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บทคัดยอ 
 ในการบังคับคดีท่ีหนี้ตามคําพิพากษาหรือคําส่ังศาลบังคับใหผูแพคดีหรือลูกหนี้ตาม

คําพิพากษาชดใชเงินนั้น ผูมีอํานาจบังคับคดี ไดแก เจาหนี้ตามคําพิพากษา เจาพนักงานบังคับคดี

หรือแมแตศาลเอง จะตองบังคับคดีเอาแกทรัพยสินของคูความในคดีและเปนลูกหนี้ตามคํา

พิพากษาเทานั้น การบังคับคดียึดหรืออายัดเอาทรัพยสินของบุคคลภายนอกนํามาขายทอดตลาด 

จึงเปนการละเมิดตอหลักแหงกรรมสิทธิ์และความเปนเจาของทรัพยสิน ท้ังยังเปนการบังคับคดีท่ี

ฝาฝนตอกฎหมายโดยชัดแจง   

 จากการศึกษาพบวา ในบางคร้ังทรัพยสินท่ียึดหรืออายัดเพ่ือนํามาขายทอดตลาดชําระ

หนี้ตามคําพิพากษา มิใชของลูกหนี้ตามคําพิพากษา และไมเขาขอเวนตามกฎหมายท่ีจะใหเจาหนี้

ตามคําพิพากษานํามาชําระหนี้ได ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 288 

กําหนดใหบุคคลภายนอกที่ตองเสียหาย จากการยึดทรัพยสิน ตองย่ืนคํารองขอใหปลอยทรัพยสิน

ท่ียึด กอนนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด ถาทรัพยสินเชนวานั้นขายทอดตลาดไปแลว หากเปน

เจาของทรัพยสินจะติดตามเอาทรัพยสินคืนมาจากผูท่ีซื้อโดยสุจริตไมได ถาจะขอรับเงินจากการ

ขายทอดตลาด ตามบทบัญญัติของกฎหมายก็มีขอจํากัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง มาตรา 287 ท่ีวา บุคคลภายนอกจะขอกันสวนได จะตองไมใชบุคคลภายนอกท่ีมีสิทธิตาม

มาตรา 288 นอกจากนี้ ศาลฎีกาก็ไดวางแนวบรรทัดฐานไวอีกวา เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาด

ไมใชชวงทรัพยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ท้ังคํารองขอท่ีย่ืนตอศาลภายหลังท่ีมีการขายทอดตลาด

ทรัพยนั้นไปแลว หากมุงหมายจะใหศาลมีคําส่ังปลอยทรัพยสินไปในท่ีสุด มิใชการรองขอใหเพิก

ถอนการขายทอดตลาดตามมาตรา 296 วรรคสอง ดังนั้น ศาลยกคํารองและจะกลับไปย่ืนคํารอง

ขอใหปลอยทรัพยตามมาตรา 288 อีกไมได ในกรณีนี้ ตามกฎหมายของไทย บุคคลภายนอกท่ี

ไดรับความเสียหายจากการบังคับคดี มีสิทธิจะเสนอขอหาตอศาล โดยการฟองรองใหบุคคลผูตอง

รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพราะไปยึดหรืออายัดทรัพยนั้นมากับเรียกใหลูกหนี้ตามคํา

พิพากษาชดใชเงินคืนฐานเปนลาภมิควรไดตามท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

เทานั้น   

                                                 
*  นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
**  ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
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 ผูเขียนเห็นวา ตามกฎหมายของประเทศไทยยังไมมีความสมบูรณ โดยตองมีการแกไข

ปรังปรุงกฎหมาย ใหบุคคลภายนอกท่ีไดรับผลกระทบจากวิธีการยึดหรืออายัดทรัพยสินนํามาขาย

ทอดตลาดชําระหนี้เงินตามคําพิพากษา ใหสามารถย่ืนขอเรียกรองตอศาลในคดีท่ีมีการยึดหรือ

อายัด ซึ่งเม่ือศาลมีคําส่ังใหบุคคลผูตองรับผิดชดใชแลวไมปฏิบัติตาม ก็ใหมีสิทธิบังคับคดีเสมือน

เปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา โดยไมตองไปฟองเปนคดีใหม วิธีการนี้จะทําใหเกิดความสะดวก และ

สามารถเยียวยาความเสียหายแกบุคคลภายนอกไดรวดเร็วข้ึน โดยเสนอใหรีบเรงผลักดันราง

บทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เร่ืองการบังคับคดี ของคณะกรรมการพิจารณา

ปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ใหออกเปนกฎหมายข้ึนมาบังคับใช 

 

1. บทนํา 
 โดยท่ัวไปเม่ือบุคคลใดเปนเจาของทรัพยสินส่ิงใดแลว เจาของทรัพยสินยอมไดรับ

ความคุมครองในอันท่ีจะกระทําการใดๆ ไดทุกอยางอันเก่ียวกับทรัพยสินของตนตามท่ีกฎหมาย

ใหอํานาจไวแมกระท่ังรัฐก็จะเขาไปแทรกแซงการใชสิทธิของเอกชนน้ันไมได เวนแตจะมีกฎหมาย

บัญญัติใหทําไดโดยชัดแจง เม่ือพิจารณาถึงบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1336 ท่ีบัญญัติวา “ภายในบังคับแหงกฎหมาย เจาของทรัพยสินมีสิทธิใชสอยและ

จําหนายทรัพยสินของตนและไดซึ่งดอกผลแหงทรัพยสินนั้นกับท้ังมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่ง

ทรัพยสินของตนจากบุคคลผูไมมีสิทธิยึดถือไวและมีสิทธิขัดขวางมิใหผูอ่ืนสอดเขาเก่ียวของกับ

ทรัพยสินนั้นโดยมิชอบดวยกฎหมาย” จะเห็นไดวา เจาของกรรมสิทธิ์อาจถูกจํากัดสิทธิโดย

กฎหมายได ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายท่ีวานี้ ก็เชนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค

บังคับคดีท่ีใหอํานาจเจาพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

 กระบวนการดังกลาวมีข้ึนภายหลังท่ีศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังช้ีขาดคดีแลว ถาผูท่ีแพ

คดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามคําพิพากษาไมวาท้ังหมดหรือเพียงบางสวน ผูชนะคดี

หรือเจาหนี้ตามคําพิพากษาตองดําเนินการตามกฎหมายขอใหบังคับคดีแกทรัพยสินของผูแพคดี

หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา การดําเนินกระบวนพิจารณาเก่ียวกับการบังคับคดีสวนมากกระทําโดย

เจาพนักงานบังคับคดี โดยปฏิบัติภายในขอบเขตของคําพิพากษาหรือคําส่ังและตามท่ีบัญญัติไวใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หากหนี้ตามคําพิพากษาเปนหนี้เงิน วิธีการบังคับคดี จะ

เร่ิมจากเจาหนี้ตามคําพิพากษาขอใหศาลออกหมายบังคับคดีเพ่ือตั้งเจาพนักงานบังคับคดีมา

ดําเนินการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพ่ือบังคับให

เปนไปตามสิทธิและหนาท่ีอันเกิดจากคําพิพากษาหรือคําส่ังศาลแตกระบวนการดังกลาวจะตอง

คุมครองสิทธิในทรัพยสินของบุคคลดวย กลาวคือ เจาหนี้ตามคําพิพากษาและเจาพนักงานบังคับ

คดีจะตองไมยึดหรืออายัดทรัพยสินเกินกวาท่ีพอจะชําระหนี้ตามคําพิพากษากับจะตองไมยึดหรือ

อายัดทรัพยสินของบุคคลอ่ืนนํามาชําระหนี้ตามคําพิพากษา 
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 โดยหลักการท่ัวไปของบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะ

บังคับคดีไดเฉพาะทรัพยสินของผูแพคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติ

ยกเวนไวโดยชัดแจงวา เจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจบังคับคดีเอาจากทรัพยสินของบุคคลภายนอก

นํามาชําระหนี้ตามคําพิพากษาได เชน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 282 วรรค

ทาย ท่ีบัญญัติใหอํานาจเจาพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพยสินของภรรยาหรือบุตรผูเยาว

ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ไดแก สินสมรสและสินสวนตัวของคูสมรสของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

เฉพาะท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษาและคูสมรสเปนลูกหนี้รวมกันหรือตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 268 วรรคหนึ่ง ท่ีวา “… ผูใหเชาอสังหาริมทรัพยก็ดี เจาสํานักโรงแรมก็ดี หรือผู

ขนสงก็ดี จะใชบุริมสิทธิของตนเหนือสังหาริมทรัพยอันเปนของบุคคลภายนอกก็ได เวนแตตนจะ

ไดรูในเวลาอันควรไดรูวาทรัพยสินเหลานั้นเปนของบุคคลภายนอก” ดังนั้น หากไปบังคับเอา

ทรัพยสินของบุคคลอ่ืนท่ีไมใชของลูกหนี้ตามคําพิพากษาโดยไมเขาขอยกเวนของกฎหมาย การ

บังคับคดียอมเปนการบังคับคดีท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

 อยางไรก็ดี ข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดีในการยึดหรืออายัดและ

ขายทอดตลาดทรัพยสิน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 283 วรรคแรก 

กําหนดใหเจาพนักงานบังคับคดีชอบท่ีจะบังคับคดีเอาแกทรัพยสินท่ีเจาหนี้ตามคําพิพากษาอางวา

เปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษา  ท้ังนี้ ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามแนวบรรทัดฐาน

ของศาลฎีกา ยังใหเจาหนี้ตามคําพิพากษานําเจาพนักงานบังคับคดีไปยึดหรืออายัดทรัพยสินของ

ลูกหนี้ตามคําพิพากษาแตไดโอนใหบุคคลภายนอกไปโดยเจตนาลวง หรือโอนทรัพยสินนั้นไปโดย

รูอยูวาเปนทางใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาเสียเปรียบและผูรับโอนไมสุจริตหรือมิไดเสียคาตอบแทน 

อันเปนการโอนที่เขาลักษณะเปนการฉอฉลซ่ึงเจาหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิฟองเพิกถอนการโอน

ใหทรัพยสินนั้นกลับมาเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาได ในกรณีเชนนี้ ศาลฎีกาใหเจาหนี้ตามคํา

พิพากษาขอใหเจาพนักงานบังคับคดีไปยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นมาไดไมตองฟองขอใหเพิกถอน

การโอนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 237 เสียกอน ซึ่งเม่ือเจาพนักงานบังคับ

คดีทําการยึดหรืออายัดทรัพยสินมาแลว บุคคลภายนอกท่ีถูกกระทบกระเทือนสิทธิจากการบังคับ

คดีก็มีสิทธิมาย่ืนคํารองตอศาลใหปลอยทรัพยสินท่ียึดได ตามมาตรา 288 หรือรองขอใหเพิก

ถอนการยึดและการขายทอดตลาดตามมาตรา 296 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง ซึ่งท้ังสองกรณีนี้ เจาหนี้ตามคําพิพากษาจึงคอยยกเร่ืองโมฆะกรรมหรือการเพิกถอน

การฉอฉลข้ึนตอสู 

 จะเห็นไดวา ในบางคร้ัง ทรัพยสินท่ีเจาพนักงานบังคับคดีและเจาหนี้ตามคําพิพากษา

ไปยึด ในขณะนั้นอาจไมใชของลูกหนี้ตามคําพิพากษา เพราะไมมีช่ือลูกหนี้ตามคําพิพากษาในทาง

ทะเบียนหรือทรัพยสินนั้นอยูในความครอบครองของบุคคลภายนอก โดยตามบทบัญญัติของ

กฎหมายในปจจุบันปลอยใหเปนหนาท่ีของบุคคลภายนอกท่ีถูกกระทบกระเทือนสิทธิจากการยึด

ทรัพยสินดังกลาวจะตองมาย่ืนคํารองตามมาตรา 288 เสียกอนเจาพนักงานบังคับคดีนําทรัพยสิน
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เชนวานั้นออกขายทอดตลาด หากเจาพนักงานบังคับคดีนําทรัพยสินเชนวานั้นออกขายทอดตลาด

ไปแลว ผูท่ีซื้อทรัพยสินโดยสุจริตจากการขายทอดตลาดยอมไดรับความคุมครองตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ถึงแมวาทรัพยสินนั้นมิใชของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ก็ไมใหเสียสิทธิใน

ทรัพยสินนั้นไป เจาของกรรมสิทธิ์จะติดตามเอาทรัพยสินนั้นคืนมาไมได ตามกฎหมายในปจจุบัน 

บุคคลภายนอกที่ไดรับผลกระทบกระเทือนจากการบังคับคดี จะไดรับการบรรเทาเยียวยาความ

เดือดรอนเสียหายในกรณีนี้ได จะตองไปฟองรองใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาผูนํายึดและเจา

พนักงานบังคับคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเปนคดีละเมิดเพราะการไปยึดหรืออายัด

ทรัพยสินนั้นมาโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ และเรียกรองใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาชดใชเงินคืน

ฐานลาภมิควรไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเทานั้น  

 จากการศึกษาระบบกฎหมายของตางประเทศ อาทิเชน ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา หากในคดีท่ีมีการยึดหรือ

อายัดทรัพยสินนั้นศาลไดมีคําส่ังใหผูขอใหบังคับคดีวางเงินหรือหาประกันตอศาลเพ่ือประกันคา

สินไหมทดแทนจากการที่มีการรองขอใหปลอยทรัพย หรือเจาพนักงานบังคับคดีมีความสงสัย

เก่ียวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินท่ีเจาหนี้ตามคําพิพากษาขอใหเจาพนักงานบังคับคดีไปยึดมา ใน

กรณีนี้ ศาลอาจส่ังใหนําเงินหรือประกันท่ีวางไวนํามาชดใชแกบุคคลภายนอกที่ตองเสียหายนั้นมา

ได แตอยางไรก็ดี บุคคลภายนอกก็จะตองดําเนินการฟองรองเปนคดีตอศาลเพ่ือช้ีขาดคดีแลวจึง

จะนําเงินหรือประกันนํามาชดใชแกบุคคลภายนอกนั้นได   

 

2. ปญหาเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของบุคคลภายนอกอันเกิดจากการยึดหรืออายัด
ทรัพยสินเพ่ือบังคับคดีตามคําพิพากษา 
   ในคดีท่ีเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยสินเพ่ือนําออกขายทอดตลาด หากวามี

บุคคลภายนอกมาย่ืนคํารองขัดทรัพยสินกอนเจาพนักงานบังคับคดีนําทรัพยสินเชนนั้นออกขาย

ทอดตลาด ในการดําเนินคดีรองขัดทรัพย ผูรองขอมีหนาท่ีนําสงสําเนาคํารองใหแกเจาพนักงาน

บังคับคดี เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีไดรับคํารองขอโดยชอบแลว เจาพนักงานบังคับคดีจะตองงด

การขายหรือจําหนายทรัพยนั้นทันที ถามีการขายทอดตลาดทรัพยนั้นตอไป ถือวาเจาพนักงาน

บังคับคดีปฏิบัติการบังคับคดีฝาฝนตอกฎหมายมาตรา 288 วรรคหนึ่ง ผูรองขัดทรัพยมีสิทธิย่ืน

คํารองขอใหเพิกถอนการขายหรือจําหนายนั้นไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

มาตรา 296 วรรคสอง โดยในทางปฏิบัติ เจาหนี้ตามคําพิพากษาที่ไดรับความเสียหายจากการยื่น

คํารองขัดทรัพย จึงมีสิทธิขอใหส่ังใหผูรองวางเงินประกันความเสียหายใหแกเจาหนี้ตามคํา

พิพากษา ซึ่งถาหากวาผูรองขัดทรัพยสุจริตและเปนผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินท่ียึดกระบวนการ

รองขัดทรัพยนี้ก็จะเปนการคุมครองผูสุจริต  

   ผูเขียนเห็นวา ถาไปยึดหรืออายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินของบุคคลอ่ืนท่ีมิใช

ลูกหนี้ตามคําพิพากษา ยอมเปนการบังคับคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูซื้อทรัพยไปตามคําส่ัง
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ศาลแมจะสุจริต ก็ไมอาจอางสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1330 และ

เจาของทรัพยท่ีแทจริงไมจําตองรองขอใหปลอยทรัพยสินกับชอบท่ีขอใหเพิกถอนการกระทําท่ีขัด

ตอกฎหมายตามมาตรา 296 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่ง

มีกรอบระยะเวลาการยื่นคํารองขอ จะตองย่ืนคํารองกอนการบังคับคดีเสร็จลง แตการจะย่ืนคํารอง

ขอตามมาตรา 296 วรรคสองนี้ จะตองไมไดอยูในวิสัยท่ีสามารถย่ืนคํารองตามมาตรา 288 ได 

เพราะมิฉะนั้น บทบัญญัติในมาตรา 288 ยอมเปนอันไรประโยชนไป ท้ังยังอาจมีการหลีกเล่ียงคา

ข้ึนศาล เพราะคํารองขอตามมาตรา 296 นี้คํารองขอเปนคดีไมมีทุนทรัพย ผูรองไมตองเสียคาข้ึน

ศาลและยังเปนหนทางท่ีจะมีการนํามาใชเปนชองทางเพ่ือประวิงการบังคับคดีใหลาชาไปอีกดวย  

1) ปญหาเกี่ยวกับขอจํากัดในการรองขัดทรัพยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา 288 

(1) เก่ียวกับระยะเวลาในย่ืนคํารองขัดทรัพยมาตรา 288  

 ตามมาตรา 288 กําหนดใหผูรองขัดทรัพยย่ืนคํารองขอตอศาลกอนเจาพนักงาน

บังคับคดีนําทรัพยสินท่ียึดออกขายทอดตลาด ในทางปฏิบัติกําหนดระยะเวลาในการยื่นคํารอง

ตามมาตรา 288 นี้ ศาลมักจะนํามาใชบังคับคดีโดยเครงครัดไมใหขยายระยะเวลาออกไป ถาย่ืน

คํารองภายหลังท่ีเจาพนักงานบังคับคดีนําทรัพยสินเชนวานั้นออกขายทอดตลาด ศาลยกคํารอง

และจะย่ืนคํารองขัดทรัพยไมไดอีก เวนแตไมอยูในวิสัยท่ีจะย่ืนคํารองไดกอนนั้นได เชน ทรัพยสิน

ยึดท่ีเปนของสดของเสียงาย ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 308 วรรค

สอง อนุญาตใหเจาพนักงานบังคับคดีสามารถนําออกขายไดทันที โดยไมตองขออนุญาตจากศาล

ใหขายทอดตลาดกอน กรณีเชนนี้ บุคคลภายนอกสามารถมาย่ืนคํารองขอใหเพิกถอนการบังคับ

คดีโดยอาศัยมาตรา 296 วรรคสองได แตอยางไรก็ตาม การยึดทรัพยสินท่ีเปนของสดเสียงาย แต

ผูรองย่ืนคํารองเกินกําหนดระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนดไว
1
แมเปนการบังคับคดีท่ีผิดกฎหมาย 

เพราะไมใชทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา เม่ือผูรองมาย่ืนเม่ือพนกําหนดเวลาตามมาตรา 

296 วรรคสามแลว ยอมหมดสิทธิท่ีจะเขามาในคดีเพ่ือใหไดรับความคุมครองไดอีกตอไป 

 จะเห็นไดวา ศาลไดนํากําหนดระยะเวลาในการยื่นคํารองขอตามมาตรา 288 และ

มาตรา 296 มาใชโดยเครงครัดมาก ถาผูรองขอย่ืนคํารองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว ศาลก็

ยกคํารองขอ หากบุคคลภายนอกนั้นเปนเจาของทรัพยสินยอมหมดสิทธิท่ีจะเขามาในคดีเพ่ือให

ได รับความคุมครองไดอีกตอไป เพราะยังมีความเห็นในทางโครงสรางของกฎหมายวา 

บุคคลภายนอกดังกลาว นาจะตองไปขอคุมครองโดยการรองขัดทรัพยตามมาตรา 288 เทานั้น ถา

เปดชองใหขอคุมครองตามมาตรา 296 วรรคสอง ได โดยไมปรากฏเหตุใหไมสามารถย่ืนคํารอง

ไดทันตามคําพิพากษาท่ียกมาขางตน ก็จะทําใหมีผลกระทบตอสิทธิของผูซื้อทรัพยโดยสุจริตจาก

การขายทอดตลาดตามคําส่ังศาลและการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี นอกจากน้ันยังทําให

บทบัญญัติเร่ืองการรองขัดทรัพยหมดความหมายไป   
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(2) เง่ือนไขเกี่ยวกับคดีท่ีจะรองขัดทรัพย 
  จากการศึกษาพบวา ในคดีท่ีมีการรองขอใหปลอยสินท่ียึดได ตามแนวทางของ

ศาลฎีกา
2
จํากัดไวเฉพาะคดีท่ีเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยสินไวเพ่ือขายทอดตลาดชําระหนี้เงิน

ตามคําพิพากษาเทานั้น ถาเปนหนี้ อ่ืนๆ เชน หนี้กระทําการ งดเวนกระทําการหรือสงมอบ

ทรัพยสิน แมวาหนี้ดังกลาวจะตองทําการยึดทรัพยสินเพ่ือนําออกขายทอดตลาดก็ตาม ก็จะย่ืนคํา

รองตามมาตรา 288 เพ่ือใหศาลสั่งใหเจาพนักงานบังคับคดีปลอยทรัพยสินนั้นไปไมได ดังนั้น ใน

คดีฟองขับไลลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารใหออกไปจากอสังหาริมทรัพยตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 296 ตรี ถายังมีส่ิงของท่ีอยูในอสังหาริมทรัพยนั้น ซึ่งเจา

พนักงานบังคับคดีจะมอบใหเจาหนี้ตามคําพิพากษารักษาไวหรือจัดการขนยายไปเก็บรักษา ณ 

สถานท่ีใดโดยใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูเสียคาใชจายก็ได ในกรณีนี้ ใหเจาพนักงานบังคับ

คดีทําบัญชีส่ิงของไวและแจงหรือประกาศใหลูกหนี้ตามคําพิพากษารับคืนไปภายในเวลาท่ีเจา

พนักงานบังคับคดีกําหนด ถาหากลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมรับส่ิงของนั้นคืนภายในเวลาท่ีกําหนด 

เจาพนักงานบังคับคดี โดยไดรับอนุญาตจากศาลมีอํานาจขายทอดตลาดสิ่งของนั้นแลวเก็บรักษา

เงินสุทธิหลังจากหักคาใชจายไวแทนส่ิงของนั้น ในกรณีนี้ ไมใชเปนการท่ีเจาพนักงานบังคับคดียึด

ทรัพยสินเพ่ือนําออกขายทอดตลาดชําระหนี้เงิน จึงไมเขาหลักเกณฑท่ีจะย่ืนคํารองขอตามมาตรา 

288 นี้ได การที่ผูรองอางวาทรัพยสินท่ีเจาพนักงานบังคับคดีรวบรวมเปนของผูรอง ก็ชอบจะไปวา

กลาวเปนเร่ืองอ่ืนตางหาก แตไมมีอํานาจย่ืนคํารองขัดทรัพยท่ีเขามาในเปนคดีนี้ 

2) ปญหาเก่ียวกับขอจํากัดในการขอกันสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา 287 

 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 287 เปนเร่ืองของบุคคลภายนอก

ท่ีมีสิทธิจะรองขอใหบังคับเหนือทรัพยสินท่ีเจาพนักงานบังคับคดีไดยึดไว เชน บุคคลผูเปนเจาของ

รวมกับลูกหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิขอกันสวนของตนออกจากเงินท่ีขายทอดตลาดไดสุดแตวาจะมี

สวนมากนอยเทาใด หรือบุคคลผูอยูในฐานะอันจะใหจดทะเบียนสิทธิของตนไดกอนตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1300 บุคคลเหลานี้กฎหมายคุมครองที่การบังคับคดีเอาแก

ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะไปมีผลกระทบกระท่ังถึงบุริมสิทธิหรือสิทธิอ่ืนๆ ซึ่ง

บุคคลภายนอกอาจรองขอใหบังคับเหนือทรัพยสินนั้นไดตามกฎหมาย โดยหลักเกณฑท่ี

บุคคลภายนอกจะย่ืนคํารองใหไดรับสิทธิกันสวน ตามมาตรา 287 นี้ได บุคคลภายนอกนั้น ตาม

มาตรา 287 บัญญัติไววา “ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา 288 และ 289” ซึ่งโดยท่ัวไปยอม

หมายความวา ถาเปนกรณีท่ีบุคคลภายนอกมีสิทธิท่ีขอคุมครองตามมาตรา 288 (รองขัดทรัพย) 

หรือ 289 (ขอรับชําระหนี้กอน) ไดอยูแลว ก็ตองไปขอคุมครองตามมาตราน้ัน จะมาขอคุมครอง

ตามมาตรา 287 นี้ไมได  นอกจากนี้ ศาลฎีกายังวินิจฉัยไวอีกวาเงินท่ีไดจากการขายทอดตลาด

                                                 
 2 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 6547/2538 
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ทรัพยไมใชชวงทรัพยตามที่กฎหมายกําหนด จึงไมคืนเงินดังกลาวใหแกเจาของท่ีแทจริง
3
 อยางไร

ก็ตาม ศาลฎีกาก็ไมไดวินิจฉัยวา ถาบุคคลภายนอกดังกลาว ไมไดรับคุมครองอยางนั้นแลว จะ

เยียวยาความเสียหายแกบุคคลภายนอกนั้นอยางไร ในเมื่อขายทรัพยสินของบุคคลภายนอกไป

แลว คร้ันจะมารับเงินท่ีขายทรัพยนั้นไวแทน ก็มักจะตองหามตามขอจํากัดนี้ 

3) ปญหาเก่ียวกับขอจํากัดในการขอใหเพิกถอนการยึดและการขายทอดตลาด
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 296  
 เม่ือผูรองทราบเร่ืองภายหลังเจาพนักงานบังคับคดีนําทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาด

ไปแลว จึงมาย่ืนคํารองใหเพิกถอนการขายทอดตลาด ดังนี้ ตามแนวทางของศาลฎีกา
4
ถาตามคํา

รองผูรองกลาวอางวาเปนเจาของทรัพยสินท่ีเจาหนี้ตามคําพิพากษานํายึดและลูกหนี้ตามคํา

พิพากษาไมใชเจาของทรัพยสินนั้น เปนเร่ืองท่ีผูรองมุงหมายใหเจาพนักงานบังคับคดีปลอย

ทรัพยสินท่ียึดคืนแกผูรอง จึงเขาหลักเกณฑท่ีจะตองไปย่ืนคํารองขอใหปลอยทรัพยตาม

บทบัญญัติมาตรา 288 มิใชเปนการย่ืนคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหเพิกถอนการขายทอดตลาดตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 296 วรรคสอง เม่ือทรัพยสินท่ียึดนั้นเจาพนักงาน

บังคับคดีนําออกขายทอดตลาดไปกอนแลว ศาลยกคํารองและจะย่ืนคํารองขอใหปลอยทรัพยตาม

มาตรา 288 ไมไดอีกเพราะลวงเลยระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 สําหรับการอายัดสิทธิเรียกรองท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษามีตอบุคคลภายนอก ถาเจา

พนักงานบังคับคดีแจงคําส่ังอายัด แลวบุคคลภายนอกนั้นไมยอมปฏิบัติตามและไมไดย่ืนคํารอง

คัดคานดวย กระบวนการตอไปเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 312 

ท่ีวา “ถาคําส่ังอายัดทรัพยนั้นไมมีการคัดคานหรือศาลไดมีคําส่ังรับรองดังกลาวแลวและ

บุคคลภายนอกมิไดปฏิบัติตามนั้น เจาพนักงานบังคับคดีอาจรองขอใหศาลออกหมายบังคับคดีแก

บุคคลภายนอกนั้นและดําเนินการไปเสมือนหนึ่งวาบุคคลนั้นเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา” ดังนั้น 

ถาหากลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมไดทรงสิทธิเรียกรองนั้น โดยจําหนาย จายโอนสิทธิเรียกรองใหแก

บุคคลภายนอกไปแลวโดยชอบ กอนท่ีจะมีคําส่ังอายัดทรัพยกระบวนการแจงคําส่ังอายัดทรัพย จึง

ไมมีการแจงบุคคลภายนอกท่ีไดรับโอนสิทธิเรียกรองมาโดยชอบจึงไมไดคัดคานหรือโตแยงการ

อายัดทรัพยนั้น จึงจะนํามาตรา 312 มาใชกับบุคคลภายนอกท่ีไดรับโอนสิทธิเรียกรองมาจาก

ลูกหนี้ตามคําพิพากษาแลวไมได ซึ่งศาลฎีกาก็ไดวางแนวทางใหบุคคลภายนอกที่ไดรับโอนสิทธิ

เรียกรองนั้น สามารถดําเนินการขอใหศาลเพิกถอนการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง มาตรา  296 วรรคสอง โดยตองย่ืนคํารองกอนการบังคับคดีไดเสร็จลง แตตองไมชา

กวา 15 วันนับแตวันท่ีท่ีทราบขอความหรือพฤติการณอันเปนมูลแหงขออางนั้น
5
 

                                                 
3 
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4 
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ในกรณีเชนนี้ แมบทบัญญัติวาดวยการบังคับคดีสวนใหญ จะมีกําหนดหลักการในการ

วางเงินหรือหาประกันเพ่ือประกันการชําระคาสินไหมทดแทน เชน ในมาตรา 276 หรือมาตรา 288 

เร่ืองรองขัดทรัพยก็ตาม แตสําหรับหลักการในเร่ืองการขอใหศาลมีคําส่ังใหชําระคาสินไหมทดแทน

นั้น บทบัญญัติวาดวยการบังคับคดีสวนใหญกลับไมไดกําหนดไวอันมีผลทําใหบุคคลท่ีไดรับความ

เสียหายตองไปฟองใหชําระคาสินไหมทดแทนเปนคดีใหม ทําใหเสียเวลา คาใชจายเพ่ิมมากข้ึน 

สําหรับในดานศาลนั้นก็จะมีผลทําใหจํานวนคดีท่ีมาสูศาลเพิ่มมากข้ึน อีกท้ังผูพิพากษาในคดีเดิมยัง

เปนผูรูขอเท็จจริงของเร่ืองดีกวา  

 

3. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
  จากการศึกษาบทบัญญัติ ท่ี เ ก่ี ยวของ กับการคุ มครองบุคคลภายนอกท่ี ถูก

กระทบกระเทือนสิทธิจากการบังคับคดี ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทย 

กฎหมายดังกลาวยังไมมีกระบวนการที่สามารถนํามาใชเพ่ือการเยียวยาบุคคลภายนอกไวอยาง

เหมาะสม จึงเสนอใหมีการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัตินั้นๆ หากบุคคลภายนอกไมไดย่ืนคํารองเขามา

ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย และใหสามารถนําเอาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 

296 มาใชกับกรณีท่ีบุคคลภายนอกกลาวอางวาทรัพยสินท่ีถูกยึดนั้นมิใชลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

การบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดีจึงฝาฝนกฎหมายโดยชัดแจง ตามมาตรา 296 วรรคสอง

ดังนี้ จึงเสนอแนะใหมีการคุมครองบุคคลภายนอกที่ไดรับผลกระทบกระเทือนจากการบังคับคดี 

ดังนี้ 

1. ในคดีท่ีเจาหนี้ตามคําพิพากษาขอใหศาลออกหมายบังคับคดี ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 276 วรรคสอง ถาศาลท่ีออกหมายบังคับคดีแกทรัพยสิน

อยางใดอยางหน่ึงโดยเฉพาะ มีความสงสัยวาไมสมควรยึดทรัพยสินนั้นศาลจะมีคําส่ังใหผูขอยึด

วางเงินตอศาลหรือหาประกันมาใหตามจํานวนท่ีศาลเห็นสมควรในเวลาที่ออกหมายก็ได เพ่ือ

ปองกันการบุบสลายหรือสูญหายอันจะพึงเกิดข้ึนเนื่องจากการยึดทรัพยผิด โดยบทบัญญัติ

ดังกลาวไมไดกําหนดลงไววาใหอํานาจบุคคลที่ไดรับความเสียหายการยึดอายัดทรัพยสินมาผิด 

ของเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจาพนักงานบังคับคดี จะสามารถขอใหศาลมีคําส่ังชดใชคา

สินไหมทดแทนจากเงินหรือหลักประกันท่ีมาวางศาลนั้นอยางไร ดังนั้น จึงควรกําหนดหลักการ

ดังกลาวลงไวในบทบัญญัติมาตราดังกลาว ใหบุคคลภายนอกที่ทรัพยสินถูกยึดหรืออายัดนําออก

ขายทอดตลาดไป ใหบุคคลดังกลาวสามารถเรียกรองในคดีท่ีมีการบังคับคดีนั้นได ไมตองไป

ฟองรองเปนคดีใหม แตถาในคดีนั้นศาลไมไดส่ังใหวางเงินหรือหาประกันมาวางในขณะท่ีออก

หมายบังคับคดี ในกรณีเชนนี้ เม่ือศาลไตสวนแลวเห็นวาคํารองนั้นฟงไดใหศาลมีคําส่ังใหผูขอ

บังคับคดีชดใชคาสินไหมทดแทนตามจํานวนท่ีศาลเห็นสมควร ถาบุคคลดังกลาวไมปฏิบัติตาม

คําส่ังศาลบุคคลภายนอกท่ีไดรับความเสียหายอาจรองขอใหศาลบังคับคดีแกบุคคลนั้นเสมือน

หนึ่งวาเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
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 โดยผูเขียนเห็นวาควรมีการแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 276 ใหใชขอความตามแนวทางของ

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงยกรางมาตรา 276 ข้ึน
6
 

2. ปญหาขอจํากัดในการรองขอใหปลอยทรัพยสินท่ียึด 

 จากการศึกษาพบวา คดีท่ีมีการรองขอใหปลอยตามแนวทางของศาลฎีกาจํากัดใหมีได

เฉพาะคดีท่ีเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยสินไวเพ่ือขายทอดตลาดเพ่ือชดใชในหนี้เงินเทานั้น 

เปนหนี้อ่ืนๆ เชน หนี้กระทําการ งดเวนกระทําการ หรือสงมอบทรัพยสิน แมวาหนี้ดังกลาวจะตอง

ทําการยึดทรัพยสินเพ่ือนําออกขายทอดตลาดก็ตามก็จะรองขอใหปลอยทรัพยท่ียึดตามมาตรา 

288 ไมได ในคดีฟองขับไลลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารใหออกไปจากอสังหาริมทรัพยตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 296 ตรี เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจสงมอบ

การครอบครองใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา ถายังมีส่ิงของท่ีอยูในอสังหาริมทรัพยท่ีสงมอบ โดย

ทรัพยสินนั้นเปนของบุคคลอ่ืนไมใชของลูกหนี้ตามคําพิพากษา คดีนี้มิใชเปนการยึดเพ่ือนําออก

ขายทอดตลาดชําระหนี้เงิน จึงไมเขาหลักเกณฑท่ีเจาของทรัพยท่ีแทจริงจะย่ืนคํารองขอใหปลอย

ทรัพยตามมาตรา 288 ได 

 ผูเขียนจึงเห็นวา บุคคลภายนอกท่ีถูกกระทบกระเทือนสิทธิจากการดําเนินการบังคับ

คดีไมสามารถย่ืนคํารองขอใหปลอยสินที่ยึดได เพราะไมเขาเง่ือนไขตามมาตรา 288 จึงเปนกรณี

ท่ีไมอาจขอตามกฎหมายเฉพาะในช้ันบังคับคดีได บุคคลดังกลาวจึงสามารถขอคุมครองโดยการ

รองสอดเขาในเพ่ือใหไดรับความคุมครองตามมาตรา 57 (1) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพงไดท้ังนี้เพ่ือความเปนธรรมแกบุคคลภายนอกซึ่งถูกกระทบสิทธิและทําใหศาลสามารถ

นําบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันนํามาใชตรงกับสภาพความเปนจริงในเม่ือทรัพยสิน

นั้นไมใชของลูกหนี้ตามคําพิพากษาก็ตองปลอยทรัพยสินนั้นคืนไป 

3.  ใหมีการแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 288 และมาตรา 312 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพงใหมีขอความทํานองตามมาตรา 296 วรรคหก คือ ถาปรากฏขอเท็จจริงตอศาลวา

ทรัพยสินท่ีถูกยึดหรืออายัดและนําออกขายนั้นมิใชเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาบุคคลภายนอก

ดังกลาวมีสิทธิย่ืนคํารองเขามาในคดีเดิม ถาหากมีบุคคลท่ีตองรับผิดชอบตอความเสียหายซึ่ง

ไดแก ลูกหนี้ตามคําพิพากษา เจาหนี้ตามคําพิพากษา เจาพนักงานบังคับคดี หรือผูพิพากษาผูส่ัง

คดี แลวแตกรณี เพ่ือใหบุคคลภายนอกนั้นสามารถพิสูจนความเสียหายในคดีเดิมใหบุคคลผู

จะตองรับผิดชดใชเงินคืนโดยบุคคลภายนอกนั้น ไมตองไปฟองเปนคดีใหม และในกรณีท่ียังไมได

รับชดใชคาสินไหมทดแทนจนครบถวน เพราะบุคคลท่ีจะตองรับผิดไมมีทรัพยสินใหบังคับนํามา

ชําระหนี้ไดหรือทรัพยสินของตนท่ีถูกยึดอายัดและนําออกขายไปไดราคาต่ํากวาความจริงมาก ใน

กรณีเชนนี้ ก็ใหไดรับการชดใชคืนในคดีเดิมนั้นเอง ซึ่งถาศาลไตสวนแลวส่ังใหชําระหนี้ใหหากไม

ชําระก็ใหบังคับคดียึดทรัพยสินเสมือนเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดทันทีโดยเทียบเคียงกับ

                                                 
  

6
 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง คร้ัง

ท่ี 1662-28/2553 วันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553. 
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 263 ไดโดยบัญญัติเปนกฎหมายข้ึนใหมมี

ขอความดังนี้ 

 “มาตรา 296/1 บทบัญญัติในวรรคหกของมาตรา 296 ใหนํามาใชบังคับกับกรณีท่ีมี

การยึดหรืออายัดและนําออกขายซึ่งทรัพยสินของบุคคลอ่ืนมิใชของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตาม

มาตรา 288 มาตรา 312 หรือกรณีอ่ืนๆใหมีสิทธิย่ืนคํารองเขามาในคดีเดิมกอนการบังคับคดี

เสร็จลงตามมาตรา 296 วรรคส่ี ใหมีสิทธิไดรับการชดใชคาเสียหายอยางใดๆอันเกิดจากการ

บังคับคดีของเจาหนี้ตามคําพิพากษาลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจาพนักงานบังคับคดี ในเมื่อ

พิสูจนไดวาเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจาพนักงานบังคับคดีกระทําการไปโดยจงใจหรือประมาท

เลินเลอ แตไมตัดสิทธิเจาของอันแทจริงจะไปฟองรองเรียกคาเสียหายรวมทั้งเงินท่ีจายเปนคดี

ตางหากตามมาตรา 284 วรรคสอง กรณีจะเปนอยางไรก็ตาม ถาหากมีเงินเหลือจากการขาย

ทรัพยใหนํามาคืนเจาของอันแทจริงโดยถือวาเปนคาเสียหายสวนหนึ่ง” 

 อยางไรก็ตาม ถาบุคคลภายนอกไมไดรับการเยียวยาความเสียหายจากคาสินไหม

ทดแทนเพราะบุคคลผูตองรับผิดไมมีทรัพยสินท่ีจะนํามาบังคับคดีชําระหนี้ได หรือในคดีนั้นไมมีผู

ท่ีตองรับผิด อาทิเชน เจาหนี้ตามคําพิพากษาผูนํายึดทรัพยสินกระทําโดยสุจริตและเจาพนักงาน

บังคับคดีไมไดดําเนินการบังคับคดีฝาฝนตอกฎหมาย และไมไดการกระทําการบังคับคดีโดยจงใจ

หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนตน ในกรณีนี้บุคคลภายนอกไมสามารถเรียกรองใหบุคคล

ใดชดใชเพ่ือความเสียหายอันเกิดข้ึนไดเลย ดังนั้น ปญหาจากการที่ไมมีบทบัญญัติของประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ใหความคุมครองหรือบรรเทาความเสียหายของบุคคลภายนอก 

จึงควรแกไขปรับปรุงกฎหมายใหชัดเจน ผูเขียนเห็นวา ในเบื้องตน กรมบังคับคดีควรแกไขคําส่ัง

และระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับคดีในการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยกอนท่ีเจา

พนักงานบังคับคดีจะไปดําเนินการยึดตามรายการทรัพยสินท่ีเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดแจงไว ให

เจาพนักงานบังคับคดีทําการสอบสวนใหไดขอเท็จจริงเสียกอนวาทรัพยสินท่ีจะไปดําเนินการยึด

เปนทรัพยสวนของลูกหนี้ตามคําพิพากษา หากมีขอสงสัยใหรายงานตอศาลเพื่อทําการไตสวนวา

เปนทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือไมและเม่ือเจาพนักงานบังคับคดีไดดําเนินการยึด

ทรัพยนั้นไวแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีติดประกาศแจงการยึดทรัพยไว ณ สถานท่ีท่ียึดและท่ี

กรมบังคับคดี หรือลงหนังสือพิมพพรอมท้ังรูปถายทรัพยสินท่ียึดไวเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน 

เพ่ือใหบุคคลภายนอกท่ีอางวาเปนเจาของท่ีแทจริงไดขาวสารไดคัดคาน ถามีผูคัดคานก็ใหผู

คัดคานรองขัดทรัพยหากพนกําหนดเวลา 15 วันแลว เจาพนักงานบังคับคดีจึงมีสิทธิติดประกาศ

กําหนดวันขายทอดตลาดได โดยกําหนดเปนระเบียบและวิธีปฏิบัติของเจาพนักงานบังคับคดี 

 จากแนวทางดังกลาวผูเขียนเช่ือวาจะสามารถแกไขเยียวยาความเสียหายใหแก

บุคคลภายนอกที่ถูกกระทบกระเทือนสิทธิจากการบังคับคดีและผูท่ีเก่ียวของไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ ท้ังยังเปนการสรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมไดอีกระดับหนึ่งดวย 
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