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บทคดัย่อ 

การขายทอดตลาดทรัพย์สนิโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นวิธีการเพ่ือให้เจ้าหน้ีตามค า

พิพากษาของศาลได้รับช าระหน้ีอย่างหน่ึงและถือเป็นสัญญาซ้ือขายที่พิเศษไปกว่าสัญญาซ้ือขาย

ธรรมดาทั่วไปโดยการใช้อ านาจรัฐเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญต่อกระบวนการยุติธรรมในช้ันบังคับคดี

ภายหลังศาลมีค าพิพากษาให้ลูกหน้ีตามค าพิพากษาช าระหน้ีแล้วลูกหน้ีตามค าพิพากษาไม่ช าระ

หน้ีน้ันเมื่อสถิติของกรมบังคับคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบันการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดย

เจ้าพนักงานบังคับคดีมีความนิยมลดลงอย่างเห็นได้ชัดอันเน่ืองมาจากความไม่เช่ือมั่นใน

กระบวนการขายทอดตลาดและปัญหาที่เกิดข้ึนภายหลังการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยเจ้า

พนักงานบังคับคดีหลายประการ 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาทางกฎหมายภายหลังการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยเจ้า

พนักงานบังคับคดีปัจจุบันเป็นปัญหาส าคัญอย่างย่ิงเมื่อดูจากสถิติกรมบังคับคดีจะเห็นได้ว่ามี

แนวโน้มลดลงซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าเกดิปัญหาจนผู้ที่เคยสนใจเข้าสู้ราคาเพ่ือประมูลซ้ือทรัพย์จากการ

ขายทอดตลาดเกดิความไม่ม่ันใจเน่ืองจากปัญหาที่เกดิขึ้นภายหลังจากการขายทอดตลาดเพราะใน

ปัจจุบันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง กฎกระทรวง รวมทั้งระเบียบปฏิบัติและค าสั่งของกรมบังคับคดียังไม่เพียงพอในการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนภายหลังการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีได้อย่างบูรณ

การณ์ เพราะจากปัญหาที่พบส่วนมากผู้มีส่วนได้เสีย เจ้าหน้ี ลูกหน้ี หรือผู้ซ้ือทรัพย์กไ็ม่อาจได้รับ

การเยียวยาเพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมได้อย่างเตม็ที่ 

ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะโดยเหน็ควรให้มีการตรากฎหมายเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และ

ระยะเวลาการร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดเพ่ิมเติมในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่งให้ชัดเจนย่ิงขึ้นโดย ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏบัิติ ขั้นตอนการบังคับขับไล่ลูกหน้ีหรือ

บริวาร พร้อมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งของกรมบังคับคดี ประมวลกฎหมายที่ดิน และตามประมวล

รัษฎากรเกี่ยวกบัอตัราภาษี ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ให้เหมาะสม และเป็นธรรมกรณีซ้ือทรัพย์

                                                 


 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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จากการขายทอดตลาดทรัพย์สนิโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี รวมถึงแก้ไขค าสั่งกรมบังคับคดีส าหรับ

เป็นแนวทางในการปฏบัิติของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการยึดทรัพย์ และการส่งมอบทรัพย์สินแก่

ผู้ซ้ือทรัพย์ให้ชัดเจน รัดกุมมากข้ึน นอกจากน้ันควรก าหนดความรับผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้ใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้ชัดเจน เพ่ือให้ปัญหาภายหลังการขายทอดตลาด

ทรัพย์สนิโดยเจ้าพนักงานบังคบคดีลดน้อยลง และเกดิความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

 

1.  บทน า 

การขายทอดตลาด (Auction) หรือ (Public Sale) หมายถึง การขายทรัพย์สินที่

กระท าโดยเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไปด้วยวิธีเปิดโอกาสให้ผู้ซ้ือสู้ราคากัน ผู้ใดให้ราคาสูงสุดและผู้

ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยเคาะไม้หรือด้วยกิริยาอย่างอื่นตามจารีตประเพณีในการขาย

ทอดตลาด ผู้น้ันเป็นผู้ซ้ือทรัพย์สินน้ันผู้ซ้ือทรัพย์สินโดยสุจริตจากการขายทอดตลาดตามค าสั่ง

ศาลหรือการขายทอดตลาดทั่วไปย่อมได้รับความคุ้มครองยกเว้นกรณีมีการเพิกถอนการขาย

ทอดตลาดตามค าสั่งศาลตามหลักกฎหมายที่ว่า “ผู้รับโอนไม่มีสทิธดิีกว่าผู้โอน” 

กระบวนการขายทอดตลาดถูกน ามาเป็นเคร่ืองมือในการบังคับเพ่ือให้เจ้าหน้ีได้รับ

ช าระหน้ีจนครบถ้วนตามค าพิพากษาของศาล จ านวนขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการ

บังคับคดี อันเป็นปัจจัยหลักต่อการตัดสินใจของนักลงทุน และในแง่ของการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินคงค้างในการบังคับคดีซ่ึงมีอยู่ประมาณ 250,000 คดี(คิดเป็นทุนทรัพย์ประมาณ 

300,000 ล้านบาท และจะมีทุนทรัพย์เพ่ิมข้ึนอกีประมาณเดือนละ 12,000 ล้านบาท)ให้กลับคืน

สู่ระบบตลาดตามปกติอนัจะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเมด็เงินในระบบการเงินการคลังแต่หาก

กระบวนการขายทอดตลาดที่ไม่ถูกต้องอาจน ามาสู่ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบและไม่เป็นธรรมแก่

ทั้งเจ้าหน้ีและลูกหน้ีได้โดยไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งหมายให้การบังคับคดี

เป็นไปโดยถูกต้องรวดเรว็และเป็นธรรม  

ในปัจจุบันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวล

กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง กฎกระทรวง รวมทั้งระเบียบปฏบัิติและค าสั่งของกรมบังคับคดียัง

ไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนภายหลังการขายทอดตลาดทรัพย์สินได้อย่างบูรณการณ์ 

เพราะจากปัญหาที่พบส่วนมากผู้มีส่วนได้เสีย เจ้าหน้ี ลูกหน้ี หรือผู้ซ้ือทรัพย์กไ็ม่อาจได้รับการ

เยียวยาเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมได้อย่างเตม็ที่ แม้ในมาตรา 1330 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์บัญญัติให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะมีสิทธิไล่เบ้ียได้กต็ามทั้งน้ีผู้ที่ได้รับผลกระทบกอ็าจ

ไม่ได้รับการชดใช้จนเตม็จ านวน 
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2.  แนวคิดในการถ่ายโอนงานดา้นการบงัคบัคดีแพ่งสู่ภาคเอกชน  ทฤษฎีที่

น ามาใชใ้นการขายทอดตลาดทรพัยส์ินตามค าสัง่ศาล ทฤษฎีพื้ นฐานในทาง

เศรษฐศาสตร ์ทฤษฎีพื้ นฐานในทางนติิศาสตร ์

 2.1 แนวคิดในการถ่ายโอนงานดา้นการบงัคบัคดีแพ่งสู่ภาคเอกชน 

 เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้สถิติจ านวนคดีที่อยู่ระหว่างการบังคับคดี 

หรืออยู่ระหว่างรอการบังคับคดีมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนในขณะที่บุคลากรของกรมบังคับคดีมีจ านวน

เทา่เดิมและถูกจ ากดัอตัราก าลังในภาครัฐท าให้การบังคับคดีล่าช้าเป็นผลให้คู่ความและผู้มีส่วนได้

เสียในการบังคับคดีได้รับความเสียหายและไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงเป็นอุปสรรคส าคัญในการ

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของรัฐส่งผลให้ประชาชนขาดความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรมของ

รัฐ 

 2.2 ทฤษฎีทีน่ ามาใชใ้นการขายทอดตลาดทรพัยสิ์นตามค าสัง่ศาล 

2.2.1 ทฤษฎีพื้ นฐานในทางเศรษฐศาสตร ์

                เน่ืองจากทฤษฎีในการขายทอดตลาดน้ันคล้ายกับทฤษฎีพ้ืนฐานในทาง

เศรษฐศาสตร์ซ่ึงจะยึดถือการพิจารณาการด าเนินไปของตลาด(Market Process)ไม่ใช่พิจารณาถึง

มูลค่าหรือราคา(Cost)เทา่น้ันเป็นต้นว่าในการขายทอดตลาดที่ดิน ราคาที่ตกลงขายต้องเป็นราคา

ที่เป็นไปได้คือเป็นราคาที่สามารถขายได้ และเป็นราคาที่อยู่ในระดับความเหมาะสมหลักพ้ืนฐาน

ในทางเศรษฐศาสตร์ที่จะน ามาพิจารณาประกอบการขายทอดตลาดได้เป็นอย่างดี ได้แก่ 

          2.2.1.1 หลกัอุปสงคแ์ละอุปทาน (Demand and Supply) 

                   โดยคุณลักษณะของอุปสงค์ คือ ความต้องการของมนุษย์ไม่มีขอบเขต

จ ากดั แต่ก าลังซ้ือจะเป็นตัวดึงไม่ให้ความต้องการน้ันส าเรจ็ลงตามความประสงค์ หรืออีกนัยหน่ึง

อุปสงค์กค็ือ ความต้องการบวกด้วยก าลังซ้ือส าหรับคุณลักษณะของอุปทานกค็ือลักษณะแตกต่าง

กันไปของที่ดินไม่มีที่ดินแปลงใดๆสองแปลงที่จะเหมือนกันทุกอย่าง ดังน้ันความสัมพันธ์ต่างๆ

เหล่านี้ จะเป็นตัวก าหนดระดับราคาหรือมูลค่าของทรัพย์สนินั้น ถ้าอุปสงค์มากอุปทานลดลงราคาก็

จะเพ่ิมขึ้ น และในทางกลับกันถ้าอุปสงค์ลดลงอุปทานเพ่ิมขึ้ นราคากจ็ะต้องลดลงอย่างแน่นอน 

กรณีตัวอย่างเช่น ในภาวะอุปสงค์สูงราคาบ้านหลังสุดท้ายที่ขายได้ในโครงการหน่ึงจะสูงกว่าราคา

บ้านหลังแรกที่ขายในทางกลับกนัหากอุปทานสูงกว่ากจ็ะต้องมีการขายลดราคาบ้านหลังแรกที่ขาย

การทราบสถานการณ์ของตลาดจึงเป็นสิ่งส าคัญ 

    2.2.1.2 หลกัความเปลีย่นแปลง (Change) 

                      เน่ืองจากมูลค่าของสิ่งใดๆย่อมมีการเปล่ียนแปลงไม่หยุดน่ิงหรือคงที่ซ่ึง

การเปล่ียนแปลงน้ีจะเป็นการลดหรือเพ่ิมค่ากไ็ด้แรงผลักดันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

รวมทั้งความเปล่ียนแปลงทางกายภาพ เช่นความผุพัง ภัยธรรมชาติ พฤติกรรมความต้องการ 

สถานการณ์ตลาด และวัฒนธรรม ล้วนมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงสภาพเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินอย่างมากในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
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จึงต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่างๆเหล่าน้ี และน ามาใช้ประกอบในการพิจารณาอนุมัติให้ขาย

ทอดตลาดทรัพย์สินทั้งน้ีเพ่ือให้ราคาที่ขายทอดตลาดไปน้ันสอดคล้องกับความเป็นจริงกับสภาวะ

ตลาดในขณะน้ันๆ 

2.2.2    ทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Decision Process) 

                 กระบวนการตัดสนิใจซ้ือหมายความถึงขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จาก

สองทางเลือกขึ้นไปพฤติกรรมผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัขบวนการตัดสินใจทั้งด้าน

จิตใจ(ความรู้สึกนึกคิด)และพฤติกรรมทางกายภาพการซ้ือเป็นกิจกรรมด้านจิตใจและทาง

กายภาพซ่ึงเกดิขึ้นในช่วงระยะเวลาหน่ึงกจิกรรมเหล่านี้ท  าให้เกิดการซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ือ

ตาม 

2.3.3 ทฤษฎีพื้ นฐานในทางนติิศาสตร ์

2.3.3.1 หลกัการบงัคบัช าระหนี้  

                     ทฤษฎีว่าด้วยสภาพบังคับ (The Sanction Theory) เป็นทฤษฎีของ

ส านักความคิดทางกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง(Positive Law School) ถือหลักว่ากฎหมายประกาศใช้

แล้วผู้ใดไม่ปฏบัิติตามคือฝ่าฝืนและถือว่าเป็นการละเมิดต่อกฎหมายแล้วผู้น้ันจะต้องได้รับผลตาม

กฎหมายได้บัญญัติไว้ซ่ึงมีทั้งสภาพบังคับในทางอาญาและสภาพบังคับในทางแพ่งในการบังคับ

ช าระหน้ีซ่ึงการบังคับช าระหน้ีมี 2 วิธคีือ การเรียกให้ช าระหน้ี และเรียกให้งดเว้นการกระท าการ 

       2.3.3.2 หลกัสุจริต 

                   หลักสุจริต (The Principle of Good Faith) ตามบทบัญญัติแห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 5 บัญญัติว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตนกด็ี ในการช าระหน้ี

กด็ีบุคคลทุกคนต้องกระท าโดยสจุริต” เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ทั่วโลกยอมรับ 

              2.3.3.3 หลกัผูร้บัโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผูโ้อน 

                          ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน “Nemo Dat Qui Non Habet” 

หมายความว่าการซ้ือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินจากผู้ซ่ึงไม่ได้มีสิทธิครอบครองทรัพย์สินน้ันท าไม่ได้ 

และผู้ที่ซ้ือไปกไ็ม่ได้กรรมสทิธิ์ในทรัพย์สนิอนัน้ัน  

 

3. มาตรการตามกฎหมายเกีย่วกบัการขายทอดตลาดทรพัยส์ินของประเทศไทย 

และของต่างประเทศ 

 3.1 มาตรการตามกฎหมายไทย   

  3.1.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

            การขายทอดตลาดในกฎหมายไทยได้มีการบัญญัติไว้ในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 509 บัญญัติว่า “การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์ เมื่ อผู้

ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยเคาะไม้ หรือด้วยกริิยาอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงตามจารีตประเพณีใน

การขายทอดตลาด ถ้ายังมิได้แสดงเช่นนั้นอยู่ตราบใดทา่นว่าผู้สู้ราคาจะถอนค าสู้ราคาของตนเสียก็
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ยังถอนได้” การขายทอดตลาดเกิดขึ้ นได้ด้วยกัน 2 วิธีคือการขายทอดตลาดตามค าสั่งศาล หรือ

ตามค าพิพากษาของศาลหลังจากที่มีการด าเนินการฟ้องร้องคดีต่อศาล  

  3.1.2 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 

                 การบังคับคดีเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาของศาลจะต้องร้องขอให้เจ้า

พนักงานบังคับคดีท าการบังคับคดีแก่ลูกหน้ีตามค าพิพากษาของศาลภายในก าหนดเวลา 10 ปี 

นับแต่วันที่มีค าพิพากษาเพ่ือให้ลูกหน้ีฝ่ายที่แพ้คดีปฏบัิติตามค าพิพากษา การออกหมายบังคับ

คดี เป็นกรณีเม่ือลูกหน้ีตามค าพิพากษาฝ่าฝืนค าบังคับไม่ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลที่มีค า

พิพากษาหรือค าสั่ง และการออกหมายบังคับคดีจะกระท าได้ต่อเมื่อลูกหน้ีตามค าพิพากษาได้

รับค าบังคับโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วแต่ไม่ปฏบัิติตามค าบังคับน้ันภายในเวลาและเง่ือนไขที่ศาล

ระบุไว้ในค าบังคับ 

 3.1.3 ประมวลกฎหมายทีด่ิน  

          การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีผลกับการยึด

ทรัพย์บังคับคดีและการขายทอดตลาดส่วนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหากเป็นที่ดินที่มี

เอกสารสิทธิ์ ผู้ซ้ือทรัพย์ จะต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ 

กรณีโอนกรรมสทิธิ์หรือสทิธคิรอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ซ้ือทอดตลาดด้วย 

  3.1.4 พระราชบญัญติัว่าดว้ยความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่ พ.ศ.
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           ความรับผิดของเจ้าหน้าที่หรือความรับผิดของหน่วยงานที่มีต่อผู้เสียหาย

กฎหมายฉบับน้ีได้ก าหนดให้เกิดความรับผิดข้ึนเม่ือได้มีการท าละเมิดต่อผู้เสียหายโดยเจ้าหน้าที่

ซ่ึงเกดิจากการปฏบัิติหน้าที่ราชการ และผลของการละเมิดดังกล่าวเป็นผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมิด

กบัหน่วยงานของรัฐมีความรับผิดในมูลละเมิดดังกล่าว  

  3.1.5 ประมวลรษัฎากร  

           ตามประมวลรัษฎากรได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกบัเร่ืองการเสียภาษีอากรไว้ซ่ึง

เมื่อผู้ซ้ือทรัพย์สินจาการขายทอดตลาดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ด าเนินการขอให้เจ้าพนักงาน

ที่ดินท าการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ ซ้ือจากการขายทอดตลาดแล้วจะต้องน า

ใบเสรจ็รับเงินที่ได้เสยีไปมาขอรับคืนได้ตามกฎหมายเว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

 3.2 มาตรการตามกฎหมายต่างประเทศ   

 3.2.1 กลุ่มประเทศทีใ่ชร้ะบบกฎหมายลายลกัษณอ์กัษร (Civil Law System) 

          3.2.1.1 ประเทศญีปุ่่น 

      การบังคับคดีของประเทศญ่ีปุ่น มีหลักทั่วไปของการบังคับคดีที่

รวดเร็ว เห็นได้จากคดีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินให้มีการยึดทรัพย์ไม่จ าเป็นต้องเร่ิม

กระบวนการพิจารณาคดีใหม่ และการบังคับคดีแพ่งญ่ีปุ่นเม่ือรวมระยะเวลาการด าเนินการทุก

ขั้นตอนจะใช้เวลาเพียง 8 เดือนถึง 1 ปี การเพิกถอนการขายทอดตลาดกฎหมายบังคับคดีของ
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ญ่ีปุ่น The Civil Execution Law  บัญญัติว่า ถ้าจ านวนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินมี

ค่าไม่ครอบคลุมค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีกบัผลประโยชน์ของทรัพย์สนิที่เป็นหลักประกัน 

ศาลจะยกเลิกการขายทอดตลาด หรือในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประมูลกระท าโดยทุจริต หรือคบคิดกัน

ซ้ือในราคาต ่า นอกจากน้ีกฎหมายยังให้อ านาจศาลว่าจะขายทรัพย์สินที่ยึดมาโดยวิธีขายทอดตาด

หรือวิธีอื่นใดกไ็ด้หรือเม่ือพิจารณาถึงสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในการขายทอดตลาดน้ันๆแล้วศาล

สามารถเปล่ียนแปลงการยึดทรัพย์ได้หากทรัพย์สนิน้ันยึดได้ยาก 

            3.2.1.2 สาธารณรฐัฝรัง่เศส 

             ประเทศฝร่ังเศสมีการแยกกฎหมายบังคับคดีออกจากกฎหมาย

วิธีพิจารณาความเร่ิมต้ังแต่ในกฎหมายลงวันที่ 9 กรกฎาคม 1991 เรียกว่าประมวลกฎหมาย

บังคับคดี (The Code of Execution) ซ่ึงมีหน้าที่แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการบังคับคดี และเป็นการ

พัฒนาที่ส าคัญของการบังคับคดีที่สามารถน ามาใช้กบัคดีหลายประเภท เช่น คดีล้มละลาย เป็นต้น 

 3.2.2 กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law 

System) 

                 3.2.2.1 เครือรฐัออสเตรเลีย  

    การบังคับคดีของเครือรัฐออสเตรเลียน้ันจะด าเนินการโดย

หน่วยงานที่เรียกว่า “Sheriff Office” ซ่ึงได้จัดตั้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1829 (พ.ศ. 2372)โดยมี

พ้ืนฐานมาจากประเทศอังกฤษ เน่ืองจากเครือรัฐออสเตรเลียเป็นหน่ึงในอาณานิคมของประเทศ

อังกฤษจึงได้รับอิทธิพล และแนวความคิดทางกฎหมายมาจากประเทศอังกฤษด้วย โดย sheriff 

เป็นเจ้าหน้าที่
ี่
ของศาล และเป็นตัวแทนของศาลในการบังคับคดี    

      3.2.2.2 สหรฐัอเมริกา 

    ในสหรัฐอเมริการะบบการบังคับคดีทางแพ่งได้มีการพัฒนา

กระบวนการมากขึ้ นทั้งในด้านรูปแบบของการท าค าพิพากษาการบังคับใช้กฎหมายตลอดจน

วิธกีารบังคับต่าง ๆ กเ็พ่ือที่จะท าให้การร้องขอให้บังคับคดีของโจทก์น้ันมีความเป็นผลส าเรจ็มาก

ที่สุดอย่างไรกดี็เน่ืองจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการปกครองแบบสหพันธรัฐ (the federal 

system) ซ่ึงแต่ละรัฐสามารถออกกฎหมายใช้บังคับภายในรัฐได้เองภายใต้รัฐธรรมนูญของ

สหรัฐอเมริกาและประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์ซ่ึงได้มีรูปแบบของระบบกฎหมาย

แบบประมวลกฎหมายเข้าไว้ด้วยในภายหลังจึงท าให้สหรัฐอเมริกามีทั้งการตัดสินบังคับตามหลัก

ความยุติธรรมและการตัดสนิบังคับตามกฎหมายในการบังคับคดีตามหลักเกณฑท์ั่วไป 
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4.ปัญหาและวิเคราะหปั์ญหาภายหลงัการขายทอดตลาดทรพัยส์ินโดยเจา้พนกังาน

บงัคบัคดี 

 4.1 ปัญหาเรือ่งการรอ้งขอเพกิถอนการขายทอดตลาด 

การร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดเช่น เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดใน

ราคาที่ต ่าเกินควรและเกิดการคบคิดฉ้อฉลกันหรือด้วยความประมาทเลินเล่อของเจ้าพนักงาน

บังคับคดีในการขายทอดตลาด หรือการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้ประกาศการขายทอดตลาด

ตามกฎหมายเป็นต้นซ่ึงในประเทศญ่ีปุ่นเม่ือการขายทอดตลาดแล้วให้เจ้าพนักงานด าเนินการโอน

ทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่ซ้ือทรัพย์ได้ โดยหลักบุคคลใดจะขอเพิกถอนการขายทอดตลาดไม่ได้เว้นแต่

การเพิกถอนการขายทอดตลาดถ้าจ านวนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินมีค่าไม่

ครอบคลุมค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีกบัผลประโยชน์ของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ศาล

จะยกเลิกการขายทอดตลาด หรือในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประมูลกระท าโดยทุจริต หรือคบคิดกันซ้ือใน

ราคาต ่า และในสาธารณรัฐฝร่ังเศสไม่มีบทบัญญัติให้สิทธิแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องคัดค้านการขาย

ทอดตลาดต่อศาลได้แต่ได้ให้สิทธิตามกฎหมายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะร้องคัดค้านการยึดทรัพย์

ได้หลายกรณี เช่น กรณีที่ลูกหน้ีร้องคัดค้านว่า การยึดทรัพย์น้ันเป็นโมฆะเน่ืองจากท าการยึด

ทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือกรณีที่บุคคลภายนอกที่ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด

เน่ืองจากทรัพย์ที่ถูกยึดเป็นกรรมสิทธิ์ของตนหรือตนมีสิทธิอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์เหลือ

ทรัพย์น้ัน เช่น สทิธใินการใช้สอยและเกบ็กนิ เป็นต้น 

ดังน้ันมาตรการตามกฎหมายไทยเร่ืองการร้องขอเพิกถอนการขายทอดดตลาดเมื่อ

วิเคราะห์แล้วพบว่ามีช่องว่างให้ผู้ร้องกระท าการโดยไม่สุจริตเป็นการประวิงเวลา ท าให้ผู้ซ้ือทรัพย์

ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย และได้รับความเสียหายขาดประโยชน์ในการใช้สอยทรัพย์สินที่ซ้ือมา

เป็นเวลานาน   

 4.2 ปัญหาเรือ่งการไดก้รรมสิทธ์ิของผูซ้ื้อทรพัยจ์ากการขายทอดตลาดทรพัยสิ์นโดย

เจา้พนกังานบงัคบัคดี 

กรณีที่ ผู้ ซ้ือทรัพย์จากการขายทอดตลาดกรณีเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทสิทธิ

ครอบครองครอบครอง เช่น หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3) หรือ (น.ส.3.ก) ไม่มี

บทบัญญัติใดที่บัญญัติให้ผู้ซ้ือทรัพย์สินมีสิทธิครอบครองในที่ดินได้ทันทีต่างกับที่ดินที่เป็น

เอกสารสทิธิ์ประเภทโฉนดที่ดิน  

 ดังน้ัน ปัญหาที่พบคือการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีผล

กับการยึดทรัพย์บังคับคดีและการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยทรัพย์สินที่ขายน้ันเป็นทรัพย์นอก

พาณิชย์ เช่น เป็นที่ธรณีสงฆ์ หรือสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ผู้ซ้ือทรัพย์สินจากการขาย

ทอดตลาดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะเรียกร้องเงินคืนจากจ าเลยหรือลูกหน้ีตามลักษณะลาภมิ

ควรได้ไม่ได้ แต่เป็นเร่ืองของเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาต้องรับผิดต่อผู้ซ้ือทรัพย์สินจากการขาย
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ทอดตลาดซ่ึงผู้ซ้ือทรัพย์สนิจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่า

ผู้โอน 

 4.3 ปัญหาเรือ่งภาระค่าภาษีเงินได ้ค่าอากรแสตมป์ และค่าธรรมเนยีมต่างๆ 

       ปัญหาเร่ืองภาระค่าภาษีเงินได้ ค่าอากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมต่างๆน้ันปัจจุบัน

ผู้ซ้ือทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน

สทิธแิละนิติกรรมของกรมที่ดินทั้งหมด 

ดังน้ัน ปัญหาดังกล่าวเป็นการผลักภาระให้กับผู้ซ้ือทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด

โดยยังไม่มมีาตรการที่ให้ผู้ซ้ือทรัพย์ขอคืนภาษีเงินได้ ค่าอากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมอื่น เมื่อ

ผู้ซ้ือทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดท าการช าระไปครบถ้วนแล้วจึงเป็นการเพ่ิมภาระทางภาษีและ

เพ่ิมค่าใช้จ่ายในการเข้าสู่ประมูลทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด และยังส่งผลกระทบต่อการจด

ทะเบียนรับโอนกรรมสทิธิ์ของผู้ซ้ือทรัพย์สนิด้วย  

 4.4 ปัญหาเรื่องการบงัคบัคดีขบัไล่ผูอ้ยู่อาศยั และบริวารจากการขายทอดตลาด

ทรพัยสิ์นโดยเจา้พนกังานบงัคบัคดี 

ภายหลังจากการขายทอดตลาดแล้วทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดน้ันยังมีบุคคลอื่นหรือ

บริวารของลูกหน้ีอาศัยอยู่ กระบวนการบังคับคดีขับไล่ผู้อยู่อาศัย และบริวารในทรัพย์สินที่ขาย

ทอดตลาดน้ันเป็นปัญหาที่ส าคัญที่ท  าให้ผู้ซ้ือทรัพย์สินต้องเดือดร้อนกระบวนการบังคับคดีเร่ือง

ขับไล่ ร้ือถอน บริวาร ค่อนข้างยุ่งยากและกินเวลานาน  ท าให้เกิดความเสียหายตามมาแม้

ด าเนินการตามขั้นตอนแล้ว ลูกหน้ีหรือบริวารกไ็ม่ยอมออก จึงเกดิการโต้แย้งสทิธเิป็นต้น   

ในสหรัฐอเมริกาเร่ืองการฟ้องขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์ (ejectment) หรือการ

ฟ้องเรียกเอาตัวทรัพย์สิน (replevin) ซ่ึงศาลได้สั่งว่าลูกหน้ีจะต้องส่งคืนที่ดินหรือทรัพย์สินน้ัน

ให้แก่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาแต่ถ้าลูกหน้ีไม่ได้ปฏบัิติตามเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลน้ันกจ็ะ

ยึดที่ดิน หรือทรัพย์สนิน้ันและน าไปให้แก่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษา ซ่ึงเป็นบทลงโทษกับลูกหน้ีที่ไม่

ยอมออกจากทรัพย์ที่ศาลมีค าพิพากษาแล้ว  

ดังน้ัน ปัญหาดังกล่าวเร่ืองการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมี

ข้อจ ากดัในเร่ืองของการลงโทษกบัตัวลูกหน้ีหรือบริวารที่อยู่อาศัยในทรัพย์ที่ศาลมีค าพิพากษาเกิด

ความล่าช้าและเกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาหรือผู้ซ้ือทรัพย์ได้จากการขาย

ทอดตลาด น้ัน 

 4.5 ปัญหาเกีย่วกบัความรบัผิดของบุคคลต่างๆกรณีเกิความเสียหายภายหลงัจาก

การขายทอดตลาดทรพัยสิ์นโดยเจา้พนกังานบงัคบัคดี 

ความรับผิดของบุคคลต่างๆ เช่นเจ้าหน้ีตามค าพิพากษา จะต้องปฏบัิติตามกฎหมาย 

และยึดทรัพย์ไม่ให้เกินจ านวนหน้ี หรือยึดทรัพย์เกินกว่าที่จ าเป็นแก่การบังคับคดีน้ันหากฝ่าฝืน

จะต้องรับผิดต่อลูกหน้ีตามค าพิพากษาหรือบุคคลภายนอกเพ่ือความเสียหายที่เกิดข้ึนน้ัน ส่วนเจ้า

พนักงานบังคับคดีจะต้องด าเนินการบังคับคดีโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามระเบียบ ค าสั่งของกรม
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บังคับคดี การยึดและขายทรัพย์สินโดยมิชอบหรือยึดทรัพย์เกินกว่าที่จ าเป็นแก่การบังคับคดีน้ัน 

หากไม่เป็นไปตามกฎหมายและวิธีปฏิบัติโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว ก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนต่อ

กฎหมายเจ้าพนักงานบังคับคดีอาจต้องรับผิดต่อลูกหน้ีตามค าพิพากษาหรือต่อบุคคลภายนอก

เพ่ือความเสียหาย ปัญหาน้ีกระทบถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเน่ืองจากการขาย

ทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีจะท าการขายทรัพย์สินของลูกหน้ีตามค าพิพากษาจะต้องกระท า

โดยชอบด้วยกฎหมายตามข้ันตอนที่ก  าหนดไว้ เม่ือการบังคับคดีมีเป็นจ านวนมาก และการบังคับ

คดีหรือการขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความรวดเรว็ต่อเน่ือง ท าให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีโอกาส

เกดิความผิดพลาดได้โดยง่ายและก่อให้เกดิความเสยีหายแก่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษา ลูกหน้ีตามค า

พิพากษา บุคคลภายนอก และผู้มีส่วนได้เสียด้วยแม้หลังจากการขายทอดตลาดไปแล้วความรับ

ผิดของเจ้าพนักงานบังคับคดีกยั็งต้องรับผิดชอบกับการกระท าของตนเองอยู่ตามกฎหมาย ท าให้

เกดิปัญหาการฟ้องเรียกร้องความเสยีหาย หรือการร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดตามมา 

 

5.บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 5.1 บทสรุป 

       ในการศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาภายหลังจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยเจ้า

พนักงานบังคับคดีซ่ึงมีความเกี่ยวพันธ์กันระหว่างกระบวนการยุติธรรมในการบังคับคดีและวิธี

ปฏิบัติรวมทั้งสภาพปัญหาต่างๆที่พบในปัจจุบันและมีความส าคัญอย่างย่ิงในการสร้างความ

เช่ือมั่นในการบังคับคดีในการขายทอดตลาดทรัพย์สนิโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีให้บรรลุเป้าหมาย

ในการน าเงินมาช าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษา 

        จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันผู้ซ้ือทรัพย์จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยเจ้า

พนักงานบังคับคดีมีความนิยมลดลงตามล าดับสถิติจ านวนการขายทอดตลาดทรัพย์สินของกรม

บังคับคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบันอันเน่ืองมาจากความไม่เช่ือมั่นในกระบวนการขาย

ทอดตลาด แม้จะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือประกาศของกรมบังคับคดีบางส่วนกยั็งไม่

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึนได้อย่างครบถ้วนซ่ึงพอกล่าวสรุปได้ดังน้ี            

1. ปัญหาเร่ืองการร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด 

  ตามมาตรการกฎหมายไทยเร่ืองการร้องขอเพิกถอนการขายทอดดตลาดเมื่อ

วิเคราะห์แล้วพบว่ามีช่องว่างให้ผู้ร้องกระท าการโดยไม่สุจริตเป็นการประวิงเวลา ท าให้ผู้ซ้ือ

ทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย และได้รับความเสียหายเช่น ขาด

ประโยชน์ในการใช้สอยทรัพย์สนิที่ซ้ือมาเป็นเวลานาน 

         2. ปัญหาเร่ืองการได้กรรมสทิธิ์ของผู้ซ้ือทรัพย์จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดย

เจ้าพนักงานบังคับคดี 

      กรณีที่ผู้ซ้ือทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี

กรณีเป็นอสงัหาริมทรัพย์ประเภทสทิธคิรอบครองครอบครอง เช่น หนังสอืรับรองการท าประโยชน์ 
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(น.ส. 3) หรือ (น.ส.3.ก) ไม่มีบทบัญญัติใดที่บัญญัติให้ผู้ซ้ือทรัพย์สินดังกล่าวมีสิทธิครอบครอง

ในที่ดินได้ทนัทต่ีางกับที่ดินที่เป็นเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดที่ดินซ่ึงได้รับสันนิษฐานว่าผู้มีช่ือทาง

ทะเบียนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินน้ัน และนอกจากน้ันกรณีเมื่อมีการเพิกถอนการขาย

ทอดตลาดตามค าสั่งศาลผู้ซ้ือทรัพย์สินจะต้องคืนทรัพย์สินที่ซ้ือได้จากการขายทอดตลาดตาม

กฎหมายในฐานะผู้รับโอนไม่มีสทิธดิีกว่าผู้โอน โดยไม่ได้รับความคุ้มครอง 

3. ปัญหาเร่ืองภาระค่าภาษีเงินได้ ค่าอากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ 

            ปัจจุบันผู้ซ้ือทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี

จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าภาษีเงินได้ ค่าอากรแสตมป์และ ค่าธรรมเนียม ในการจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมของกรมที่ดินทั้งหมดดังน้ัน จึงเป็นการเพ่ิมภาระทางภาษีและเพ่ิมค่าใช้จ่ายใน

การเข้าสู้ราคาในการประมูลทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด และนอกจากน้ันยังส่งผลกระทบต่อ

ความนิยมของผู้ซ้ือทรัพย์ด้วย  

       4. ปัญหาเร่ืองการบังคับคดีขับไล่ผู้อยู่อาศัย และบริวารจากการขายทอดตลาด

ทรัพย์สนิโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี 

      กระบวนการบังคับคดีขับไล่ผู้อยู่อาศัย และบริวารในทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด

น้ันเป็นปัญหาที่ส าคัญที่ท  าให้ผู้ซ้ือทรัพย์สินต้องเดือดร้อนภายหลังจากการขายทอดตลาดแล้ว

ทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดน้ันยังมีบุคคลอื่นหรือบริวารของลูกหน้ีอาศัยอยู่ กระบวนการบังคับคดี

เร่ืองขับไล่ ร้ือถอน บริวาร ค่อนข้างยุ่งยากและกินเวลานาน ท าให้เกิดความเสียหายตามมาแม้

ด าเนินการตามขั้นตอนแล้ว ลูกหน้ีหรือบริวารกไ็ม่ยอมออก จึงเกดิการโต้แย้งสทิธเิป็นต้น   

      5. ปัญหาเกี่ยวกบัความรับผิดของบุคคลต่างๆกรณีเกคิวามเสียหายภายหลังจากการ

ขายทอดตลาดทรัพย์สนิโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี 

      ปัญหาความรับผิดของบุคคลต่างๆ เช่นเจ้าหน้ีตามค าพิพากษา จะต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมาย และการยึดทรัพย์ต้องไม่ให้เกินจ านวนหน้ี หรือยึดทรัพย์เกินกว่าที่จ าเป็นแก่การ

บังคับคดีน้ันไม่ได้ หากฝ่าฝืนจะต้องรับผิดต่อลูกหน้ีตามค าพิพากษาหรือบุคคลภายนอกเพ่ือ

ความเสียหายที่เกิดข้ึนน้ัน ส่วนเจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องด าเนินการบังคับคดีโดยชอบด้วย

กฎหมาย ตามระเบียบ ค าสั่งของกรมบังคับคดี ว่าด้วยการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน หาก

กระท ามิชอบหรือยึดทรัพย์เกินกว่าที่จ าเป็นแก่การบังคับคดีน้ัน หากไม่เป็นไปตามกฎหมายและ

วิธีปฏิบัติโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว กถ็ือว่าเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเจ้าพนักงานบังคับคดีอาจ

ต้องรับผิดต่อลูกหน้ีตามค าพิพากษาหรือต่อบุคคลภายนอกเพ่ือความเสียหายได้ตามบทบัญญัติ

แห่งประมวลกฎหมายน้ีหรือตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.

2539 เป็นต้น 
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 5.2 ขอ้เสนอแนะ 

       จากสภาพปัญหาภายหลังการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

       5.2.1 ผู้วิจัยเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง เพ่ือก าหนดสทิธแิละระยะเวลาในการย่ืนค าร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด

ให้ชัดเจนและเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างย่ิงเทา่น้ัน ดังน้ี 

      “มาตรา 296 การยื่นค ารอ้งตามมาตรานี้ หา้มมิใหร้อ้งขอเพิกถอนการ

ขายทอดตลาดเวน้แต่ในกรณีที่จ าเลยขาดนดัยืน่ค าใหก้าร และมีการขอใหพ้ิจารณาคดีใหม่

ภายใน 15 วนันบัจากวนัที่ไดส่้งค าบงัคบัตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ใหแ้ก่จ าเลย หรือการ

บงัคบัคดีไม่สามารถด าเนนิการต่อไปไดด้ว้ยความยุติธรรมในกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) ผูที้่ประมูลให้ราคาสูงสุดไม่สามารถช าระเงินไดค้รบถว้นตามระย

เวลาทีเ่จา้พนกังานบงัคบัคดีก าหนด  

(2)การบงัคบัคดีท าโดยฝ่าฝืนบทบัญญติัแห่งกฎหมายว่าดว้ยการขาย

ทอดตลาดประกาศ ค าสัง่ใดๆที่เกี่ยวกบัการขายทอดตลาด หรือไดม้ีการแกไ้ขเงื่อนไขการ

ขายโดยปราศจากการยินยอมของผูม้ีส่วนไดเ้สีย  

(3)การประกาศขายทอดตลาดมีระยะเวลาไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

หรือไม่เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด  

(4) ผูข้ายทอดตลาดไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าดว้ยการ

ขายทอดตลาดหรือ 

(5 )ในกรณีทีผู่เ้ขา้ร่วมประมูลซ้ือทรพัยก์ระท าโดยทุจริตดว้ยประการใดๆ 

หรือคบคิดฉอ้ฉลกนัซ้ือในราคาต า่กว่าทีศ่าลอนุญาต 

 การยื่นค ารอ้งตามมาตรานี้ อาจกระท าไดไ้ม่ว่าในเวลาใดก่อนการ

บังคับคดีได้เสร็จลงแต่ต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขาย

ทอดตลาดเสร็จส้ิน” 

   5.2.2 ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการออกค าสั่งของกรมบังคับคดีเพ่ิมเติมเร่ืองวิธี

ปฏบัิติของเจ้าพนักงานบังคับคดีให้มีความรัดกุมมากขึ้นดังน้ี 

   “ก่อนการขายทอดตลาดเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะตอ้งใหเ้จา้หนี้ น าเจา้

พนกังานบงัคบัคดีไปตรวจสอบทรพัยสิ์น กรณีเป็นอสงัหาริมทรพัย ์ใหต้รวจสอบ ณ ที่ตั้ ง

ทรพัยเ์พือ่ยืนยนัความถูกตอ้งของเอกสารสิทธ์ิหรือหนงัสือแสดงสิทธ์ิ กรณีเป็นสงัหาริมทรพัย ์

ใหต้รวจสอบสภาพและแหล่งที่มาของทรพัยสิ์นนั้นพรอ้มทั้งหลกัฐานทางทะเบียนใหถู้กตอ้ง

ก่อนการขายทอดตลาด หากกรณีเจ้าหนี้ ไม่ด าเนินการตามค าสัง่ของเจ้าพนกังานบงัคบัคดี

ดงักล่าวภายในระยะเวลาอันควรให้เจ้าพนกังานบงัคับคดีมีอ านาจสัง่ให้เจ้าหนี้ ตามค า

พิพากษาวางเงินประกนัความเสียหายไวต้ามจ านวนราคาทรพัยที์่จะขายทอดตลาดมิเช่นนั้น
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ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีงดการขายทอดตลาดไวก่้อนแลว้รายงานใหศ้าลทราบเพือ่ใหก้ าหนด

วิธีการต่อไป” 

  5.2.3 ผู้วิจัยเสนอแนะให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกค าสั่งของกรมบังคับคดีที่ 

810/2556 เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ้ือทรัพย์ และกระตุ้นความต้องการในการเข้าร่วม

ประมูลซ้ือทรัพย์สนิจากการขายทอดตลาด ดังน้ี  

   “ค าสัง่ เรือ่งการปฏิบติังานเกีย่วกบัการจ าหน่ายทรพัยสิ์น  

       ใหผู้ซ้ื้อทรพัยม์ีสิทธิน าใบเสร็จรบัเงินที่มีรายการช าระค่าภาษีเงินได้

หกั ณ ทีจ่่ายมาขอคืนเงินภายใน 20 วนั นบัแต่วนัช าระราคาครบถว้น และใหย้กเวน้ค่าอากร

แสตมป์ส าหรบักรณีทีเ่ป็นการขายทอดตลาดตามค าสัง่ศาล  

        กรณีดงัต่อไปนี้ ผูซ้ื้อไม่มีสิทธิขอรบัเงินภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่่ายคืน 

  (1) การขายโดยวิธีจ านองติดไป หรือการขายทอดตลาดที่มี

ค่าใชจ่้ายส่วนกลางคา้งช าระเกินกว่าราคาสมควรขาย 

  (2)การขายในราคาที่ต า่กว่าร้อยละ 50 ของราคาประเมินตาม

ประกาศของกรมบงัคบัคดีเรือ่งนโยบายขายทอดตลาดทรพัยสิ์น”  

  “เมื่อผูซ้ื้อทรัพย์ช าระเงินค่าซ้ือทรัพย์ต่อเจ้าพนักงานบงัคับคดี

ครบถว้นแลว้ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีท าหนงัสือแจง้เจา้พนกังานที่ดินโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ผู ้

ซ้ือในวนันั้น หรืออย่างชา้ในวนัท าการถดัไป หนงัสือแจง้เจา้พนกังานที่ดินใหผู้อ้ านวยการกอง 

ผูอ้ านวยการส านกังานบงัคบัคดีจังหวดัหรือสาขาหรือผูที้่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูล้งนาม และ

แจ้งให้ผูซ้ื้อทราบว่าตามสญัญาผูซ้ื้อทรพัยต์อ้งขอรบัหนงัสือโอนกรรมสิทธ์ิ และมีสิทธิน า

ใบเสร็จรบัเงินที่มีรายการช าระค่าภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายมาขอรบัคืนภาษีภายใน 20 วนันบั

แต่วนัช าระราคาครบถว้น กรณีการขายตามส าเนาเอกสารสิทธิใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีแจ้ง

ใหผู้ซ้ื้อทรพัยย์ืนค ารอ้งขอขยายระยะเวลาในการขอคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายไวใ้นวนัรบั

หนังสือโอนกรรมสิทธ์ิทุกครั้ ง โดยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเสนอผู ้อ านวยการกอง 

ผูอ้ านวยการส านกังานบงัคบัคดีจังหวดัหรือสาขา พิจารณาอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาการขอ

คืนภาษีไดอี้กไม่เกิน 2 เดือน นบัแต่วันครบก าหนดการขอรับคืนภาษี 20 วัน เมื่อครบ

ก าหนดดงักล่าวขา้งตน้ไม่ปรากฏการขอคืนภาษีเงินไดห้ัก ณ ที่จ่ายของผูซ้ื้อทรพัยใ์หเ้จ้า

พนกังานบงัคบัคดีด าเนินการส่งส านวนจัดท าบญัชีแสดงรายการรบั-จ่าย 

  หากผูซ้ื้อทรพัยย์ื่นค ารอ้งและน าใบเสร็จรบัเงินที่มีรายการช าระค่า

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายขอรบัคืนภาษีภายหลงัจากก าหนดระยะเวลาวรรคแรกส้ินสุดลง ผูซ้ื้อ

ทรพัยย์งัมีสิทธิไดร้บัเงินคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายนั้นไดต้ามประมวลรษัฎากร เจา้พนกังาน

บงัคบัคดีตอ้งกนัภาษีเงินไดห้ัก ณ ที่จ่ายให้แก่ผูซ้ื้อทรพัยเ์มื่อส่งส านวนจัดท าบญัชีแสดง

รายการรบั-จ่าย หากปรากฏว่าเจ้าพนกังานบงัคบัคดีไดจ้ัดท าบญัชีแสดงรายการรบั-จ่าย 
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เสร็จส้ินแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายเงินให้แก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดีด าเนินการ

ปรบัปรุงบญัชีแสดงรายการรบั-จ่าย คืนภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่่ายใหแ้ก่ผูซ้ื้อทรพัย”์ 

        5.2.4 ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งเพ่ือเป็นมาตรการลดปัญหาเร่ืองการฟ้องขับไล่บุคคล หรือลูกหน้ีให้ออกจาก

อสงัหาริมทรัพย์ และลดปัญหาข้อจ ากดักรณีลูกหน้ีไม่ยอมออกจากอสงัหาริมทรัพย์ ดังน้ี 

   “มาตรา
 
 309 ตรี ใหบ้งัคบัตามมาตรา 296 ทวิ มาตรา 296 ตรี 

มาตรา 296 ตรี มาตรา 296 จตัวา มาตรา 296 ฉ มาตรา 296  สตัต มาตรา 299 มาตรา 

300 มาตรา 301 และ มาตรา 302 โดยอนุโลมทั้งนี้ ใหเ้จา้พนกังานศาลเป็นผูส่้งค าบงัคบั

โดยผูซ้ื้อมีหนา้ทีจ่ดัการน าส่งและใหถ้อืว่าผูซ้ื้อเป็นเจา้หนี้ ตามค าพพิากษา” 

            ในการปฏิบติัหนา้ที่ของเจ้าพนกังานบงัคบัคดีตามมาตรา 296 ตรี 

296 จัตวา(3) เจ้าพนกังานบงัคบัคดีอาจรอ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนกังานปกครอง

หรือต ารวจเพือ่ใหส้ามารถด าเนินการตามมาตรา 296 ตรี 296 จัตวา (3) และในการนี้  ให้

เจ้าพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจมีอ านาจจับกุมและควบคุมตวัผูข้ดัขวางในการปฏิบติั

หนา้ที่ของเจ้าพนกังานบงัคบัคดี และใหเ้จ้าหนี้ มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายไดว้นัละ 10,000 

บาท จนกว่าลูกหนี้ ตามค าพพิากษาหรือบริวารของลูกหนี้ จะส่งมอบทรพัยสิ์นใหก้บัเจา้หนี้ ตาม

ค าพพิากษาหรือเจา้พนกังานบงัคบัคดีแลว้แต่กรณี 

   ใหเ้จ้าพนกังานบงัคบัคดียึดทรพัยห์รือที่ดินที่ขายทอดตลาดแลว้ส่ง

มอบใหแ้ก่ผูซ้ื้อทรพัยโ์ดยก าหนดให้บุคคลหรือลูกหนี้ ที่ไม่ยอมออกจากอสงัหาริมทรพัย์มี

ความรบัผดิตอ้งชดใชค้วามเสียหายในเชิงลงโทษดว้ย” 

  5.2.5 ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง ดังน้ี 

   “ใหลู้กหนี้ มีสิทธิเพิม่มากข้ึนในการเรียกค่าเสียหายในเชิงลงโทษหาก

เจา้หนี้ ตามค าพิพากษา กระท าการฝ่าฝืนต่อกฎหมายในการยึด อายดั หรือการขายทรพัยสิ์น

ของลูกหนี้ ตามค าพิพากษา จะตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายต่อลูกหนี้ จนส้ินเชิงและ

นอกจากนั้นใหลู้กหนี้ มีสิทธิเรียกค่าเสียหายในเชิงลงโทษไดด้ว้ย”             

   กรณีเป็นการกระท าของเจ้าพนักงานบังคับคดีควรก าหนดให้ลูกหน้ีมี

สทิธพิิเศษเพ่ือความสะดวก รวดเรว็ในการพิจารณาในช้ันบังคับคดีโดยการย่ืนค าร้องขอให้ศาลใน

คดีเดิมไต่สวนค าร้องเพ่ือให้เจ้าพนักงานบังคับคดีชดใช้ความเสียหายอันเกิดจากความรับผิดทาง

ละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้อกีทางหน่ึง 
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