทําสัญญาการซ้ือขายหุนไมมีแบบกําหนด
เอาไวอยางชัดเจนเจาพนักงานบังคับคดีจะนําแบบการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยมาใชโดยอนุโลมซ่ึง
ลักษณะของทรัพย รายละเอียด ประเภทของทรัพยแตกตางกับหุน การทําสัญญาจึงอาจระบุขอ
สัญญาไมครบถวนซ่ึงอาจทําใหการโอนหุนกับนายทะเบียนมีขอขัดของและทําใหการโอนลาชา 
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ทําใหผูซ้ือทรัพยตองเสียประโยชนดานธุรกิจในการท่ีตองโอนขายตอไป อาจมีการฟองรองเรียก
คาเสียหายกับกรมบังคับคดีตามมา 
  ดังนี้จะเห็นวาการบังคับคดีหุนท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดี เจาพนักงานบังคับคดีถือ
วาหุนเปนสังหาริมทรัพยประเภทหน่ึง ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กฎกระทรวง 
ระเบียบ คําส่ังตางๆ รวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวของไมไดกําหนดหลักการ ข้ันตอน วิธีการบังคับคดีหุน
เอาไวไมวาจะเปนข้ันตอนการยึด การประเมินราคา การกําหนดราคาเร่ิมตน การขายทอดตลาด โดย
เจาพนักงานบังคับคดีจะใชวิ ธีการบังคับคดีหุนโดยนําการบังคับคดี สังหาริมทรัพยและ
อสังหาริมทรัพยมาใชรวมกันโดยอนุโลมแลวแตกรณี ยอมกอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาพนักงานบังคับคดีและการอํานวยความยุติธรรมใหแกผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี ความ
โปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ี และความรวดเร็วในการบังคับคดี 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 
 5.2.1  ตามท่ีกรมบังคับคดีไดเสนอราง พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับท่ี...) พ.ศ ... (ภาค 4 ลักษณะ 2) เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2558 ไดนําเสนอราง
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี และมีมติเห็นชอบในหลักการราง
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวแลวผูเขียนเห็นดวยในการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายใน
การบังคับคดีหุน เพื่อกําหนดข้ันตอนในการยึดหุนใหชัดเจน ดังนี้ 

เพิ่มเติมกฎหมาย มาตรา 305 และ 307 
“มาตรา 305 การยึดหลักทรัพยท่ีเปนหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษาใหเจาพนักงานบังคับคดีกระทําโดย 
(1)  ในกรณีท่ียังไมมีการออกใบตราสารใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงรายการและ

จํานวนหลักทรัพยท่ียึดใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาและผูออกหลักทรัพยนั้นทราบและเม่ือได
ดําเนินการยึดหลักทรัพยดังกลาวเสร็จแลวใหเจาพนักงานบังคับคดีส่ังใหผูออกหลักทรัพยออกใบ
ตราสารสงใหแกเจาพนักงานบังคับคดี 

(2)  ในกรณีท่ีมีการออกใบตราสารแลวใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงรายการและจํานวน
หลักทรัพยท่ียึดใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาผูออกหลักทรัพยและผูครอบครองตราสารเทาท่ีทราบ
รวมท้ังบุคคลซ่ึงตองชําระหนี้ตามตราสารนั้นทราบและเม่ือไดดําเนินการยึดหลักทรัพยดังกลาว
เสร็จแลวใหเจาพนักงานบังคับคดีนําตราสารนั้นมาเก็บรักษาไวหากสามารถนํามาได 

(3)  ในกรณีท่ีเปนหลักทรัพยซ่ึงฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงรายการและจํานวนหลักทรัพยท่ียึดให
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ลูกหนี้ตามคําพิพากษานายหนาหรือตัวแทนในการซ้ือขายหลักทรัพยและศูนยรับฝากหลักทรัพย
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบ 

ในกรณีท่ีไมสามารถแจงตาม (1) (2) หรือ (3) ไดใหปดประกาศแจงรายการและจํานวน
หลักทรัพยท่ียึดไวในท่ีแลเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคลเชนวานั้นหรือ
แจงโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีเจาพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรและใหมีผลใชไดนับต้ังแตเวลาท่ีประกาศ
นั้นไดปดไวหรือการแจงโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีเจาพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรนั้นไดทําหรือไดตั้ง
ตนแลว” 

“มาตรา 307 การยึดหุนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาซ่ึงเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความ 
รับผิดในหางหุนสวนจํากัดหรือบริษัทจํากัดใหเจาพนักงานบังคับคดีกระทําโดย 

 (1)  แจงการยึดใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาหางหุนสวนจํากัด หรือบริษัทจํากัดท่ีลูกหนี้
ตามคําพิพากษาเปนหุนสวนทราบถาไมสามารถกระทําไดใหดําเนินการตามวิธีการท่ีบัญญัติไวใน
มาตรา 305 วรรคสองและ 
  (2)  แจงใหนายทะเบียนหางหุนสวนบริษัทนั้นบันทึกการยึดไวในทะเบียน” 

  เพื่อใหการบังคับคดีครอบคลุมถึงทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไมใชดอกผลของ
ทรัพย ผูเขียนขอเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 303 
ดังนี้ 
 “มาตรา 303 การยึดเอกสารและสังหาริมทรัพยมีรูปราง หรือทรัพยสินท่ีไมมีรูปรางซ่ึง
อาจมีราคาและอาจถือไดของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นใหเจาพนักงานบังคับคดีจัดทําโดย 

 (1)  นําเอาเอกสารหรือทรัพยสินนั้นมาและฝากไว ณ สถานท่ีใดหรือแกบุคคลใดตามท่ี
เห็นสมควรและแจงการยึดนั้นใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบหรือ 

 (2)  มอบไวในความอารักขาของลูกหนี้ตามคําพิพากษาโดยความยินยอมของเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาหรือมอบไวในอารักขาของบุคคลอ่ืนใดซ่ึงครอบครองทรัพยสินนั้นอยูและแจงการยึด
ใหลูกหนี้หรือบุคคลเชนวานั้นทราบกับตองกระทําใหกายึดนั้นเห็นประจักษแจงโดยการ
ประทับตราหรือกระทําโดยวิธีอ่ืนใดที่สมควร 

การยึดสังหาริมทรัพยมีรูปราง หรือทรัพยสินท่ีไมมีรูปรางซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือได
นั้นใหครอบไปถึงดอกผลแหงทรัพยและรวมถึงทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไดมาจากทรัพย
นั้นดวย” 
 5.2.2  การกําหนดราคาประเมินหุนท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดี เปนข้ันตอนหนึ่งท่ีสําคัญใน
การบังคับคดีหุนเพราะเปนราคาท่ีใชเปนฐานคิดวาหุนท่ีเจาพนักงานบังคับคดียึดนั้นเกินกวาหนี้ตาม
คําพิพากษาหรือไม รวมถึงราคาประเมินหุนขณะยึดยังนําไปใชเปนฐานการคิดคาธรรมเนียมการยึด
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แลวไมมีการขาย ผูเขียนขอเสนอใหมีการเพิ่มเติมในระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการประเมิน
ราคาทรัพย พ.ศ. 2557 เพื่อใหครอบคลุมถึงการประเมินราคาหุนท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดีโดย
เพิ่มเติมระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการประเมินราคาทรัพย พ.ศ. 2557 ขอ 24/1 “ในการ
ประเมินราคาหุนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหประเมินราคาโดยคํานึงถึงขอมูลภาวะเศรษฐกิจ
ขอมูลภาวะอุตสาหกรรมขอมูลเกี่ยวกับบริษัทมูลคาท่ีเหมาะสมของหลักทรัพย ราคาการซ้ือขายใน
ทองตลาดและราคาผูประเมินราคาทรัพยสินตามกฎหมายประกอบดวย” 
 5.2.3 กระบวนการบังคับคดีหุนท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับคดี โดยสภาพของทรัพยและ
หลักการ ข้ันตอน และวิธีการขายทอดตลาดหุนยังคงใชตามแนวทางการปฏิบัติเชนเดียวกับการขาย
ทอดตลาดอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยซ่ึงทําใหการบังคับคดีหุนลาชา ผู เขียนจึงขอ
เสนอแนะวิธีการขายทอดตลาดหุนดังตอไปนี้ 

การบังคับคดีหุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและหุนท่ี 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูเขียนเสนอใหการบังคับคดีหุนเปนการบังคับคดี
โดยเอกชนซ่ึงใชอํานาจตามกฎหมายกระทําการแทนรัฐ โดยเปนการบังคับคดีตามลักษณะของหุนท่ี
จดทะเบียนตามกฎหมาย โดยหนวยงานเอกชนที่ใชอํานาจตามกฎหมายกระทําการแทนรัฐตอง
คัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหุน ตลาดเงิน ตลาดทุน และ
เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยเปรียบเทียบกับเครือรัฐออสเตรเลียท่ีนอกจาก
จะมีการขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ (Sheriff) ยังมีผูทอดตลาดเอกชน (The Auctioneer) ใน
การดําเนินการขายทอดตลาดเพ่ือใหเกิดความคลองตัว และการติดขัดในระบบราชการท่ีลาชา  
ซ่ึงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 1(14) กําหนดวา เจาพนักงานบังคับคดี
หมายความวาใหหมายความรวมถึงบุคคลซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานบังคับคดีให
ปฏิบัติการแทน และมาตรา 278 วรรคส่ีและวรรคหา ไดบัญญัติรองรับการบังคับคดีโดยเอกชนที่
อํานาจตามกฎหมายกระทําการแทนรัฐ รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข 
ของเอกชนท่ีจะเขามาบังคับคดีหุนแทนกรมบังคับคดี กรมบังคับคดีตองรวมกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาและคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกันดําเนินการตอไป 
การขายทอดตลาดหุนโดยเอกชนยอมเกิดความสะดวกแกผูซ้ือทรัพยเพราะเปนการซ้ือขายกันใน
ตลาดหลักทรัพยอยูแลวและเปนการจูงใจใหมีผูซ่ึงมีความสนใจซ้ือหุนท่ียึดโดยเจาพนักงานบังคับ
คดีมากข้ึนเพราะจะไมติดขัดในเร่ืองข้ันตอนการดําเนินการทางราชการ และความรวดเร็วในการ
บังคับคดี ตลอดจนขอตอสูวาราคาท่ีทําการขายเปนราคาท่ีสมควรขายหรือไม หรือเปนการขายใน
ราคาท่ีต่ําเกินสมควรหรือไมตามมาตรา 309 ทวิ คงไมอาจมีไดเพราะเปนการขายในตลาดหลักทรัพย 
โดยตรงเปนการขายตามราคาท่ีสมควรขายท่ีแทจริงท่ีมีการซ้ือขายกันในตลาดหลักทรัพย 
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 5.2.4  กรณีเจาพนักงานบังคับคดีไดเคาะไมการขายทอดตลาดหุนใหแกผูซ้ือทรัพยแลวมี
ปญหาท่ีเกิดข้ึนภายหลังการขายทอดตลาดหุน ผูเขียนไดเสนอแนวทางการแกไขปญหา ดังน้ี  
 1. กรมบังคับคดีควรที่จะมีการประกาศแบบหนังสือสัญญาการซ้ือขายหุนจาก 
เจาพนักงานบังคับคดีใหมีความชัดเจนตามสภาพของทรัพยเพ่ือความสะดวก รวดเร็วในกรณีท่ีเกิด
จากการระบุขอมูลไมครบถวนและทําใหนายทะเบียนหรือบริษัทผูออกใบหุนไมยอมโอนหุนใหแก
ผูซ้ือทรัพย 
 2. กรณีท่ีเม่ือผูซ้ือหุนจากการขายทอดตลาดไดแลว เจาพนักงานบังคับคดีจะออก
หนังสือเพิกถอนการยึดหุนดังกลาวใหแกผูซ้ือหุนไดและแจงใหนายทะเบียนหางหุนสวนบริษัท
และบริษัทผูออกใบหุนโอนหุนเปนของผูซ้ือทรัพยได โดยเจาพนักงานบังคับคดีจะแจงตามระบบ
ราชการซ่ึงลาชาออกไปหรือกรณีผูซ้ือทรัพยไดเปนผูถือหนังสือไปเองก็เปนภาระและความไม
สะดวกแกผูซ้ือทรัพย ผูเขียนจึงไดเสนอแนวทางการแกไขปญหา โดยการแจงเพิกถอนการยึดหุน
และการแจงการโอนหุนมาเปนซ่ือของผูซ้ือทรัพยจากการขายทอดตลาดใหใชส่ือทางอิเล็กทรอนิกส 
สงขอมูลไปยังนายทะเบียนหางหุนสวนบริษัทและบริษัทผูออกใบหุน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก 
ผูซ้ือทรัพยและความรวดเร็วในการบังคับคดี 
 3.  การบังคับคดีหุนท่ีมีการรองขอใหเพิกถอนการขายทอดตลาดเพราะราคาตํ่าเกิน
สมควรตามมาตรา 309 ทวิ ผูเขียนขอเสนอแนวทางการแกไขปญหา โดยใหการขายทอดตลาดหุน
เปนการขายโดยเอกชนซ่ึงใชอํานาจตามกฎหมายกระทําการแทนรัฐในการขายทอดตลาดหุน โดย
หนวยงานเอกชนท่ีมากระทําการแทนรัฐนั้นเปนผูซ่ึงมีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับ
หุน ตลาดเงิน ตลาดทุน และกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย การกําหนดราคาเริ่มตนและ
ราคาท่ีสมควรขายของหุนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย จึงมีความใกลเคียงกับราคาท่ีแทจริงและเปน
ราคาท่ีเปนธรรม และความพึงพอใจของคูความทุกฝายลดปญหาการรองขอใหเพิกถอนการขาย
ทอดตลาดเพราะราคาตํ่าเกินสมควรตามมาตรา 309 ทวิ  
 4. การบังคับคดีหุนท่ีมีการรองขอใหเพิกถอนคําส่ังเจาพนักงานบังคับคดีตามมาตรา 
296 วรรคสอง เกิดจากการที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กฎกระทรวง ระเบียบ 
คําส่ังอ่ืนๆ ของกรมบังคับคดีไมไดระบุหลักเกณฑ วิธีการและข้ันตอนการบังคับคดีหุนไวใหชัดเจน
เชนเดียวกับการบังคับคดีอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพย การบังคับคดีหุนเปนการปฏิบัติตาม
กันมา ผูเขียนขอเสนอใหมีการแกไขกฎหมายตามท่ีกลาวมาแลวขางตนเปนแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนของ
เจาพนักงานบังคับคดีเพ่ือลดปญหาการรองเพิกถอนคําส่ังเจาพนักงานบังคับคดีท่ีฝาฝนตอกฎหมาย
ตามมาตรา 296 วรรคสอง 
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