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บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าการศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับ

คดีจ านอง ศึกษาเฉพาะกรณีการฟ้องคดีบังคับเอาทรัพย์จ านองขายทอดตลาด สืบเน่ืองจากการ

บังคับคดีจ านอง เจ้าหน้ีผู้รับจ านองมีความประสงค์ที่จะบังคับเอากับทรัพย์ที่ลูกหน้ีผู้จ านองได้

น ามาวางไว้เป็นประกันการช าระหน้ี เมื่อลูกหน้ีผู้จ านองผิดนัดช าระหน้ีเงินต่อเจ้าหน้ีผู้รับจ านอง 

เพ่ือที่เจ้าหน้ีผู้รับจ านองจะได้รับการชดใช้หน้ีคืน โดยเจ้าหน้ีผู้รับจ านองจะต้องด าเนินการบังคับ

คดีจ านองตามวิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้ ซ่ึงวิธีการบังคับคดีจ านองดังกล่าวต้องด าเนินการไป

เพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้ีผู้รับจ านอง อีกทั้งยังต้องด าเนินการไปเพ่ือให้ความเป็นธรรมแก่ลูกหน้ีผู้

จ านองด้วย 

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการบังคับคดีจ านองโดยการฟ้องคดีบังคับเอาทรัพย์

จ านองขายทอดตลาด ก่อปัญหาทางกฎหมายและมีผลกระทบต่อเจ้าหน้ีผู้รับจ านอง ลูกหน้ี ผู้

จ านอง ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่สนใจหรือประสงค์จะซ้ือทรัพย์จากการขายทอดตลาด ไม่ว่าจะเป็น

ปัญหาเกี่ยวกับก าหนดระยะเวลาในการบังคับคดีจ านอง ปัญหาเกี่ยวกับการคัดค้านการขาย

ทอดตลาดทรัพย์จ านองโดยอ้างว่าราคาขายทอดตลาดต ่า ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้รับจ านองใน

การได้รับการจัดสรรเงินช าระหน้ี ปัญหาเกี่ยวกับผู้ซ้ือทรัพย์จากการบังคับคดีจ านอง ซ่ึงปัญหา

เหล่าน้ีเกิดจากการบังคับใช้และการตีความกฎหมายที่ยังไม่ชัดเจน จึงส่งผลให้ในปัจจุบันผู้ที่

เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีจ านองดังกล่าวเกิดความไม่เช่ือม่ันเม่ือจะต้องด าเนินการบังคับคดี

จ านอง 

 ดังน้ัน จากผลของการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนจึงเหน็ควรให้มีการแก้ไขปัญหาทั้ง

การตีความกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  โดยในส่วนการ

ตีความกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายมาตรา 193/27 และ มาตรา 745 แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา 271 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ให้มี

ความสัมพันธ์และไม่ขัดแย้งซ่ึงกันและกัน และในส่วนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ผู้เขียนขอ

เสนอแนะให้มีการแก้ไขปัญหา 2 ส่วนด้วยกัน กล่าวคือ แก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

                                                 
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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แพ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกบัการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง โดยผู้เขียนขอเสนอแนะว่าสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติควรรีบพิจารณาและประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งโดยเร็ว 

และแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพ่ือให้คู่สัญญาจ านองท าความตกลงให้มีการบังคับ

จ านองในท านองเดียวกันกับที่ใช้ในกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือให้การบังคับคดีจ านองของ

ประเทศไทย มีการยอมรับหลักการรูปแบบอื่นๆของการประกันการช าระหน้ีให้หลากหลาย

รูปแบบ และยอมรับหลักการแสดงเจตนาของคู่สัญญาในการท าข้อตกลงกระบวนการบังคับช าระ

หน้ีที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล โดยต้ังอยู่บนหลักความเป็นธรรมและหลักสจุริตเป็นส าคัญ 

 
1.  บทน า 

กฎหมายที่ว่าด้วยหลักประกันการช าระหน้ี มีความส าคัญต่อการลงทุนและระบบ

เศรษฐกจิ ด้วยเหตุว่าการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกิจการในประเภทใดผู้ประกอบการต้องมีทุน

ในการประกอบการด้วยกันทั้งน้ัน ซ่ึงการหาทุนหรือเงินทุนน้ีผู้ประกอบการกส็ามารถท าได้หลาย

วิธ ีโดยวิธกีารหน่ึงที่ผู้ประกอบการเลือกกระท าคือ การกู้ยืมมาจากแหล่งเงินทุน โดยการท าสัญญา

ยืมทั่วไป ผู้ให้ยืมหรือเจ้าของเงินทุนจะให้ยืมหรือไม่กจ็ะพิจารณาจากความสามารถในการช าระคืน

ของผู้ยืมว่าจะสามารถช าระหน้ีคืนได้หรือไม่ โดยจะพิจารณาจากลักษณะของกิจการของผู้ยืมว่าจะ

เป็นกิจการที่ท  าให้ลูกหน้ีมีก าไรจากรายได้จากการประกอบกิจการน้ันมาช าระคืนหรือไม่ สิ่งที่

ส าคัญอีกข้อหน่ึงที่เจ้าหน้ีจะพิจารณาคือหลักประกันในการช าระหน้ี ซ่ึงหลักประกันที่ผู้ให้กู้ยืม

นิยมมากที่สุดคือ หลักประกันด้วยทรัพย์ที่เรียกว่าสัญญาจ านอง เน่ืองจากการจ านองน้ันเป็น

สญัญาประกนัด้วยทรัพย์ในทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นทรัพย์ที่มีราคาสูง และผู้จ านองต้องน าเอาทรัพย์สินไปตราไว้กับผู้รับจ านองด้วยการท า

เป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อให้เกิดบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่จ านอง 

ผู้รับจ านองชอบที่จะได้รับช าระหน้ีจากทรัพย์สินที่จ านองก่อนเจ้าหน้ีสามัญ ไม่ว่ากรรมสิทธิ์ใน

ทรัพย์สนิที่จ านองจะโอนไปเป็นของบุคคลภายนอกแล้วหรือไม่ และแม้ว่าหน้ีที่จ านองเป็นประกัน

น้ันขาดอายุความแล้ว เจ้าหน้ีจ านองกยั็งสามารถบังคับช าระหน้ีจากทรัพย์จ านองได้ โดยผู้จ านอง

ไม่จ าต้องส่งมอบทรัพย์สินจ านองให้เจ้าหน้ียึดถือไว้แต่อย่างใด อีกทั้งตลอดเวลาที่ผู้จ านองยึดถือ

ทรัพย์สินจ านองไว้ในระหว่างที่มีการจ านองทรัพย์สินเป็นการประกันการช าระหน้ีน้ัน ผู้จ านอง

ยังคงสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิที่จ านองได้  

แต่การจ านองในปัจจุบันน้ีกลับไม่ได้มีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือการ

ตัดสินใจในการให้กู้ของผู้ให้กู้ยืมแต่อย่างใด เน่ืองจากการจ านองในปัจจุบันยังมีปัญหาอีก

มากมายโดยเฉพาะปัญหาในการฟ้องคดีบังคับจ านอง เอาทรัพย์จ านองออกขายทอดตลาดซ่ึงตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติถึงวิธีการบังคับจ านองโดยการฟ้องคดีบังคับเอา

ทรัพย์จ านองออกขายทอดตลาดไว้ในมาตรา 728 ที่ก  าหนดว่าการบังคับจ านองหรือการบังคับ
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ช าระหน้ีเอาจากหลักประกันตามสัญญาจ านองน้ันต้องผ่านกระบวนการมากมาย ต้องท าการฟ้อง

คดีต่อศาลเพ่ือบังคับจ านองเอาทรัพย์จ านองออกขายทอดตลาด และเมื่อศาลได้มีค าพิพากษาตาม

ค าฟ้องและออกค าบังคับแล้ว กน็ าไปสู่กระบวนการในการบังคับคดีจ านองตามค าพิพากษา ที่ต้อง

กระท าโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงเป็นข้ันตอนที่ใช้ระยะ

เวลานาน จนบางคร้ังเป็นเหตุให้ทรัพย์ที่เป็นหลักประกันน้ันมีสภาพทรุดโทรม ไม่เป็นที่ต้องการ

ของผู้ประสงค์จะซ้ือทรัพย์จากการขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์

จ านองได้ยาก หรือเม่ือมีการบังคับขายทอดตลาดทรัพย์ที่จ านองได้ทรัพย์จ านองน้ันกด้็อยราคาลง 

การเสื่อมคุณภาพและราคาของหลักประกนัเหล่าน้ีจึงท าให้เจ้าหน้ีที่ถึงแม้จะเป็นเจ้าหน้ีจ านองกยั็ง

ไม่อาจได้รับช าระหน้ีคืนได้ทนัทหีรือรวดเรว็ อีกทั้งกว่าจะบังคับช าระหน้ีได้กอ็าจท าให้หลักทรัพย์

น้ันมีราคาไม่เพียงพอต่อการช าระหน้ี อันเป็นผลเสียต่อทั้งลูกหน้ี ผู้จ านอง เจ้าหน้ี เจ้าพนักงาน

บังคับคดี และบุคคลภายนอกผู้ประสงค์จะซ้ือทรัพย์จ านองจากการขายทอดตลาด  

ดังน้ัน จึงควรท าการศึกษาถึงปัญหาการฟ้องคดีบังคับจ านองเอาทรัพย์จ านองขาย

ทอดตลาด และหาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม ถูกต้อง สอดคล้อง

กับเจตนารมณ์ของกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติเพ่ือให้เกิดความพอใจโดยรวม

แก่ทุกฝ่าย โดยเจ้าหน้ีผู้รับจ านองและลูกหน้ีผู้จ านองเกิดความม่ันใจมากย่ิงข้ึน เม่ือมีกรณีที่ต้องมี

การฟ้องคดีบังคับจ านองเอาทรัพย์จ านองขายทอดตลาดว่าจะมีความรวดเร็วและมีความเป็นธรรม 

รวมทั้งบุคคลภายนอกผู้ประสงค์จะซ้ือทรัพย์จ านองจากการขายทอดตลาดมีความเช่ือม่ันที่จะเข้า

ประมูลซ้ือทรัพย์ได้อย่างเตม็ที่ว่าจะไม่เกดิปัญหาตามมาในภายหลัง  

 

2.  ขั้นตอนการตั้ งเจ้าพนกังานบงัคบัคดีและการน ายึดทรัพยจ์ านองเพื่อขาย

ทอดตลาด 

     ในการด าเนินการบังคับคดีจ านอง เพ่ือน าทรัพย์จ านองออกขายทอดตลาดตามค าพิพากษา

ของศาล จะต้องด าเนินการตามที่ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง ภาค 4 และกฎ ระเบียบ 

ค าสั่งที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ 

     2.1การตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี 

          เมื่อศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ฝ่ายใดแพ้คดี บุคคลน้ันถือเป็นลูกหน้ีตามค าพิพากษา 

เมื่อทราบค าพิพากษาแล้วไม่ปฏบัิติตามค าบังคับซ่ึงออกตามค าพิพากษาหรือค าสั่งทั้งหมดหรือแต่

บางส่วน คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีหรือเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาจะต้องด าเนินการขอให้ศาลออกหมาย

บังคับคดี เพ่ือตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ด าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหน้ีตามค า

พิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 และมาตรา 272 โดยเจ้าหน้ี

ตามค าพิพากษาจะเป็นผู้น าเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ของลูกหน้ีตามค าพิพากษา ในการ

ยึดทรัพย์สินของลูกหน้ีตามค าพิพากษา เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 284 วรรคหน่ึง ซ่ึงห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของลูกหน้ีตามค าพิพากษา

622



4 

เกนิกว่าที่จะช าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษา พร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมในคดี เว้นแต่กรณีที่

ศาลมีค าสั่งเป็นอย่างอื่นหรือกฎหมายบัญญัติไว้ เช่น ลูกหน้ีตามค าพิพากษามีทรัพย์สินสิ่งเดียว

และไม่สามารถแยกยึดมาได้ หรือลูกหน้ีตามค าพิพากษามีทรัพย์หลายสิ่งแต่มีทรัพย์เพียงสิ่งเดียว

ที่เพียงพอแก่การช าระหน้ีหรือเกินกว่าหน้ี
1
แต่หากเจ้าหน้ีตามค าพิพากษายืนยันให้ยึดทรัพย์

ดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจต้องรายงานศาลเพ่ือขอปลดเปล้ืองความรับผิดตามประมวล

กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง มาตรา 283 

     2.2 การน ายึดทรัพย์จ านองและก าหนดเวลาในการบังคับคดีจ านอง 

          การยึดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดีกระท าโดยการยึดสังหาริมทรัพย์อันมีรูปร่าง

และอสังหาริมทรัพย์ ทั้งน้ีในหมวด 2 มาตรา 303 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้

บัญญัติถึงการยึดเอกสารและสงัหาริมทรัพย์มีรูปร่างของลูกหน้ีตามค าพิพากษาให้จัดท าโดย 

 (1) น าเอาเอกสารหรือทรัพย์สินน้ันมาและฝากไว้ ณ สถานที่ใดหรือแก่บุคคลใด

ตามที่เหน็สมควร 

 (2) มอบไว้ในอารักขาของลูกหน้ีตามค าพิพากษา โดยความยินยอมของเจ้าหน้ีตามค า

พิพากษา หรือมอบไว้ในอารักขาของบุคคลอื่น ซ่ึงครอบครองทรัพย์สินน้ันอยู่และแจ้งการยึดให้

ลูกหน้ีตามค าพิพากษาหรือบุคคลเช่นว่าน้ันทราบ กับต้องท าให้การยึดน้ันเหน็เป็นประจักษ์แจ้ง

โดยการประทบัตราหรือกระท าโดยวิธอีื่นใดที่เหน็สมควร 

 การยึดอสงัหาริมทรัพย์ มาตรา 304 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บัญญัติ 

ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดท าโดยน าเอาหนังสือส าคัญส าหรับทรัพย์สินน้ันมาและฝากไว้ ณ 

สถานที่ใดหรือแก่บุคคลใดตามที่เหน็สมควร และแจ้งการยึดน้ันให้ลูกหน้ีตามค าพิพากษาและเจ้า

พนักงานที่ดินผู้มีหน้าที่ทราบ ให้เจ้าพนักงานที่ดินบันทกึการยึดไว้ในทะเบียน ถ้าหนังสือส าคัญยัง

ไม่ออกหรือน ามาแสดงไม่ได้หรือหาไม่พบ ให้ถือว่าการที่ได้แจ้งยึดต่อลูกหน้ีตามค าพิพากษาและ

เจ้าพนักงานที่ดินน้ันเป็นการยึดตามกฎหมายแล้ว นอกจากน้ี การยึดน้ันครอบคลุมไปถึงเร่ือง

อุปกรณ์และดอกผลนิตินัยของอสงัหาริมทรัพย์น้ันด้วย  

          ในทางปฏิบั ติ  กรมบังคับคดีได้ออกระเบียบเกี่ ยวกับการปฏิบั ติงานในการยึด

อสังหาริมทรัพย์โดยให้ท าการยึดอสังหาริมทรัพย์ ณ ที่ท  าการได้โดยไม่ต้องออกไปด าเนินการยึด 

ณ ที่ต้ังทรัพย์ เว้นแต่กรณีที่สภาพทรัพย์มีรายละเอียดโครงสร้างซับซ้อน เช่น โรงแรม โรงงาน 

หรือเป็นทรัพย์ที่มีราคาประเมินต้ังแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป ซ่ึงเป็นไปตามที่ประกาศก าหนด ทั้งน้ี 

ตามข้อ 3 แห่งค าสั่งกรมบังคับคดีที่ 452/2548 เร่ืองการปฏบัิติงานเกี่ยวกบัการยึดทรัพย์ 

          เมื่อมีเจ้าหน้ีมาย่ืนค าขอยึดทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องตรวจหมายบังคับคดี เพ่ือ

รับทราบค าสั่งศาลว่าให้ด าเนินการบังคับคดีโดยวิธใีด รวมไปถึงตรวจสอบระยะเวลาในการใช้สิทธิ

บังคับคดี หากเกนิก าหนด 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งแล้ว ถือว่าเกินระยะเวลา

                                                 
1
 แนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการยึดทรัพย์ ขบัไล่ ร้ือถอน และจ าหน่ายทรัพย์สนิของกรมบงัคบัคดี.  
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การบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องไม่ด าเนินการบังคับคดีให้ ตามมาตรา 271 ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ทั้งน้ี เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องตรวจสอบหมายบังคับคดีว่าเป็น

หมายบังคับคดีที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลใด เพ่ือส่งมอบให้เจ้าพนักงานบังคับคดีที่มีหน้าที่

รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวด าเนินยึดทรัพย์สินดังกล่าว ซ่ึงหากหมายก าหนดให้ยึดทรัพย์ใด 

เจ้าพนักงานบังคับคดีกต้็องปฏบัิติตามโดยเคร่งครัด ดังน้ัน หน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีกต้็อง

ด าเนินการยึดทรัพย์ตามที่ศาลสั่งมาโดยเฉพาะเจาะจง จะยึดทรัพย์อื่นไม่ได้ และประการส าคัญ 

เจ้าพนักงานบังคับคดีจะไปรับช าระหน้ีไว้แทนเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาไม่ได้  

     2.3 ผลของการน ายึดทรัพย์จ านอง 

          ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 305 ลูกหน้ีตามค าพิพากษาจะ

ก่อให้เกิดการโอน เปล่ียนแปลง ซ่ึงสิทธิในทรัพย์สินที่ถูกยึดภายหลังที่ได้ท าการยึดแล้วน้ันไม่ได้ 

แม้ว่าลูกหน้ีตามค าพิพากษาจะยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินกไ็ม่มีอ านาจโอนหรือเปล่ียนแปลงสิทธิ

ในทรัพย์สนินั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และแม้ว่าลูกหน้ีตามค าพิพากษาได้กระท าไป กรณี

หาอาจใช้ยันแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาได้ไม่ และบุคคลภายนอกกไ็ ม่

อาจอ้างความสุจริตและเสียค่าตอบแทนยันเจ้าหน้ีและเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อการยึดที่ชอบด้วย

กฎหมายดังกล่าวได้ 

          การใช้ทรัพย์สินที่ถูกยึดของเจ้าหน้ีตามค าพิพากษา กล่าวคือ ในกรณีที่ลูกหน้ีตามค า

พิพากษาได้รับมอบให้เป็นผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกยึด ลูกหน้ีชอบที่จะใช้ทรัพย์สินน้ัน

ตามสมควร แต่ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีเหน็ว่า ลูกหน้ีตามค าพิพากษาจะท าให้ทรัพย์ที่อยู่ในความ

ครบครองต้องหรืออาจจะเสยีหาย เจ้าพนักงานบังคับคดีกม็ีอ านาจเข้ารักษาทรัพย์หรือตั้งผู้จัดการ

ทรัพย์สนินั้นได้ 

          นอกจากน้ี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 วรรคหน่ึง ยังได้

บัญญัติว่า “เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินอย่างใดของลูกหน้ีตามค า

พิพากษาไว้แทนเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาแล้ว ห้ามมิให้เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาอื่นยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินน้ันซ า้อีก แต่ให้เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาเช่นว่าน้ีมีอ านาจย่ืนค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อ

ศาลที่ออกหมายบังคับให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิน้ัน เพ่ือให้ศาลมีค าสั่งให้ตนเข้าเฉล่ียในทรัพย์สิน

หรือเงินที่ขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สนิน้ันได้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” 

          และตามมาตรา 290 วรรคสองได้บัญญัติว่า “ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามมิให้ศาลอนุญาตตาม

ค าขอเช่นว่าน้ี เว้นแต่ศาลเหน็ว่าผู้ย่ืนค าขอไม่สามารถเอาช าระได้จากทรัพย์สินอื่นๆ ของลูกหน้ี

ตามค าพิพากษา” 
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3. วิธีการขายทอดตลาดทรพัยจ์ากการบงัคบัคดี 

          การขายทอดตลาดตามค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี ซ่ึง

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 308 วรรคหน่ึง ได้ก าหนดให้การขาย

ทอดตลาดน้ันต้องด าเนินตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎกระทรวงที่

เกี่ยวข้องกบัการขายทอดตลาด รวมถึงค าสั่งต่างๆของกรมบังคับคดี  

          การขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีเป็นการด าเนินการตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของ

ศาล ซ่ึงมีเจ้าพนักงานบังคับคดีสังกัดกรมบังคับคดีเป็นผู้ด าเนินการดังกล่าว โดยเจ้าพนักงาน

บังคับคดีจะต้องขายทรัพย์สินให้ได้ราคาสูงสุด เพ่ือให้เกิดช่องว่างระหว่างราคาที่ได้จากการขาย

ทอดตลาดทรัพย์สนิกบัมูลค่าตลาดแห่งทรัพย์สินน้อยที่สุด ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ โดยเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน นอกจากจะเป็นการ

ช าระหน้ีตามค าพิพากษาแล้วยังต้องไม่ท าให้ลูกหน้ีหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความ

เสียหายด้วย การด าเนินการขายทอดตลาดเพ่ือน าเงินมาช าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาจึง

เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญมาก เน่ืองจากหากการขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ราคาต ่าย่อมไม่

สามารถช าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาได้ครบถ้วน ในทางกลับกันลูกหน้ีผู้จ านอง กยั็งต้อง

รับผิดในจ านวนหน้ีส่วนที่เหลือ โดยหากลูกหน้ีผู้จ านองไม่สามารถช าระหน้ีในส่วนที่เหลือได้ 

เจ้าหน้ีผู้รับจ านองกอ็าจยึดทรัพย์สินอื่นของลูกหน้ีผู้จ านองเพ่ือมาช าระหน้ีตามค าพิพากษาให้ได้

จนครบถ้วน แต่หากการขายทอดตลาดด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนท าให้มีการขายทรัพย์สิน

ได้ในราคาสูง กรณีดังกล่าวก็จะส่งผลดีต่อทั้งเจ้าหน้ี ผู้รับจ านองและลูกหน้ีผู้จ านองเช่นกัน 

กล่าวคือ ท าให้เจ้าหน้ีผู้รับจ านองได้รับช าระหน้ีได้ครบถ้วน และลูกหน้ีผู้จ านองสามารถหลุดพ้น

จากหน้ีสนิได้อย่างรวดเรว็ หรือกรณีอาจมีเงินเหลือคืนจากการขายทอดตลาดให้แก่ลูกหน้ีผู้จ านอง

ได้ต่อไป 

 

4.  ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกบัการบงัคบัคดีจ านองโดยการฟ้องคดี

บงัคบัเอาทรพัยจ์ านองขายทอดตลาด
 

 4.1 ปัญหาเกี่ยวกบัก าหนดระยะเวลาในการบังคับคดีทรัพย์จ านอง
 

           กรณีปัญหาเกี่ยวกบัก าหนดระยะเวลาในการบังคับคดีจ านอง เม่ือหน้ีที่จ านองเป็นประกัน

ขาดอายุความ จ านองไม่ระงับไปด้วย ทั้งผู้รับจ านองยังสามารถบังคับจ านองได้ เพียงแต่จะบังคับ

เอาดอกเบ้ียที่ค้างช าระในการจ านองเกินห้าปีไม่ได้ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 745 และมาตรา 193/27 แม้ว่าเจ้าหน้ีผู้รับจ านองจะฟ้องคดีบังคับเอาทรัพย์

จ านองออกขายทอดตลาดแล้ว ซ่ึงจะมีฐานะเป็นเจ้าหน้ีตามค าพิพากษากไ็ม่จ าต้องร้องขอให้บังคับ

คดีตามค าพิพากษาภายในสิบปี นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง มาตรา 271 ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้เจ้าหน้ีผู้รับจ านองไม่รีบขวนขวายที่จะบังคับคดี

จ านอง เพราะแม้หน้ีที่จ านองเป็นประกันจะขาดอายุความแล้วหรือพ้นก าหนดระยะเวลาบังคับคดี
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แล้ว ก็ยังสามารถที่จะบังคับคดีเอากับทรัพย์จ านองได้ ท าให้กระบวนการบังคับคดีจ านองมี

ระยะเวลาไม่แน่นอน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้จ านอง ผู้เขียนจึงมีความเหน็ว่า เจ้าหน้ีตามค า

พิพากษาผู้รับจ านอง ผู้มีสิทธิบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ มาตรา 271 ย่อม

ต้องมีหน้าที่ร้องขอให้มีการบังคับคดีภายในก าหนดสิบปี นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา หาก

เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาผู้รับจ านองไม่ด าเนินการบังคับคดีจ านองภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว

ย่อมสิ้นสทิธทิี่จะบังคับคดีได้ 

        4.2 ปัญหาเกี่ยวกับการคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์จ านองโดยอ้างว่าราคาขาย

ทอดตลาดต ่า 

 กรณีปัญหาเกี่ยวกับการคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์จ านองโดยอ้างว่าราคาขาย

ทอดตลาดต ่า การที่ตามประมวลกฎวิธีพิจารณาความแพ่งได้บัญญัติให้สิทธิแก่บุคคลที่มีส่วนได้

เสยีในการบังคับคดี คัดค้านกระบวนการในการขายทอดตลาดในขั้นตอนต่างๆได้ ซ่ึงกเ็ป็นอีกเหตุ

หน่ึงที่ท  าให้กระบวนการบังคับคดีจ านองมีระยะเวลาไม่แน่นอน เพราะอาจต้องมีการขาย

ทอดตลาดใหม่ จนบางคร้ังกว่าจะขายทอดตลาดทรัพย์จ านองได้ ก็เป็นเหตุให้ทรัพย์ที่เป็น

หลักประกนัน้ันมีสภาพทรุดโทรม เม่ือมีการบังคับขายทอดตลาดทรัพย์ที่จ านองจึงท าให้ทรัพย์น้ัน

ด้อยราคาลง การเสื่อมคุณภาพและราคาของหลักประกันเหล่าน้ีจึงท าให้เจ้าหน้ีตามค าพิพากษา ที่

ถึงแม้จะเป็นเจ้าหน้ีจ านองกยั็งไม่อาจได้รับช าระหน้ีคืนได้ทันทีหรือรวดเร็ว อีกทั้งกว่าจะบังคับ

ช าระหน้ีได้ก็อาจท าให้หลักทรัพย์น้ันมีราคาไม่เพียงพอต่อการช าระหน้ี ซ่ึงท าให้เห็นว่า 

หลักประกันการช าระหน้ีที่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษามีอยู่น้ัน ไม่ได้ท าให้การบังคับคดีเสร็จสิ้ นได้

รวดเรว็แต่อย่างใด ผู้เขียนจึงมีความเหน็ว่า ในการคัดค้านการขายทอดตลาดโดยการอ้างว่าราคา

สงูสดุที่จะขายได้น้ันมีราคาต ่าเกินสมควร ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

มาตรา 309 ทวิ วรรคหน่ึง ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมว่า การที่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษา ลูกหน้ีตามค า

พิพากษา หรือผู้มีส่วนได้เสยีในการบังคับคดี คัดค้านการขายทอดตลาดโดยอ้างเหตุว่าราคาสูงสุด

ที่จะขายได้น้ันมีราคาต ่าเกินสมควร ให้ผู้ที่คัดค้านราคาน้ันก าหนดราคาที่บุคคลน้ันพึงพอใจด้วย 

โดยผู้คัดค้านราคาน้ันจะต้องผูกพันในราคาดังกล่าวที่จะต้องหาผู้ซ้ือตามราคาที่ผู้คัดค้านราคาน้ัน

ได้ และในส่วนบทบัญญัติในเร่ืองให้ผู้ที่ย่ืนค าร้องคัดค้านการขายทอดตลาดราคาต ่าโดยไม่มีมูล 

ชดใช้ค่าสนิไหมให้แก่ผู้ที่เสียหาย ควรบัญญัติให้ค าสั่งของศาลช้ันต้นเป็นที่สุด เพ่ือให้การเยียวยา

ความเสียหายแก่ผู้เสียหายเป็นไปโดยทนัท่วงทแีละเป็นการปรามผู้ที่จะย่ืนค าร้องคัดค้านการขาย

ทอดตลาดราคาต ่าด้วยเหตุดังกล่าวโดยไม่มีมูลด้วย  

4.3 ปัญหาเกี่ยวกบัสทิธขิองผู้รับจ านองในการได้รับจัดสรรเงินช าระหน้ี 

                 กรณีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้รับจ านองในการได้รับการจัดสรรเงินช าระหน้ี เม่ือเจ้า
พนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์ได้แล้ว หน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีในข้ันตอนต่อมา 

คือ การจัดสรรเงินที่ได้ให้แก่เจ้าหน้ีหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 316 ซ่ึงขั้นตอนในส่วนน้ีจะมีส่วนส าคัญคือ การจัดท าบัญชีส่วนแบ่ง
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เฉล่ีย เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียรับรอง และจ่ายเงินที่ขายทอดตลาดได้ไปตามบัญชีส่วนแบ่งเฉล่ียน้ัน 

ซ่ึงแม้ว่าส านวนการบังคับคดีจ านองตามค าพิพากษาจะด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์จ านองได้

แล้ว และอยู่ในข้ันตอนการเฉล่ียเงินที่ขายทอดตลาดได้แล้วกต็าม แต่ยังอาจเกิดเหตุขัดข้องที่ท  า

ให้การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีส่วนได้เสยีล่าช้าออกไปได้อีก เช่น มีการคัดค้านการขายทอดตลาดจากผู้มี

ส่วนได้เสีย ผู้ซ้ือทรัพย์จ านองได้จากการขายทอดตลาดช าระราคาล่าช้า ระยะเวลาในการท าบัญชี

รับจ่ายของเจ้าพนักงานบังคับคดี และการคัดค้านบัญชีรับจ่ายของเจ้าหน้ีหรือผู้มีส่วนได้เสียที่

เกี่ยวข้อง ซ่ึงเหตุดังกล่าวท าให้เกดิความล่าช้าในข้ันตอนการจัดสรรเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด

ทรัพย์จ านอง ผู้เขียนจึงมีความเหน็ว่า ให้ศาลหรือเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาที่เหน็ว่าการย่ืนค าร้อง

เข้ามาน้ันไม่มีมูลและย่ืนเข้ามาเพ่ือประวิงให้ชักช้า ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ย่ืนค าร้องขอกันส่วน

วางเงินต่อศาลเพ่ือเป็นประกนัการช าระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาส าหรับความ

เสยีหายที่อาจได้รับเน่ืองจากเหตุเน่ินช้าในการบังคับคดีอนัเกดิแต่การย่ืนค าร้องน้ัน ถ้าผู้ย่ืนค าร้อง

น้ันไม่วางเงินตามค าสั่งศาล ให้ศาลมีค าสั่งยกค าร้องน้ัน และให้ค าสั่งศาลดังกล่าวเป็นที่สดุ 

4.4 ปัญหาเกี่ยวกบัผู้ซ้ือทรัพย์จากการบังคับคดีจ านอง 

                กรณีปัญหาเกี่ยวกับผู้ซ้ือทรัพย์จากการบังคับคดีจ านอง ในกรณีที่เจ้าหน้ีผู้รับจ านอง

เลือกฟ้องลูกหน้ีที่จ านองทรัพย์อย่างเจ้าหน้ีสามัญ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 

214 ในกรณีดังกล่าวน้ี สทิธขิองผู้ซ้ือทรัพย์จากการบังคับคดีจ านอง จะได้สทิธโิดยปลอดจากภาระ

จ านองหรือไม่ และล าดับการบังคับคดีกับทรัพย์สินของลูกหน้ี ผู้จ านองน้ันควรเป็นอย่างไร 

ระหว่างทรัพย์สินที่จ านองกับทรัพย์สินอื่นๆของลูกหน้ี เน่ืองจากเจ้าหน้ีผู้รับจ านองยังคงมี

บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่จ านอง มีสิทธิบังคับช าระหน้ีจากทรัพย์สินที่จ านอง แม้ว่าสิทธิเรียกร้อง

ส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วกต็าม ท าให้เจ้าหน้ีผู้รับจ านองมักจะบังคับช าระหน้ีจาก

ทรัพย์สนิอื่นๆของลูกหน้ีผู้จ านองก่อนที่จะบังคับช าระหน้ีจากทรัพย์ที่จ านอง เป็นเหตุให้เกิดความ

เสียหายแก่ลูกหน้ี เจ้าหน้ีอื่นของลูกหน้ี และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้เขียนจึงมีความเหน็ว่าเมื่อ

เป็นเจ้าหน้ีบุริมสทิธแิล้ว ควรบังคับตามบุริมสทิธทิี่ตนเองมีอยู่ก่อน หากเจ้าหน้ีบุริมสิทธิเลือกฟ้อง

ลูกหน้ีตามหน้ีประธาน กฎหมายกค็วรบัญญัติให้บุริมสิทธิดังกล่าวระงับลง เพ่ือไม่ให้เป็นการเอา

เปรียบเจ้าหน้ีรายอื่น ซ่ึงการบัญญัติกฎหมายดังกล่าวจะก่อให้เกิดความยุติธรรมและสามารถ

แก้ปัญหาการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตของเจ้าหน้ีผู้รับจ านอง โดยการฟ้องลูกหน้ีผู้จ านองอย่างลูกหน้ี

สามัญ และเลือกบังคับช าระหน้ีเอากับทรัพย์สินอื่นๆของลูกหน้ีก่อนที่จะบังคับเอากับทรัพย์

จ านอง และท าให้ผู้ซ้ือทรัพย์จ านองจากการขายทอดตลาดได้ทรัพย์ไปโดยปลอดภาระจ านอง ซ่ึง

จะท าให้ผู้ซ้ือทรัพย์จ านองจากการขายทอดตลาดเกดิความม่ันใจ กล้าประมูลซ้ือทรัพย์ในราคาที่สูง 

ซ่ึงจะช่วยให้การขายทอดตลาดมีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 
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5.  ขอ้เสนอแนะ 

 เพ่ือให้ผลการศึกษาน าไปใช้ได้อย่างมีรูปธรรม ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

การบังคับคดีจ านอง โดยการฟ้องคดีบังคับเอาทรัพย์จ านองขายทอดตลาด ซ่ึงข้อเสนอแนะ

ดังกล่าวน้ี มีทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการตีความกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย และการแก้ไข

ปรับปรุงกฎหมายดังน้ี 

 5.1 ในส่วนเกี่ยวกับการตีความกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาการบังคับ

คดีจ านอง โดยการฟ้องคดีบังคับเอาทรัพย์จ านองขายทอดตลาด 

     ในส่วนของการตีความกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 193/27 และ มาตรา 

745 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา 271 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง ให้มีความสัมพันธ์และไม่ขัดแย้งซ่ึงกันและกัน บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา193/27 และมาตรา 745 อันเป็นกฎหมายสารบัญญัติมีเจตนารมณ์ที่จะให้

ความคุ้มครองแก่ผู้รับจ านองในการใช้สิทธิบังคับจ านองได้โดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดเร่ือง

อายุความ แม้ว่าหน้ีประธานจะขาดอายุความ สิทธิจ านองกจ็ะไม่ระงับสิ้นไป หากมิใช่กรณีที่ต้อง

ด้วยบทบัญญัติว่าด้วยความระงับไปแห่งสัญญาจ านอง และตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 อันเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามค า

พิพากษาหรือค าสั่งให้ความคุ้มครองกับลูกหน้ีตามค าพิพากษาที่จะถูกบังคับคดีโดยมีก าหนด

ระยะเวลาสบิปี นับแต่วันมีค าพิพากษา แสดงให้เหน็ถึงเจตนารมณ์ที่ต่างกัน กฎหมายสารบัญญัติ

และกฎหมายวิธีสบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ขัดหรือแย้งกันแต่อย่างใด ซ่ึงการบังคับใช้กฎหมายต้องใช้

เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ายและอยู่ภายใต้หลักสจุริต  

 5.2 ในส่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาการบังคับคดีจ านอง โดยการ

ฟ้องคดีบังคับเอาทรัพย์จ านองขายทอดตลาด 

     ในส่วนน้ีผู้เขียนขอเสนอแนะให้มีการแก้ไขปัญหา 2 ส่วนด้วยกนั กล่าวคือ แก้ไขประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง และ

แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพ่ือให้คู่สัญญาจ านองท าความตกลงให้มีการบังคับ

จ านองในท านองเดียวกนักบัที่ใช้ในกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น 

     ในส่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในส่วนที่

เกี่ยวกบัการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ผู้เขียนขอเสนอแนะดังน้ี 

     1) กรณีปัญหาเกี่ยวกับก าหนดระยะเวลาในการบังคับคดีจ านอง ผู้เขียนขอเสนอแนะให้

มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง มาตรา 271 โดยการเพ่ิมเติมข้อความ

ในส่วนท้ายเพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาในการบังคับคดีทรัพย์จ านอง ดังน้ี “ถ้า

คู่ความหรือบุคคลซ่ึงเป็นฝ่ายแพ้คดี (ลูกหน้ีตามค าพิพากษา) มิได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือ

ค าสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความหรือบุคคลซ่ึงเป็นฝ่ายชนะ (เจ้าหน้ีตามค าพิพากษา) 

ชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามค าพิพากษา หรือค าสั่งน้ันได้ภายในสิบปีนับแต่วันมีค าพิพากษา
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หรือค าสั่ง โดยอาศัยและตามค าบังคับที่ออกตามค าพิพากษาหรือค าสั่งน้ัน ไม่ว่าจะเป็นการฟ้อง

คดีแบบสามัญหรือฟ้องบังคับเอากบัทรัพย์หลักประกนั” 

     2) กรณีปัญหาเกี่ยวกับการคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์จ านองโดยอ้างว่าราคาขาย

ทอดตลาดต ่า ผู้เขียนขอเสนอแนะให้ ในการคัดค้านการขายทอดตลาดโดยการอ้างว่าราคาสูงสุดที่

จะขายได้น้ันมีราคาต ่าเกินสมควร ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 

309 ทวิ วรรคหน่ึง ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมว่า การที่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษา ลูกหน้ีตามค า

พิพากษา หรือผู้มีส่วนได้เสยีในการบังคับคดี คัดค้านการขายทอดตลาดโดยอ้างเหตุว่าราคาสูงสุด

ที่จะขายได้น้ันมีราคาต ่าเกินสมควร ให้ผู้ที่คัดค้านราคาน้ันก าหนดราคาที่บุคคลน้ันพึงพอใจด้วย 

โดยผู้คัดค้านราคาน้ันจะต้องผูกพันในราคาดังกล่าวที่จะต้องหาผู้ซ้ือตามราคาที่ผู้คัดค้านราคาน้ัน

ได้เสนอในการขายทอดตลาดคร้ังต่อไป หากผู้ที่คัดค้านราคาหาผู้ซ้ือในราคาที่เสนอไม่ได้น้ันก็

จะต้องรับผิดชอบในส่วนต่างจากราคาที่สงูสดุที่จะขายได้ในการขายทอดตลาดคร้ังก่อน 

     3) กรณีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้รับจ านองในการได้รับจัดสรรเงินช าระหน้ี ผู้เขียนขอ

เสนอแนะให้ มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการย่ืนค าร้องขอกันส่วนตามบทบัญญัติมาตรา 287 

โดยให้ศาลหรือเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาที่เหน็ว่าการย่ืนค าร้องเข้ามาน้ันไม่มีมูลและย่ืนเข้ามาเพ่ือ

ประวิงให้ชักช้า ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ย่ืนค าร้องขอกันส่วนวางเงินต่อศาลเพ่ือเป็นประกันการ

ช าระค่าสินไหมทดแทน แก่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาส าหรับความเสียหายที่อาจได้รับเน่ืองจากเหตุ

เน่ินช้าในการบังคับคดีอันเกิดแต่การย่ืนค าร้องน้ัน ถ้าผู้ย่ืนค าร้องน้ันไม่วางเงินตามค าสั่งศาล ให้

ศาลมีค าสั่งยกค าร้องน้ัน และให้ค าสั่งศาลดังกล่าวเป็นที่สุด และในกรณีที่ ผู้ย่ืนค าร้องได้วาง

หลักประกันไว้แล้ว หากในที่สุดศาลได้มีค าพิพากษาให้ยกค าร้อง ผู้ที่ย่ืนค าร้องจะต้องชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาผู้รับจ านอง ในการที่ท  าให้การขายทอดตลาดทรัพย์

จ านองน้ันต้องล่าช้าออกไป 

     4) กรณีปัญหาเกี่ยวกบัผู้ซ้ือทรัพย์จากการบังคับคดีทรัพย์จ านอง ผู้เขียนขอเสนอแนะให้ 

เจ้าหน้ีบุริมสิทธิ ควรบังคับตามบุริมสิทธิที่ตนเองมีอยู่ก่อน เพ่ือไม่ให้เป็นการเอาเปรียบเจ้าหน้ี

รายอื่น โดยมีการบังคับใช้กฎหมายตาม ร่างแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

(ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาตรา 301 เพ่ือให้กระบวนการบังคับคดีจ านอง เหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกจิและสงัคมในปัจจุบัน และเพ่ือให้การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลเป็นไป

โดยรวดเรว็และมีประสทิธภิาพเพียงพอ ในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี 

     ในส่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ผู้เขียนขอ

เสนอแนะโดยผู้เขียนเห็นควรให้มีการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพ่ือให้การ

บังคับคดีจ านองของประเทศไทย มีการยอมรับหลักการรูปแบบอื่นๆของการประกันการช าระหน้ี

ให้หลากหลายรูปแบบ และยอมรับหลักการแสดงเจตนาของคู่สัญญาในการท าข้อตกลง

กระบวนการบังคับช าระหน้ีที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล โดยต้ังอยู่บนหลักความเป็นธรรม

และหลักสุจริตเป็นส าคัญ คือ การบังคับคดีจ านองในท านองเดียวกันกับที่ใช้ในกฎหมายของ
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ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงการบังคับจ านองในลักษณะดังกล่าวน้ีไม่ได้ขัดหรือแย้งกับการบังคับคดีจ านอง

โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล ตามมาตรา 729/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ประการ

ใด กรณีดังกล่าวกจ็ะเป็นประโยชน์ที่ช่วยท าให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

และท าให้กระบวนการบังคับช าระหน้ีกับทรัพย์หลักประกันของไทยเป็นไปอย่างรวดเรว็มากย่ิงขึ้น 

อนัจะส่งผลให้คงไว้ซ่ึงมูลค่าของทรัพย์หลักประกนัให้เกดิประโยชน์สูงสดุได้ 
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