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แนวทางการจดัใหมี้กฎหมายในการบงัคบัคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาล                       

โดยหน่วยงานภาคเอกชน 
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รองศาสตราจารย ์พนิิจ ทิพยม์ณี ** 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดให้มีกฎหมายในการบังคับคดีก่อนฟ้อง

คดีต่อศาลโดยหน่วยงานภาคเอกชน โดยท าการศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีของไทย ทั้งใน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งรวมถึงกฎกระทรวงว่าด้วย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงาน

บังคับคดี พ.ศ. 2551 พบว่าไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายใดที่ก  าหนดให้สามารถด าเนินการบังคับคดีก่อน

คดีต่อศาลโดยงานภาคเอกชนได้ อนัท าให้เกดิปัญหาความยุติธรรมที่ล่าช้า เน่ืองจากการบังคับคดีของไทย

ต้องท าโดยอาศัยค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลเท่าน้ัน ซ่ึงการด าเนินกระบวนพิจารณาในทางศาลน้ันมี

ความล่าช้า อนัเน่ืองมาจากมีคดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลเป็นจ านวนมาก แม้ว่าศาลจะได้ใช้

วิธีด าเนินกระบวนพิจารณาแบบต่อเน่ืองแล้ว กไ็ม่อาจแก้ปัญหาเร่ืองความล่าช้าดังกล่าวได้ อีกทั้งปัญหา

ความล่าช้าอันเกิดจากการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี อันเน่ืองมาจากอัตราก าลังพลของเจ้า

พนักงานบังคับคดีที่มีอยู่อย่างจ ากัดซ่ึงไม่เพียงพอต่อปริมาณงานด้านการบังคับคดี ดังน้ันเพ่ือให้งานด้าน

การบังคับคดีมีประสทิธภิาพและสามารถอ านวยความเป็นธรรมได้อย่างรวดเรว็ จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษา

แนวทางการบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาลโดยหน่วยงานภาคเอกชนของต่างประเทศเพ่ือน ามาวิเคราะห์ถึง

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแนวทางการจัดให้มีกฎหมายในการบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาลโดยหน่วยงาน

ภาคเอกชนขึ้นในประเทศไทย 

 โดยผลจากการศึกษาแนวทางของต่างประเทศพบว่า การบังคับคดีในสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

สหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศอังกฤษ น้ันได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ให้อ านาจพนักงาน

บังคับคดีเอกชนสามารถด าเนินการบังคับคดีก่อนฟ้องคดี ต่อศาลได้ โดยที่ คู่ความไม่ต้องน าคดีเข้าสู่

กระบวนพิจารณาคดีของศาลและเพ่ือเป็นการปลดเปล้ืองภาระของศาล พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมทางเลือก

ให้แก่ประชาชนที่จะสามารถใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาสร้างความรวดเร็วในแก่งานด้านการ

บังคับคดไีด้ ซ่ึงหน่วยงานภาคเอกชนน้ันมีสามารถในการด าเนินการบังคับคดีได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 ผู้วิจัยได้เสนอให้มีการแก้ไขบทบัญญัติทางกฎหมายของไทยในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ โดยการเพ่ิมเติมสิทธิของเจ้าหน้ีให้สามารถน าข้อพิพาทอันเกิดจากการผิดนัดช าระหน้ีของ
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ลูกหน้ีเข้าสู่การบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาลได้ และเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติทางกฎหมายตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถด าเนินการบังคับคดีก่อน

ฟ้องคดีต่อศาลได้ ซ่ึงในการบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาลน้ันให้พนักงานบังคับคดี น้ันมีอ านาจออกค า

บังคับรวมถึงอ านาจออกหมายบังคับคดีได้ด้วยตนเอง เพ่ือด าเนินการบังคับคดีโดยวิธีการยึดหรืออายัด

ทรัพย์ การขายทอดตลาดทรัพย์ รวมถึงการขับไล่และร้ือถอนทรัพย์ได้ โดยที่คู่ความไม่ต้องด าเนินการผ่าน

กระบวนการทางศาล และเพ่ือให้อ านาจหน่วยงานภาคเอกชนสามารถด าเนินการบังคับคดีได้เช่นเดียวกับ

เจ้าพนักงานบังคับคดีของรัฐ จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยพนักงานบังคับคดี

เอกชนข้ึน เพ่ือรับรองการท างานของภาคเอกชนที่จะเข้ามาแบ่งเบาหน้าที่ของภาครัฐ  

  

1. บทน า 

 ปัจจุบันปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีจ านวนมากและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง ในขณะที่หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านกระบวนการยุติธรรมในแต่ละข้ันของกระบวนการ

ยุติธรรมน้ันยังไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพเพียงพอ ประกอบกับการ

ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอาจท าให้เกิดข้อพิพาทที่จะเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมไทยมาก

ขึ้ น ดังน้ันจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีระบบกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่างๆ มาใช้

บังคับ เพ่ือปรับปรุงบทบาทการท างานด้านการอ านวยความยุติธรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

และเพ่ือลดปริมาณงานด้านกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาคดีของศาลหรือการบังคับคดี

ของเจ้าพนักงานบังคับคดี รวมถึงการส่งเสริมหรือการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการด าเนินงานด้านการอ านวยความยุติธรรมธรรมในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสม 

 ในปัจจุบันงานด้านการบังคับคดีมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงเพียงหน่วยงานเดียว คือ 

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐ และการบังคับคดีในปัจจุบันมีปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กับกฎหมายหลายประการ ซ่ึงจากหลักการและโครงสร้างในการบังคับช าระหน้ีจากทรัพย์สินของลูกหน้ี 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซ่ึงที่ผ่านมามีการ

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเพียงเลก็น้อย มิได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์

ปัจจุบัน จึงถือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรม โดยพบปัญหาในเร่ืองความล่าช้า

ในการด าเนินคดีตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ปัญหาค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากการด าเนินการบังคับคดี 

ปัญหาอัตราก าลังพลที่มีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานด้านการบังคับคดี ซ่ึงแม้ปัจจุบันกรมบังคับคดีได้มี

นโยบายถ่ายโอนงานด้านการบังคับคดีบางส่วนให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาด าเนินการได้ ตาม

กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน

บังคับคดี พ.ศ. 2551 กไ็ม่อาจแก้ไขปัญหาความล่าช้าดังกล่าวได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 การบังคับคดีก่อนการฟ้องคดีต่อศาลโดยหน่วยงานภาคเอกชน เป็นอีกวิธีการหน่ึงที่หลาย

ประเทศน ามาบังคับใช้เป็นกฎหมาย โดยให้อ านาจเจ้าพนักงานบังคับคดีเอกชน มีอ านาจในการด าเนินการ

บังคับคดีได้ โดยที่คู่ความไม่ต้องน าคดีเข้าสู่กระบวนพิจารณาคดีของศาล อันมีผลเป็นการปลดเปล้ือง
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ภาระของศาลและสามารถอ านวยความเป็นธรรมได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประเทศไทยยังไม่ได้มี

การบัญญัติให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแต่อย่างใด ดังน้ัน จึงเป็นที่มาของการศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนว

ทางการจัดให้มีมาตรการทางกฎหมายในการบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาลโดยหน่วยงานภาคเอกชนขึ้ น 

เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการร่างกฎหมาย เพ่ือให้มีการบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาลโดยหน่วยงาน

ภาคเอกชน มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในประเทศไทยต่อไป 

 

2. มาตรการทางกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการบงัคบัคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาลโดยภาคเอกชน

ของประเทศไทยและของต่างประเทศ 

 2.1 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาลของต่างประเทศ 

  (1) ระบบกฎหมายลายลักษณ์อกัษร (Civil Law Systems)  

   สาธารณรฐัฝรัง่เศส ก าหนดให้พนักงานบังคับคดีเอกชน(Huissiers) สามารถด าเนินการ

บังคับคดีในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
2
 (Offcier Ministeril) มีอ านาจตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่ง ค.ศ.1870 และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่ไม่ใช่ข้าราชการและไม่ใช่เอกชนโดย

แท้ ซ่ึงเป็นเจ้าพนักงานกึ่งสาธารณะ
3
 (Quasipublic Officer) โดยรัฐไม่ได้ให้การสนับสนุนทางด้าน

งบประมาณแต่อย่างใด ซ่ึงเป็นการด าเนินการในฐานะวิชาชีพพนักงานบังคับคดี มีอ านาจออกหมายบังคับ

คดีเชค็โดยการประทบัตราลงไปในส่วนล่างของเชค็ที่เรียกเกบ็เงินไม่ได้ เพ่ือให้มีผลบังคับในทางกฎหมาย

เป็นการออกหมายบังคับคดี มีผลเสมือนหน่ึงมีค าพิพากษาของศาลแล้ว
4
 ซ่ึงพนักงานบังคับคดีสามารถ

ด าเนินการยึดทรัพย์สินของลูกหน้ีน าออกขายทอดตลาดได้ทนัท ีโดยเจ้าหน้ีหรือผู้ทรงเชค็ไม่ต้องน าคดีไป

ฟ้องร้องต่อศาลแต่อย่างใด รวมถึงการขับไล่ผู้เช่าตามสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีสัญญาระบุไว้ชัดเจน 

ซ่ึงพนักงานบังคับคดีจะเรียกให้ผู้เช่าช าระเงินที่ค้างอยู่ หากลูกหน้ีเพิกเฉยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะ

ด าเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจให้ลงบันทกึประจ าวันแล้วด าเนินการขอหมายบังคับคดีจากศาลเพ่ือให้ศาล

มีค าสั่งให้ขับไล่ลูกหน้ี โดยพนักงานบังคับคดีสามารถด าเนินการทุกขั้นตอนได้ด้วยตนเอง
5
 

  (2) ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law Systems) 

   ประเทศองักฤษ มีพนักงานบังคับคดีที่เป็นภาคเอกชน 2 ประเภท คือ พนักงานบังคับคดี

ประเภท Certificated Bailiffs ซ่ึงได้รับอนุญาตจากศาลสูง (High Court) ให้สามารถบังคับคดีในหน้ีของ

รัฐบางประเภทได้ เช่น หน้ีภาษีของรัฐ หน้ีค่าปรับจราจร โดยสามารถยึดและขายทรัพย์สินของลูกหน้ีออก

ขายทอดตลาดเพ่ือน ามาเงินช าระหน้ีที่ค้างช าระ ซ่ึงการบังคับคดีดังกล่าวของ Certificated Bailiffs น้ัน

                                                           
2
 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ( 2559) : แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2559 : 

ส านักงานกจิการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม หน้า 138 
3
 ธนกร วรปรัชญากูล : เจา้พนกังานบงัคบัคดีในฝรัง่เศส สบืค้นเมื่อวันที่30 สงิหาคม 2558 จาก

www.humanrights.ago.go.th/index. php?option=corm 
4
 ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่งฝร่ังเศส มาตรา 673 

5
 พีรยา พรหมพารักษ์ (2553) : แนวทางการถ่ายโอนงานด้านการบังคับคดีสู่ภาคเอกชน : วิทยานิพนธน์ิติศาสตรมหาบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้า 138 

408408408



 

สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องมีค าพิพากษาของศาล แต่เป็นการบังคับคดีตามหน้าที่ซ่ึงกฎหมายบัญญัติ

ให้สามารถกระท าได้ และยังรวมถึงการได้รับมอบอ านาจให้มีหน้าที่ในการจัดเกบ็ภาษีท้องถิ่นของรัฐและ

หน้ีในนามขององค์กรอื่นได้ เช่น หน้ีของศาลคดีลหุโทษ (Magistrate’s courts) และพนักงานบังคับคดี

ประเภท Private Bailiffs ซ่ึงไม่มีการก าหนดคุณสมบัติส าหรับการเข้าสู่ต าแหน่งไว้ แต่ขึ้ นอยู่กับ

บริษัทเอกชนซ่ึงเป็นผู้ว่าจ้างจะก าหนดหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติการจ้างบุคคลเป็นพนักงานบังคับคดี

หรือไม่ โดยรัฐจะเข้ามาก ากับดูแลในเร่ืองอัตราการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม (Fee) และค่าบริการ 

(Charges) ส าหรับพนักงานบังคับคดีเอกชน และมีกรมอธิบดีศาลสูงสุดออกหลักเกณฑ์  National 

Standards for Enforcement Agents เพ่ือก าหนดแนวทางส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพพนักงานบังคับคดี
6
 

   สหรฐัอเมริกา สหรัฐอเมริกาไม่ได้มีการแยกหน่วยงานทางแพ่งและทางอาญาออกจากกันโดย

สิ้นเชิง โดยในระดับสหรัฐ (Federal) น้ันมี United States Marshal (US Marshal )ท าหน้าที่ด าเนินการใน

กระบวนการยุติธรรมได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญา โดยมีองค์กร United States Marshal Service (USMS) 

ของกระทรวงยุติธรรม ท าหน้าที่ก  ากับดูแลการท างานของ US Marshal ส่วนในระดับมลรัฐมีนายอ าเภอ 

(Sheriff) เป็นเจ้าหน้าที่หลักในการบังคับตามกฎหมายของท้องถิ่น และมี Repo Man ท าหน้าที่เป็น

ตัวแทนเจ้าหน้ีในการเข้าครอบครองทรัพย์ของเจ้าหน้ี โดยอาศัยสิทธิของเจ้าหน้ี ซ่ึงสามารถเข้าท าการยึด

ทรัพย์ได้เมื่อลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ี (Default) ตามที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหน้ี และมีหน้าที่น าทรัพย์สินออก

ขายเพ่ือน าเงินมาช าระหน้ีแก่เจ้าหน้ี โดยมีการท าหนังสือบอกกล่าวการยึดทรัพย์สินแจ้งไปยังลูกหน้ี 

รวมถึงค่าใช่จ่ายทั้งหมดที่ลูกหน้ีต้องรับผิดซ่ึงรวมถึงค่าจ้างด้วย 

 2.2 หลักเกณฑท์างกฎหมายที่เกี่ยวกบัการบังคับคดีของไทย 

   (1) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ก าหนดให้การบังคับคดีน้ันท าได้กแ็ต่โดยอาศัย

ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลเทา่นั้น ซ่ึงคู่ความต้องน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการทางศาลเพ่ือให้ศาลมีค า

พิพากษาหรือค าสั่ง
7
 โดยก่อนที่จะน าค าพิพากษาหรือค าสั่งดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี ศาลต้องมี

ค าบังคับเพ่ือก าหนดระยะเวลาให้ลูกหน้ีตามค าพิพากษาด าเนินการช าระหน้ีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของ

ศาลภายในระยะเวลาที่ก  าหนด หากลูกหน้ีเพิกเฉยให้เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาย่ืนค าร้องฝ่ายเดียวต่อศาล

เพ่ือให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพ่ือให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค า

พิพากษาหรือค าสั่งของศาลต่อไป ซ่ึงเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาต้องน าหมายบังคับคดีดังกล่าวไปร้องขอต่อ

เจ้าพนักงานบังคับคดีเพ่ือให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรับเร่ืองไวเพ่ือด าเนินการบังคับคดี
8
 ตามขั้นตอนของ

กฎหมายต่อไป 

   (2) กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

ให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ.2551 ก าหนดให้เอกชนผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการ

                                                           
6
 สมเกยีรติ วรปัญญาอนันต์ และคณะ(2550) : รายงานการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับคดีแพ่ง สถาบันวิจัยและให้

ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หน้า 20 
7
 เจริญชัย อศัวพิริยอนันท ์(2555) : กฎหมายวีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3-4 หน้า 490   

8
 จรัญ ภักดีธนากุล (2556) : กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่งว่าด้วยการบังคับคดี พิมพ์คร้ังที่ 3 กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์พล

สยามพร้ินติ้ ง (ประเทศไทย) 
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แทนเจ้าพนักงานบังคับคดีน้ัน ท าได้เพียงการขายทอดตลอดทรัพย์สินที่ได้มีการประเมินราคาโดยเจ้า

พนักงานบังคับคดีมาแล้วในราคาทุนทรัพย์ไม่เกินห้าล้านบาท และให้จัดท าบัญชีรับจ่ายเงินให้แก่ผู้มีส่วน

ได้เสียจากการดังกล่าวเท่าน้ัน และก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้รับมอบหมายต้องส าเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีหรือเทยีบเท่าทางด้านกฎหมาย การเงิน หรือบัญชี และต้องส าเร็จหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับ

งานบังคับคดี โดยย่ืนค าขอต่ออธบิดีกรมบังคับคดีตามแบบที่อธบิดีก าหนด และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้

มอบหมายท าหน้าที่ก  ากบัดูแลการปฏบัิติงานของผู้รับมอบหมายให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และการให้อ านาจ

อธบิดีกรมบังคับคดีในการเพิกถอนรายช่ือผู้รับมอบหมายได้
9
 

   (3) กฎหมายที่เกี่ยวกบัการบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาลในปัจจุบัน 1) กฎหมายเกี่ยวกับการ

บังคับจ าน า ซ่ึงผู้รับจ าน าที่ต้องการบังคับจ าน าจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกหน้ีให้ลูกหน้ีช าระหน้ี

โดยสิ้นเชิงภายในเวลาอนัสมควรซ่ึงต้องระบุไว้ในหนังสอืบอกกล่าว หากลูกหน้ีละเลยไม่ปฏบัิติตามค าบอก

กล่าว ผู้รับจ าน าชอบที่จะเอาทรัพย์สินที่รับจ าน าออกขายทอดตลาดได้ โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล
10

 2) 

การยึดทรัพย์ตามสญัญาเช่าซ้ือ หรือการกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่ให้เช่าซ้ือของผู้ให้เช่าซ้ือ มีลักษณะ

เสมือนเป็นการบังคับคดีได้โดยการยึดทรัพย์สินน้ันกลับมาอยู่ในความครอบครองของตน ซ่ึงการกลับเข้า

ครอบครองดังกล่าวแม้ผู้เช่าซ้ือไม่ยินยอมส่งมอบทรัพย์ให้ ผู้ให้เช่าซ้ือสามารถอ้างสทิธิความเป็นเจ้าของใน

การเข้าครอบครองทรัพย์ที่ให้เช่าซ้ือได้โดยผลของกฎหมาย โดยไม่ต้องฟ้องร้องต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีค า

พิพากษายึดทรัพย์กลับมาสู่การครอบครองของตนเอง 3) กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับหลักประกันทาง

ธุรกิจ เจ้าหน้ีสามารถบังคับหลักประกันโดยเอาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิของตนหรือ

จ าหน่ายทรัพยไ์ด้ เมื่อได้มีหนังสอืแจ้งให้ลูกหน้ีช าระหน้ีภายในก าหนดแล้ว แต่ลูกหน้ีเพิกเฉย  

   (4) หลักกฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) 

การบังคับตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการน้ันมีหลักเกณฑ์ก าหนดให้คู่กรณีฝ่ายที่ประสงค์จะบังคับตาม

ค าช้ีขาด ต้องย่ืนค าร้องขอต่อศาลที่มีเขตอ านาจภายในก าหนด โดยให้ศาลรีบท าการไต่สวนว่ามีการท าค าช้ี

ขาดถูกต้องหรือไม่ หากไต่สวนโดยฟังพยานหลักฐานและค าคัดค้านของคู่ความฟังไม่ขึ้ น ศาลต้อง

พิพากษาบังคับตามค าช้ีขาดเดิมแล้วให้ฝ่ายที่ชนะตามค าช้ีขาด น าคดีเข้าสู่การบังคับคดีโดยเจ้าพนักงาน

บังคับคดต่ีอไป 

   (5) พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่ก  าหนดให้อ านาจ

ภาคเอกชนสามารถเข้ามาด าเนินกจิการด้านการรังวัดที่ดินแทนเจ้าพนักงานที่ดิน สังกัดกกรมที่ดิน ซ่ึงเป็น

เจ้าพนักงานของรัฐได้ โดยมีการก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ คุณสมบัติ การเข้าสู่ต าแหน่ง การ

ควบคุมและการก ากบัดูแลช่างรังวัดเอกชนไว้อย่างชัดเจน 

                                                           
9
 กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏบิัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี 

พ.ศ.2551 
10

 เสนีย์ ปราโมช (2525) : ค าอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ว่าด้วยค า้ประกัน จ านอง จ าน า : กรุงเทพมหานคร: 

นิติบรรณการ หน้า 135 
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3. ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกบัการบงัคบัคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาลโดยหน่วยงาน

ภาคเอกชน 

 3.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาล 

  (1) ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาล กฎหมายของไทยไม่ว่าจะเป็น

กฎหมายวิธีสบัญญัติ หรือกฎหมายสารบัญญัติรวมถึงกฎหมายล าดับรอง เช่น กฎกระทรวงต่างๆ ไม่ได้มี

บทบัญญัติให้สามารถด าเนินการบังคับคดีก่อนฟ้องโดยหน่วยงานภาคเอกชนไว้แต่อย่างใด 

  (2) ปัญหาความล่าช้าในการบังคับคดี ทั้งความล่าช้าอันเกิดจากตัวบทกฎหมาย โดยการ

ก าหนดให้คู่ความสามารถอุทธรณ์ในช้ันบังคับคดีได้ในส่วนที่ไม่ใช่เน้ือหาแห่งคดี เช่นการร้องคัดค้านการ

ยึดทรัพย์ที่มีกรรมสิทธิ์ของเจ้าของรวม และความล่าช้าจากการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ใน

เร่ืองการออกค าบังคับที่ต้องก าหนดระยะเวลาให้ลูกหน้ีตามค าพิพากษาช าระหน้ี  การย่ืนค าขอให้ศาลออก

หมายบังคับคดี การขอต้ังเจ้าพนักงานบังคับคดีซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาที่ยาวนานอันสร้างความเสียหายแก่

ฝ่ายเจ้าหน้ีได้ ความล่าช้าจากการก าหนดวิธีการบังคับคดีเพ่ือช าระหน้ีซ่ึงมีเพียงการก าหนดให้น าทรัพย์ที่

ยึดหรืออายัดได้น้ันออกขายทอดตลาดเพียงวิธีเดียวโดยไม่พยายามหาวิธีการอื่นให้นอกจากการขาย

ทอดตลาด ความล่าช้าในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาล เน่ืองจากปริมาณคดีที่อยู่ในสาระบบ

ความทั้งที่อยู่ระหว่างพิจารณาและอยู่ระหว่างรอการพิจารณาน้ันมีจ านวนมาก ศาลจึงไม่อาจพิจารณา

พิพากษาคดีทั้งหมดได้ด้วยความรวดเร็ว ความล่าช้าในช้ันบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี ซ่ึง มี

อตัราก าลังผลไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เข้าสู่การบังคับคดีที่มีปริมาณมาก 

  (3) ปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบังคับคดีตามกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงการ

บังคับคดีโดยผ่านกระบวนการทางศาล ผู้น าคดีไปฟ้องร้องต่อศาลจ าต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามทุน

ทรัพย์ของคดี ซ่ึงในการฟ้องคดีคู่ความต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการว่าจ้างทนายความ แม้ในผล

ท้ายที่สดุฝ่ายที่แพ้คดีอาจเป็นฝ่ายต้องรับผิดช้ันที่สดุกต็าม แต่ในทางปฏบัิติผู้น าคดีขึ้นสู่ศาลจ าต้องเตรียม

ค่าใช้จ่ายไว้เพ่ือด าเนินการทางคดีอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

 3.2 ปัญหาหลักเกณฑแ์ละแนวทางในการพิจารณาคดีที่ควรเข้าสู่การบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาล  

  (1) ปัญหาทางกฎหมายอันท าให้เกิดหลักเกณฑ์ในการบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาล เป็น

การศึกษาจากรูปแบบคดีของต่างประเทศ โดยเฉพาะสาธารณะรัฐฝร่ังเศสที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์

อักษรเช่นเดียวกับประเทศไทย ซ่ึงมีการศึกษาจากการบังคับคดีในความผิดอันเกิดจากการใช้เชค็
11
 การ

บังคับคดี โดยการขับไล่กรณีผิดสัญญาเช่าอสังหา ริมทรัพย์
12
 การบังคับคดีตามค า ช้ีขาดของ

อนุญาโตตุลาการ เพ่ือน ามาวิเคราะห์หลักเกณฑ์ในการก าหนดแนวทางการจัดให้มีกฎหมายในการบังคับ

คดีก่อนฟ้องต่อศาลโดยหน่วยงานภาคเอกชน 
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   (2) ซ่ึงผลจากการศึกษาหลักเกณฑ์พบว่า มีหลักแห่งการใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหน้ี
13
 หลัก

แห่งข้อสัญญาที่ได้มีการตกลงกันไว้เพ่ือเป็นพยานหลักฐานทางคดี หลักของการผิดนัดช าระหน้ี และ

หลักเกณฑส์ าคัญคือการรับฟังข้อเทจ็จริงเป็นยุติ ว่าลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ีจริงโดยลูกหน้ีไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

เพ่ือป้องกนัการใช้อ านาจบังคับคดีไปในทางที่เป็นการใช้อ านาจวินิจฉัยช้ีขาด อันเป็นการใช้อ านาจตุลาการ

ซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงหลักแห่งการหลีกเล่ียงกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก และหลักเกณฑ์

การบังคับช าระหน้ีโดยพลการโดยไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย 

 3.3 ปัญหาและวิธกีารในการบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาลโดยภาคเอกชน 

   (1) ปัญหาความเป็นไปได้ในการจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาล

โดยหน่วยงานภาคเอกชนของไทย โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าควร

ปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  เพ่ือให้

สามารถเกิดระบบการบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาลโดยภาคเอกชนได้ รวมถึงการวิเคราะห์ด้านนโยบาย

ของรัฐ ซ่ึงรัฐและกรมบังคับคดีน้ันมีนโยบายให้เอกชนเข้ามาด าเนินกิจการแทนภาครัฐเพ่ือแบ่งเบาภาระ

ของภาครัฐ และการวิเคราะห์ด้านบุคลากรซ่ึงปัจจุบันกรมบังคับคดีมีข้อจ ากดัด้านก าลังพลที่ไม่เพียงพอต่อ

งานด้านการบังคับคดีที่มีปริมาณมากและมีแนวโน้มสูงข้ึนเร่ือยๆแต่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่ไม่อาจ

เพ่ิมอตัราก าลังพลได้  

   (2) การวิเคราะห์คุณสมบัติที่เหมาะของภาคเอกชนที่จะเข้ามาด าเนินการบังคับคดีแทนภาครัฐ

ซ่ึงควรมีคุณสมบัติไม่ต ่ากว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีของรัฐและมีการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับเนติบัณฑิตยสภาฯ 

เน่ืองจากผลการศึกษาน้ันพนักงานบังคับคดีเอกชนควรมีความรู้ความเช่ียวชาญในระดับวิชาชีพ ซ่ึง

จ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่เหมาะสมต่อวิชาชีพพนักงานบังคับคดด้ีวย   

   (3) ด้านการก าหนดสถานะและค่าตอบแทนที่เอกชนควรได้รับจากการด าเนินการบังคับคดี 

ซ่ึงควรลักษณะเป็น “วิชาชีพด้านการบังคับคดี” เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ไม่ใช่ข้าราชการและไม่ใช่เอกชนโดยแท้

สามารถด าเนินการได้โดยเอกเทศตามที่กฎหมายรับรอง และไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจบังคับบัญชาจากระบบ

ราชการ ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากเงินงบประมานแผ่นดิน 

   (4) ปัญหาด้านค่าตอบแทนพนักงานบังคับคดีเอกชน ซ่ึงควรมีรายได้จากการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม (Fee) ในอตัราเดียวกนักบัเจ้าพนักงานบังคับคดีของรัฐ แต่ทั้งน้ีสามารถเรียกเกบ็ค่าบริการ 

(charge)เพ่ือเป็นค่าตอบแทนจากการด าเนินการบังคับคดีได้ 

   (5) ด้านความรับผิดของพนักงานบังคับคดีเอกชน เน่ืองจากไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายความรับ

ผิดเพ่ือละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ได้กระท าไปโดยใช้อ านาจรัฐดังน้ัน เอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการ

บังคับคดีจึงต้องวางหลักประกันทั่วไปต่อสภาวิชาชีพบังคับคดีและวางหลักประกันเฉพาะคดีต่อเจ้า

พนักงานบังคับคดี เพ่ือเป็นการประกนัความเสยีหายที่อาจจะเกดิข้ึนจากการบังคับคดีของเอกชน 

   (6) ด้านการควบคุมและการก ากับดูแลภาคเอกชนที่เข้ามาด าเนินการบังคับคดี ควรให้มีการ

ควบคุมและก ากับดูแลโดย สภาวิชาชีพบังคับคดี และคณะกรรมการบังคับคดีเอกชน รวมถึงควบคุมการ
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ด าเนินการบังคับคดีโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีของรัฐผู้อนุญาตเป็นรายคดี เพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการ

ท างานของเอกชน และการควบคุมจากผู้มีส่วนได้เสยีไม่ว่าจะเป็นพนักงานบังคับคดเีอกชนคดีด้วยกัน หรือ

ผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับคดีของเอกชนดังกล่าว 

  3.4 ผลที่คาดว่าจะได้จากการบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาลโดยภาคเอกชน 

   (1) ข้อดีของการบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาล เพ่ือสร้างความรวดเร็วในการบังคับช าระหน้ี 

และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน รวมถึงการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้

เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนพิจารณาคดีของศาล ท าให้ลดผลกระทบที่เกิดจากการ

ด าเนินกระบวนยุติธรรมกระแสหลัก ทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนได้ 

สามารถเพ่ิมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่หลากหลาย และเพ่ิมประสิทธิภาพต่อการบริหารงานยุติธรรม

ทั้งระบบ 

   (2) รูปแบบคดีที่ควรเข้าสู่การบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาล ซ่ึงคดีที่ควรเข้าสู่การบังคับคดี

ก่อนฟ้องคดีต่อศาล ควรมีหลักเกณฑ์แห่งข้อสัญญาที่ได้มีการตกลงกันไว้เพ่ือเป็นพยานหลักฐานทางคดี 

หลักของการผิดนัดช าระหน้ี และหลักเกณฑ์ส าคัญคือการรับฟังข้อเทจ็จริงเป็นยุติว่าลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ี

จริง โดยลูกหน้ีไม่มีข้อโต้แย้งใดๆเพ่ือป้องกนัการใช้อ านาจบังคับคดีไปในทางที่เป็นการใช้อ านาจวินิจฉัยช้ี

ขาดคดีอันเป็นการใช้อ านาจตุลาการซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงหลักแห่งการหลีกเล่ียงกระบวนการ

ยุติธรรมกระแสหลัก และหลักเกณฑก์ารบังคับช าระหน้ีโดยพลการโดยไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ซ่ึงอาจ

มีลักษณะเช่นเดียวกบัต่างประเทศที่พนักงานบังคับคดีเอกชนสามารถบังคับคดีเชค็ สามารถบังคับคดีโดย

การขับไล่ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการบังคับคดีตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 

หรือบังคับคดีอื่นๆที่เข้าหลักเกณฑข้์างต้นได้ 

   (3) คดีที่ไม่ควรน าเข้ามาสู่การบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาล ควรเป็นคดีที่ต้องมีการวินิจฉัยช้ี

ขาดถึงความยุติธรรมโดยอ านาจศาล หรือคดีที่คู่ความมีข้อโต้แย้งหรือต่อสู้  คดีที่ไม่มีข้อพิพาทที่จ าต้อง

อาศัยอ านาจศาลในการสั่งคดีว่าฝ่ายใดผิดถูกเพียงใด คดีที่ต้องให้ศาลเป็นผู้ก าหนดค่าเสียหายหรือคดีที่

ไม่อาจค านวณค่าเสยีหายเป็นตัวเงินได้ คดีพิพาทเกี่ยวกบัสญัญาจ้างแรงงาน หรือคดีที่จะต้องอาศัยอ านาจ

และดุลพินิจของศาลในการวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาทที่เกดิข้ึน 

 

4. สรุปและเสนอแนะ 

   ผลจากการศึกษาพบว่า การบังคับคดีของประเทศไทยก าหนดไว้เพียงให้มีการบังคับคดีได้ก็

ต่อเมื่อมีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลแล้วเท่าน้ัน การบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาลน้ันยังไม่ได้มีการ

บัญญัติไว้เป็นกฎหมาย ดังน้ันเพ่ือให้การบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาลโดยภาคเอกชนมีผลบังคับใช้เป็น

กฎหมายได้น้ัน จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติทางกฎหมายในหลายส่วนดังต่อไปนี้   

 4.1 การแกไ้ขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเพ่ิมเติมสิทธิของเจ้าหน้ีซ่ึงควรก าหนดให้

เจ้าหน้ีสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่การบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาลได้ โดยการย่ืนค าร้องต่อเจ้าพนักงาน

บังคับคดีพร้อมพยานหลักฐานแห่งมูลหน้ี ว่าลูกหน้ีได้มีการผิดนัดช าระหน้ีจริงและเป็นหน้ีที่มีจ านวนที่
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แน่นอน เพ่ือให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับคดีตามมูลหน้ีดังกล่าวได้ ทั้งน้ีการบังคับคดีก่อน

ฟ้องคดีต่อศาลต้องไม่เป็นการกระท าที่ขัดต่อศาลสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม โดยอาจจะ

ก าหนดหลักเกณฑ์ของคดีซ่ึงเจ้าหน้ีสามารถเข้าสู่การบังคับคดีก่อนฟ้องไว้ เมื่อเจ้าหน้ีมีสิทธิเรียกร้องอัน

เกดิจากการผิดนัดช าระหน้ีของลูกหน้ี และมีพยานหลักฐานส าคัญซ่ึงฟังได้ว่ามูลหน้ีที่เกิดข้ึนน้ันเป็นมูลหน้ี

ที่ชอบด้วยกฎหมายและมีจ านวนแน่นอนที่สามารถบังคับช าระหน้ีได้ และการรับฟังข้อเทจ็จริงเป็นยุติ ซ่ึง

ลูกหน้ีไม่อาจมีข้อโต้แย้งหรือข้อต่อสู้ใดๆโดยรับฟังได้ว่ามีการผิดนัดช าระหน้ีกนัจริง 

   ทั้งน้ีต้องก าหนด ข้อยกเว้น ในการบังคับคดีที่กระทบกระเทอืนต่อสิทธิเสรีภาพของลูกหน้ีมาก

เกินสมควร ซ่ึงเจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องด าเนินการโดยได้รับอนุญาตจากศาลก่อนเพ่ือรับรองการใช้

อ านาจของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการบังคับคดีดังกล่าวและเพ่ือไม่ให้ขัดต่อความสงบเรียบร้อย 

 4.2 แกไ้ขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพ่ือก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินการของ

พนักงานบังคับคดีในการบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาลโดยแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังต่อไปนี้  

 (1) เร่ืองการให้อ านาจเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้มีอ านาจในการด าเนินการบังคับคดีก่อนฟ้อง

คดีต่อศาลไว้ด้วย โดยอาศัยอ านาจจากหมายบังคับคดี 

 (2) การออกค าบังคับ ซ่ึงควรก าหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจออกค าบังคับเพ่ือ

ก าหนดเง่ือนไขและวิธกีารบังคับคดีให้ลูกหน้ีช าระหน้ีภายในเวลาที่ก  าหนด 

 (3) การออกหมายบังคับคดี หากลูกหน้ีเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในค าบังคับภายใน

ระยะเวลาที่ก  าหนดไว้ ในการบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาล กฎหมายควรก าหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดี

มีอ านาจออกหมายบังคับคดีได้ด้วยตนเอง ซ่ึงให้มีผลเสมือนเป็นหมายบังคับคดีที่ออกโดยศาล เพ่ือให้เกิด

สทิธขิองเจ้าพนักงานบังคับคดีอนัสามารถด าเนินการบังคับคดีโดยวิธีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหน้ี

ออกขายเพ่ือน าเงินมาช าระหน้ีแก่เจ้าหน้ีได้  

 (4) การเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย ซ่ึงในการบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาล ควร

ก าหนดให้น าวิธกีารบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 (5) นิยามค าว่าเจ้าหน้ีตามค าพิพากษา หรือ ลูกหน้ีตามค าพิพากษา ซ่ึงในคดีที่สามารถบังคับ

คดีก่อนฟ้องคดีต่อศาลได้น้ัน ควรให้มีความหมายรวมถึง เจ้าหน้ี หรือ ลูกหน้ี ด้วย เน่ืองจากเป็นการน า

วิธกีารบังคับคดีตามค าพิพากษามาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 (6) การให้อ านาจพนักงานบังคับคดีเอกชน ควรต้องมีการก าหนดเพ่ิมเติมบทนิยามของเจ้า

พนักงานบังคับคดี ให้หมายความรวมถึงพนักงานบังคับคดีเอกชนผู้ได้รับอนุญาตให้ท าการบังคับคดีด้วย 

 4.3 การร่างพระราชบญัญติัว่าดว้ยพนกังานบงัคบัคดีเอกชน  

 การให้ภาคเอกชนสามารถด าเนินการบังคับคดีได้น้ันจ าต้องมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพ่ือ

รับรองการท างานของภาคเอกชน โดยต้องมีการก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆรวมถึงอ านาจหน้าที่ ข้อห้าม 

มรรยาทและบทลงโทษของพนักงานบังคับคดีเอกชน โดยรวบรวมไว้กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ซ่ึง

อาจก าหนดให้ใช้ช่ือว่า “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยพนักงานบังคับคดีเอกชน” โดยร่างพระราชบัญญัติว่า

ด้วยพนักงานบังคับคดีเอกชน ควรมีหลักเกณฑท์ี่ส าคัญดังน้ี  
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 (1) บทนิยาม “พนักงานบังคับคดีเอกชน” ให้หมายความว่า ผู้ที่สภาวิชาชีพบังคับคดีเอกชน

ได้รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นพนักงานบังคับคดีเอกชน  

 (2) ให้มีสภาวิชาชีพพนักงานบังคับคดี ซ่ึงมีการก าหนดสถานะของพนักงานบังคับคดี ให้มี

สถานะเป็นวิชาชีพ จ าเป็นต้องก าหนดให้สภาวิชาชีพขึ้น 

 (3) ให้มีคณะกรรมการบังคดีเอกชน เพ่ือท าหน้าที่เป็นตัวแทนด าเนินการในนามของสภา

วิชาชีพ โดยมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑต่์างๆได้ 

 (4) การอนุญาตให้เป็นพนักงานบังคับคดีเอกชน ซ่ึงเป็นการก าหนดทางด้านคุณสมบัติของผู้ที่

จะเข้ามาเป็นพนักงานบังคับคดีเอกชน ให้มีคุณสมบัติไม่ต ่ากว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีของรัฐ และจบ

การศึกษาไม่ต ่ากว่าเนติบัณฑติฯเพ่ือความเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพ 

 (5) การจัดตั้งส านักงานบังคับคดีเอกชน โดยการก าหนดให้พนักงานบังคับคดีเอกชนต้อง

สงักดัส านักงานบังคับคดีเอกชน ผู้ขอรับใบอนุญาตจึงต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม  

 (6) วิธีการการบังคับคดีของพนักงานบังคับคดีเอกชน ซ่ึงควรก าหนดให้พนักงานบังคับคดี

เอกชนมีสิทธิท าการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ดังเช่นเจ้าพนักงานบังคับคดี

ของรัฐ  

 (7) เร่ืองความรับผิดของพนักงานบังคับคดีเอกชน ควรให้สภาวิชาชีพ ต้องรับผิดต่อผู้เสียหาย

ในผลแห่งการบังคับคดีของพนักงานบังคับคดีเอกชน เว้นแต่ความเสียหายไม่ได้เกิดจากการบังคับคดีหรือ

หากความเสียหายเกิดจากความจงใจหรือประมานเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้สภาวิชาชีพ ใช้สิทธิไล่เบ้ียเอา

ส านักงานบังคับคดีเอกชนที่ผู้น้ันสงักดัอยู่ 

 (8) การประพฤติผิดมรรยาท เน่ืองจากพนักงานบังคับคดีเอกชนมีสถานะเป็น วิชาชีพบังคับ

คดี จึงจ าเป็นต้องมีระเบียบมรรยาทของการเป็นพนักงานบังคับคดีเอกชนให้พนักงานบังคับคดีเอกชนต้อง

ปฏบัิติตาม 

 (9) บทก าหนดโทษพนักงานบังคับคดีเอกชน ควรมีทั้งโทษตามมรรยาทจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เช่นการภาคทัณฑ์ การห้ามท าการเป็นพนักงานบังคับคดีเอกชน หรือการเพิกถอนใบอนุญาต และโทษที่

เกดิจากการกระท าที่ฝ่าฝืนร่างพระราชบัญญัติซ่ึงมีทั้งโทษจ าคุกและโทษปรับ  

 ซ่ึงแนวทางการจัดให้มีกฎหมายในการบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาลโดยหน่วยงานภาคเอกชน 

สามารถสร้างความยุติธรรมอันรวดเร็วตามวัตถุประสงค์หลักแห่งการอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 

ทั้งยังลดปัญหาความเสยีหายที่อาจจะเกดิต่อฝ่ายเจ้าหน้ีจากความล่าช้าของการด าเนินการตามข้ันตอนของ

กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่งานด้านการบริหารงานยุติธรรม ซ่ึง

เป็นลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาล อันท าให้ศาลสามารถด าเนินกระบวนพิจารณา

อรรถคดีต่างๆได้ด้วยความรวดเรว็ย่ิงขึ้น และยังเป็นการแบ่งเบาภาระงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีของรัฐ 

ซ่ึงมีจ านวนไม่เพียงพอต่อปริมาณงานด้านการบังคับคดีในปัจจุบัน ซ่ึงถือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากร

ด้านกระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลสงูสดุ 
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