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บทคดัย่อ 

การบังคับคดีเป็นการดําเนินการภายหลังจากที่ศาลมีคําพิพากษาให้ฝ่ายที่แพ้คดี

(ลูกหน้ีตามคําพิพากษา)ต้องชําระหน้ีตามคําพิพากษาให้แก่ฝ่ายที่ชนะคดี(เจ้าหน้ีตามคํา

พิพากษา) โดยเจ้าหน้ีตามคาํพิพากษาต้องแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพ่ือทาํการยึดทรัพย์สนิ

ของลูกหน้ีตามคาํพิพากษามาชาํระหน้ีตามคาํพิพากษาแก่ตน โดยหุ้นถือเป็นทรัพย์สนิชนิดหน่ึงที่

เจ้าหน้ีตามคาํพิพากษานาํยึดซ่ึงมีทั้งหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหุ้น

ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการบังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีจะ

ถอืว่าหุ้นเป็นทรัพย์สนิประเภทสงัหาริมทรัพย์ ทั้งที่หุ้นมีลักษณะพิเศษแตกต่างสงัหาริมทรัพย์และ

บังคับคดีหุ้นอย่างทรัพย์สนิทั่วๆไปเหมือนสงัหาริมทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์จึงทาํให้การบังคับ

คดีหุ้นที่ยึดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการบังคับคดีที่ต้องรวดเรว็และเป็น

ธรรมกบัผู้มีส่วนได้เสยีในคดี วิทยานิพนธฉ์บับน้ีจึงนาํเสนอกระบวนการบังคับคดีหุ้น สถานะของ

หุ้นในการบังคับคดี ตลอดจนปัจจัยสาํคัญที่ทาํให้ไม่มีผู้สนใจเข้าซ้ือหุ้นจากการขายทอดตลาด 

และแนวทางการบังคับคดีหุ้นที่ยึดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบังคับคดี

ต่อไป 

จากการศึกษาพบว่าการบังคับคดีหุ้นที่ยึดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีตามประมวล

กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาํสั่งต่างๆของกรมบังคับคดี

ไม่ได้กาํหนดถงึสถานะของหุ้นและหลักการ วิธกีาร ขั้นตอนการบังคับคดีหุ้นที่ยึดโดยเจ้าพนักงาน

บังคับคดีไว้เหมือนเช่นการบังคับคดีสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ โดยเจ้าพนักงานบังคับ

คดีจะทาํการบังคับคดีหุ้นโดยถอืว่าเป็นทรัพย์สนิประเภทสงัหาริมทรัพย์และนาํวิธกีารและขั้นตอน

การบังคับคดีสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์มาใช้กับการบังคับคดีหุ้นโดยอนุโลม ซ่ึงการ

บังคับคดีหุ้นดังกล่าวไม่เหมาะสมกบัสภาพของทรัพย์ทาํให้การบังคับคดีหุ้นที่ยึดโดยเจ้าพนักงาน

บังคับคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เกดิความล่าช้าในการบังคับคดี  

ผู้เขยีนจึงมีข้อเสนอแนะโดยเหน็ควรให้มีการตรากฎหมายกาํหนดสถานะของหุ้นไว้ใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไว้อย่างชัดเจน การกาํหนดหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการ

                                                            

นักศึกษาหลักสตูรนิติศาสตรมหาบัณฑติ คณะนิติศาสตร์  ปรีดี  พนมยงค์ มหาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 


ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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บังคับคดีหุ้นที่ตามกฎหมาย ควรให้เอกชนเป็นผู้ดําเนินการขายทอดตลาดหุ้นแทนรัฐเพ่ือให้

เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์โดยกรมบังคับคดีต้องร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ

คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือออกระเบียบ คาํสั่งต่างๆ 

เพ่ือให้การบังคับคดีหุ้นโดยเอกชนเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และให้การบังคับคดีหุ้นตาม 

คาํพิพากษาของศาลเกดิความ เป็นธรรม รวดเรว็ สะดวก และตรวจสอบได้ 

 

1. บทนาํ 

การบังคับคดีจะเร่ิมต้นเม่ือศาลมีคาํพิพากษาให้ลูกหน้ีตามคาํพิพากษาชาํระหน้ีแก่

เจ้าหน้ีตามคาํพิพากษาโดยที่เจ้าหน้ีเป็นผู้แถลงต่อเจ้าพนักงานบังคดีให้ยึดทรัพย์ของลูกหน้ีตาม

คาํพิพากษาเพ่ือบังคับชาํระหน้ีตามหมายบังคับคดีและการยึดทรัพย์น้ันต้องไม่เกินกว่าหน้ีตาม

หมายบังคับคดี โดยมีทรัพย์สนิหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นอสงัหาริมทรัพย์ สงัหาริมทรัพย์รวมถึงหุ้นก็

ถือเป็นทรัพย์สินประเภทหน่ึงที่เจ้าหน้ีตามคาํพิพากษาทาํการยึดเพ่ือบังคับชาํระหน้ี เม่ือมีการ

บังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ให้อาํนาจ หน้าที่ในการบังคับคดี 

หากกรณีเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย    การบังคับคดีย่อมไม่

ชอบด้วยกฎหมาย 

การบังคับคดี หุ้นที่ ยึดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ถือเป็นการบังคับชําระหน้ี

เช่นเดียวกบัทรัพย์สนิชนิดอื่น แต่ในทางปฏบิัติกลับไม่ได้มีหลักการ วิธกีารและขั้นตอนการบังคับ

คดีไว้เหมือนกับการบังคับคดีทรัพย์ประเภทอื่น รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายในการบังคับคดี

หุ้นกยั็งไม่ชัดเจน จึงอาจทาํให้การบังคับคดีขัดกับหลักการบังคับคดีที่ต้องการให้เกิดความ

ยุติธรรม สะดวก รวดเรว็ ตรวจสอบได้แก่คู่ความและผู้มีส่วนได้เสยีในคดี 

  

2. แนวคิดทฤษฎี ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกบัการบงัคับคดีหุ้นที่ยึดโดยเจ้า

พนกังานบงัคบัคดีและหลกักฎหมายพื้ นฐานเกีย่วกบัหุน้ 

 การบังคับคดีเป็นการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดาํเนินการตามคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของ

ศาล และตามบทบัญญัติกฎหมายโดยมีผลกระทบต่อบุคคลหลายฝ่าย บุคคลซ่ึงเกี่ยวข้องในการ

บังคับคดีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และต้องใช้สิทธิโดยสุจริตไม่ให้กระทบกระเทอืนต่อสิทธิของ

ผู้อื่นเกนิควร โดยหลักการบังคับคดีมีหลักการเพ่ือให้มีประสทิธภิาพ กล่าวคือ1. ยุติธรรม บุคคล

ซ่ึงเกี่ยวข้องในการบังคับคดีต้องปฏบิัติหน้าที่ของตนตามกฎหมายโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีต้อง

ดาํเนินการตามกฎหมายและให้สทิธแิก่คู่ความอย่างเท่าเทยีมกนัใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นธรรมและมี

ประสิทธิภาพ ส่วนคู่ความในคดีต้องดาํเนินคดีด้วยการซ่ือสัตย์รวมบุคคลซ่ึงเป็นที่ปรึกษาทาง

กฎหมาย2. รวดเรว็มีสุภาษิตกฎหมายว่า ความล่าช้าคือการปฏิเสธความยุติธรรม เพราะการ

บังคับคดีล่าช้าผลเสียหายย่อมเกิดแก่ทุกฝ่ายเช่นลูกหน้ีอาจต้องรับภาระดอกเบี้ ยเพ่ิมขึ้ น หรือ

เจ้าหน้ีอาจได้รับชาํระหน้ีไม่ครบตามคาํพิพากษาเพราะคดีพ้นกาํหนดระยะเวลาการบังคับคดี การ
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บังคับคดีจึงควรที่จะกาํหนดระยะเวลาที่เหมาะสมรวมถึงการกาํหนดระยะเวลาสิ้นสุดด้วยและ

มาตรการบังคับกบัคู่ความที่ไม่ปฏบิัติตาม และ3. ความสะดวกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ที่รวดเรว็และเสยีค่าใช้จ่ายน้อย โดยไม่กาํหนดขั้นตอนการบังคับคดีที่ยุ่งยากและไม่สลับซับซ้อน

เพ่ือให้บุคลซ่ึงเกี่ยวข้องเข้าถงึและเข้าใจได้โดยง่าย 

 หลักการขายทอดตลาดมีทฤษฎีการขายทอดตลาดแบ่งเบื้ องต้นออกเป็น 3 ประเภท 

กล่าวคือ  

1. การขายทอดตลาดแบบย่ืนซองเสนอราคา มีหลักเกณฑท์ี่สาํคัญ คือ ผู้เข้าสู้ราคามีสทิธิ

เสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียว โดยวิธีการย่ืนซองปิดผนึกต่อผู้ทอดตลาด (Sealed bid orwritten 

bid) ราคาที่เสนอในการประมูลจะไม่มีผู้ใดล่วงรู้แม้แต่ผู้ทอดตลาด การขายทอดตลาดแบบย่ืน

ซองเสนอราคา โดยชาํระราคาลาํดับแรก (First Price Auction) โดยผู้ทอดตลาดตกลงขาย

ทรัพย์สนิให้แก่ผู้เสนอราคาไว้และการขายทอดตลาดแบบชาํระราคาลาํดับสอง (Second Price 

Auction) ถ้าผู้เข้าสู้ราคาคนใดเป็นผู้ชนะการประมูล จะชาํระราคาค่าซ้ือทรัพย์ในจาํนวนที่เท่ากบั

ราคาของผู้ซ่ึงเสนอราคาสงูสดุเป็นลาํดับที่สอง 

 2. การขายทอดตลาดแบบฮอลันดา(Dutch Auction) คือ ผู้ทอดตลาดจะขานราคาสงูสดุ

ของทรัพย์สนิที่จะขาย เม่ือไม่มีผู้ใดบอกรับ ผู้ทอดตลาดกจ็ะลดราคาให้ตํ่าลงเร่ือยๆ จนกระทั่งมีผู้

ประมูลสนองรับรองราคา และทาํการขายทรัพย์ ณ ราคาดังกล่าว การทอดตลาดแบบฮอลันดาเป็น

วิธีการที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือที่จะได้รับผลกาํไรหรือผลตอบแทนให้มากที่สุด ผู้เข้าสู้ ราคาทาํการ

ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิทั้งในส่วนของผู้ประมูลและผู้เข้าร่วมประมูลคนอื่น ผู้เข้าสู้ราคาแต่ละคน

พยายามที่จะบอกรับหรือหยุดราคาไว้ที่ราคาที่ผู้ทอดตลาดเสนอซ่ึงตํ่ากว่ามูลค่าทรัพย์สนิที่ผู้เข้าสู้

ราคาประมาณไว้ ในขณะเดียวกนัราคาดังกล่าวต้องสงูกว่าราคาประมาณของผู้เข้าร่วมการประมูล

อื่น 

3. การขายทอดตลาดขององักฤษ (English Auction)มีลักษณะเหมือนการประมูลแบบ

ย่ืนซองเสนอราคา กล่าวคือ ผู้ขายหรือผู้ทอดตลาดจะทาํการเชิญผู้สู้ราคาเข้ามาประมูลโดยการ

เสนอราคา การขายทอดตลาดแบบองักฤษจะเปิดโอกาสให้ผู้สู้ราคาสามารถเปล่ียนแปลงการเสนอ

ราคาได้ตลอดเพ่ือผลักดันให้ราคาสูงขึ้ นไปเร่ือยๆ ในการประมูลแบบการย่ืนซองเสนอราคาจะ

สาํเร็จสมบูรณ์เม่ือผู้เข้าสู้ราคาเช่ือว่าทรัพย์สินมีมูลค่ามาก ผู้สู้ราคาในการขายทอดตลาดแบบ

อังกฤษประสบความสาํเร็จในการประมูลเม่ือเสนอราคามากขึ้ น ถ้าผู้สู้ ราคาแต่ละคนต้องการ

ทรัพย์สินมาก ในขั้นสุดท้ายผู้ชนะการประมูลที่ได้เสนอราคาสงูที่สุดจะเป็นผู้ซ้ือทรัพย์ได้ จะเหน็

ได้ว่าในการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สนิการแข่งขันของผู้สู้ราคาขึ้นอยู่กบัจาํนวนผู้เข้าสู้ราคา ผู้

สู้ราคาจาํนวนมากสามารถผลักดันให้ราคาดีสูงกว่าการที่ได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินไว้ล่วงหน้า 

นอกจากน้ันอุปสงค์หรือความต้องการในตัวทรัพย์สินมาก ยังมีส่วนที่ทําให้ขายทอดตลาด

ทรัพย์สนิได้ราคาสงูขึ้น 
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หลักกฎหมายพ้ืนฐานเกี่ยวกบัหุ้น(Share) หุ้น คือเงินทุนที่ผู้ถือหุ้นเอามาลงให้บริษัท

ใช้ในการดาํเนินกิจการของบริษัท หากมองจากด้านบุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้ีของบริษัทหุ้นถือ

เป็นหลักประกนัในการชาํระหน้ีของบริษัท และสทิธิต่างๆตามกฎหมายที่ผู้ถือหุ้นมีต่อบริษัท การ

ออกหุ้นต้องมีการกาํหนดมูลค่าขั้นตํ่าไว้โดยตามกฎหมายไทยไม่ตํ่ากว่า 5 บาท และหุ้นไม่อาจ

แบ่งแยกได้แต่อาจมีการถือกรรมสทิธิ์ในหุ้นร่วมกนัได้ หุ้นต้องชาํระด้วยเงินเท่าน้ันไม่อาจที่จะหัก

หน้ีบริษัทได้ เว้นแต่กรณีบริษัทมหาชนจาํกัดในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหน้ีโดยการออกหุ้น

ใหม่เพ่ือชาํระหน้ีแก่เจ้าหน้ี ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน ในกรณีเช่นน้ีผู้จองหุ้นหรือผู้ซ้ือหุ้นที่

ออกใหม่ดังกล่าวย่อมมีสิทธิ ขอหักกลบลบหน้ีกับบริษัทได้ชนิดของหุ้นแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 

หุ้นบุริมสทิธิ และหุ้นกู้ เม่ือออกหุ้นแล้วบริษัทจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นชาํระหุ้นส่วนที่เหลือเม่ือใดกไ็ด้ 

และหากผู้ถือหุ้นไม่ชําระบริษัทอาจริบหุ้นและนําออกขายทอดตลาดได้ เว้นแต่หุ้นของบริษัท

มหาชนจาํกัดกาํหนดให้ชาํระคร้ังเดียวจนเตม็มูลค่า การโอนหุ้นถือเป็นทรัพย์สนิประเภทหน่ึงซ่ึง

สามารถโอนแก่กนัได้ ตามที่คู่สญัญาทาํความตกลงกนัเองและโดยผลของกฎหมาย 

การบังคับคดีเม่ือเจ้าหน้ีตามคาํพิพากษาได้นาํยึดทรัพย์สนิแล้วเจ้าพนักงานบังคับคดี

ต้องทาํการประเมินราคาทรัพย์สินเป็นเบื้ องต้นโดยการประเมินราคาทรัพย์สินมีวิธีการประเมิน

ทรัพย์สินเบื้ องต้น กล่าวคือ วิธีการเปรียบเทียบตลาด (Market Comparison Approach)วิธี

วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach)วิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) และวิธี

มูลค่าที่เหลืออยู่ (Residual Approach) ส่วนการประเมินราคาหุ้นการประเมินราคาหุ้นจะเป็นการ

หามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ด้านการลงทุนหรือการประเมินทรัพย์ของกจิการโดยมี

วิธีการประเมินราคาหุ้นเบื้ องต้น กล่าวคือ การประเมินมูลค่าหุ้นโดยการคิดลดเงินปันผล 

(Dividend Discounted Model และการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธสีมัพัทธ ์(Relative Valuation) 

 

3. กระบวนการเกี่ยวกบัการบงัคับคดีหุ้นที่ยึดโดยเจ้าพนกังานบงัคับคดี ตาม

กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 

 3.1 กฎหมายเกีย่วกบัการบงัคบัคดีและการขายทอดตลาดทรพัยสิ์นในประเทศไทย 

การบังคับคดีเป็นวิธีการดาํเนินการของเจ้าหน้ีตามคาํพิพากษาที่จะบังคับให้ลูกหน้ี

ตามคําพิพากษาปฏิบัติตามคําพิพากษาโดยมีเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนิน

กระบวนวิธีการบังคับคดีกบัลูกหน้ีตามคาํพิพากษาจนกว่าจะได้รับชาํระหน้ีเตม็จาํนวนหรือเป็นที่

พอใจแก่เจ้าหน้ีตามคาํพิพากษา โดยเจ้าหน้ีตามคาํพิพากษาต้องบังคับคดีภายใน 10 ปี นับแต่

วันที่ศาลมีคาํพิพากษาหรือคาํสั่ง โดยมีขั้นตอนและวิธกีารดังน้ี 

(1) การยึดทรัพย์ คือการเอาทรัพย์สนิของลูกหน้ีตามคาํพิพากษามาอยู่ในความดูแลของ

เจ้าพนักงานบังคับคดีเพ่ือดาํเนินการตามกฎหมายให้บรรลุผลตามคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาล 

ไม่ว่าจะเป็นการยึดหรือการอายัด แต่ทั้งน้ีต้องเป็นทรัพย์ที่เจ้าหน้ีตามคาํพิพากษาช้ีว่าเป็นของ

ลูกหน้ีตามคาํพิพากษาหรือที่เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเท่าน้ัน เม่ือยึดแล้วเจ้าพนักงานบังคับคดีกจ็ะ
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เกบ็เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัทรัพย์ ไว้เพ่ือรอการประกาศขายทอดตลาดหากเป็นการยึดหุ้นกจ็ะเกบ็

ใบหุ้นหรือสําเนาใบหุ้นที่เจ้าหน้าที่ ซ่ึงมีอาํนาจรับรองแล้ว และแจ้งการยึดแก่ลูกหน้ีตามคํา

พิพากษา แจ้งการยึดให้เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

(2)  การขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดทาํประกาศโดยแสดงรายละเอียด

เกี่ยวกบัสภาพของทรัพย์ที่จะขาย วันเวลา และสถานที่ที่จะขาย ช่ือประเภท ลักษณะ จาํนวน ขนาด

และนํ้าหนักของทรัพย์ ถ้าเป็นที่ดินให้ระบุเน้ือที่ เจ้าของที่ดิน ตําแหน่งที่ตั้ งที่ดิน และขาย

ทรัพย์สนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณะชนทั่วไป เปิดโอกาสให้บุคคลไปเข้าประมูลสู้ราคาแข่งขันกนัได้ 

ต้องมีประกาศโฆษณาต่อสาธารณชน ทาํการขายโดยเปิดเผย และต้องวางเงินประกันก่อนเข้าสู้

ราคา มิใช่เป็นการเสนอการขายต่อบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง บุคคลใดให้ราคาสูงสุดกจ็ะได้

ทรัพย์สนิน้ันไป 

(3) การชาํระเงินและการโอนกรรมสทิธิ์ทรัพย์สนิที่ขายทอดตลาดผู้ซ้ือทรัพย์จะต้องชาํระ
เงินส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนภายใน 15 วันนับแต่วันซ้ือทรัพย์ แต่ผู้ซ้ือทรัพย์สามารถขอขยาย

ระยะเวลาการชาํระเงินโดยมีหนังสอืขอขยายระยะเวลาการพิจารณาให้สนิเช่ือของสถาบันการเงิน

มาแสดงซ่ึงเจ้าพนักงานบังคับคดี กจ็ะพิจารณาและอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการชาํระราคาอกีไม่

เกิน 3 เดือน นับแต่วันครบกาํหนดชําระราคา 15 วัน ส่วนกรณีสังหาริมทรัพย์ผู้ซ้ือทรัพย์ต้อง

ชาํระเงินภายในวันที่เคาะไม้ขาย ไม่มีการขยายระยะเวลาการวางเงินออกไปอกี หากผู้ซ้ือทรัพย์ได้

แล้วไม่วางเงินส่วนที่เหลือ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะริบเงินมัดจาํและนาํทรัพย์ออกขายใหม่ 

(4) การจัดทาํบัญชีรับจ่าย เม่ือวางเงินส่วนที่เหลือครบถ้วนแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีมี

หน้าที่จัดทาํบัญชีรายละเอียดแสดงจาํนวนเงินทั้งหมดที่ได้มาจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ดังกล่าวเม่ือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จัดทาํบัญชีรับจ่ายเสรจ็เรียบร้อยแล้วจะส่งแจ้งบัญชีให้ผู้มี

ส่วนได้เสยีทราบ เพ่ือรับรองหรือคัดค้านบัญชีต่อไป 

3.2 หลกักฎหมายการขายทอดตลาดทรพัยสิ์นในประเทศไทย 

(1) การขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติไว้ใน บรรพ 3 

หมวด 4 ส่วนที่ 3 ตั้งแต่มาตรา 509 ถึง มาตรา 517 การขายทอดตลาดบริบูรณ์เม่ือผู้ทอดตลาด

แสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้หรือด้วยกริิยาอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงตามจารีตประเพณใีนการขาย

ทอดตลาด ถ้ายังมิได้แสดงเช่นน้ันอยู่ตราบใด ท่านว่าผู้สู้ราคาจะถอนคาํสู้ราคาของตนเสียกยั็ง

ถอนได้ การขายทอดตลาดสาํเรจ็ลงและผู้ซ้ือผู้ขายต้องผูกพันตามสัญญาขายทอดตลาดน้ัน การ

ขายทอดตลาดมีความแตกต่างจากการซ้ือขายทั่วไปคือวิธกีารตั้งราคาและตกลงราคาในการซ้ือขาย 

โดยต้องมีการโฆษณาบอกขายแก่สาธารณชนและทาํการขายทอดตลาดโดยเปิดเผย 

(2) อาํนาจทั่วไปของเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีมีบทบาททั้งในฐานะที่

เป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายในการอาํนวยความยุติธรรมและกมี็ฐานะเป็นผู้แทนเจ้าหน้ีการบังคับ

ชาํระหน้ี โดยอาํนาจหลักของเจ้าพนักงานบังคับคดีมาจากประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง

เป็นหลักโดยเร่ิมตั้งแต่การช้ีให้นาํยึดจนถงึขั้นตอนการทาํบัญชีรับจ่ายเงิน กฎหมายกาํหนดให้เป็น
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หน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี นอกจากการบังคับคดีแล้วเจ้าพนักงานบังคับคดียังมีหน้าที่อื่นๆ 

ทั้งตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย เพ่ืออาํนวยความยุติธรรมแก่คู่ความในคดี 

(3) วิธกีารขายทอดตลาดทรัพย์สนิตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่งจะกาํหนด

วิธกีารขายทอดตลาดเอาไว้โดยนาํเอาการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มา

บังคับ ซ่ึงกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่งจะกาํหนดให้การขายต้องได้รับอนุญาตจากศาล ต้องแจ้ง

แก่ผู้มีส่วนได้เสียในคดีทราบทุกคน รวมถึงการกาํหนดหลักการคัดค้านการขายทอดตลาด การ

เพิกถอนการขาย รวมถงึการงดการบังคับคดี เพ่ืออาํนวยสะดวกและแนวทางการปฏบิัติหน้าที่ของ

เจ้าพนักงานบังคับคดี 

(4) การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ

กาํหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขายทอดตลาดประกอบคาํสั่งและระเบียบของกรม

บังคับคดี เป็นกฎหมายที่ออกมาเพ่ือกาํหนดหลักการ วิธกีาร ขั้นตอนการขายทอดตลาดให้มีความ

ชัดเจนและเป็นแนวปฏบิัตขิองเจ้าพนักงานบังคับคด ีตั้งแต่การกาํหนดราคาเร่ิมและราคาที่สมควร

ขาย การวางหลักประกัน การเพ่ิมราคา การเคาะไม้การขยายกาํหนดระยะเวลาวางเงิน และแบบ

เอกสารต่างๆเพ่ือให้การบังคับคดีเป็นไปตามขั้นตอนและชอบด้วยกฎหมาย  

3.3 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัการบงัคบัคดีและการขายทอดตลาดทรพัยสิ์นของ

ต่างประเทศ 

(1) ญ่ีปุ่น การบังคับคดีแบ่งการบังคับคดี 2 ประเภท กล่าวคือ หน้ีที่มีหลักประกนั และ

หน้ีที่ไม่มีหลักประกนั โดยหุ้นน้ันอาจเป็นทรัพย์สนิที่มีหลักประกนัหรือไม่มีหลักประกนักไ็ด้ เม่ือ

ศาลทาํการยึดทรัพย์น้ันแล้วห้ามไม่ให้เจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีโอน ขาย จาํหน่าย จ่าย โอน เว้นแต่กรณี

จะได้กระทาํการตามปกติจากทรัพย์น้ัน การขายทอดตลาดพนักงานของศาลจะเข้าสาํรวจเกี่ยวกบั

ทรัพย์และตั้งผู้เช่ียวชาญประเมินราคาทรัพย์ก่อนการทาํการขายทอดตลาด หากเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ี

ไม่พอใจย่อมร้องขอต่อศาลเพ่ือพิจารณาใหม่ได้ การบังคับคดีหน้ีที่มีหลักประกนัลักษณะจะคล้าย

กับหน้ีที่ไม่มีหลักประกัน แต่การบังคับหลักประกันไม่จาํเป็นต้องขออนุญาตจากศาลเพียงแต่

แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าหน้ีมีประกนักเ็ข้าสู่ขั้นตอนการบังคับคดีได้เลย 

(2) เครือรัฐออสเตรเลีย การบังคับคดีของเครือรัฐออสเตรเลียน้ันจะดําเนินการโดย

หน่วยงานที่เรียกว่าSheriff Officeศาลออกหมายบังคับคดีแล้ว เจ้าหน้ีจะต้องนาํหมายบังคับคดี

น้ันมาให้แก่ Sheriffเพ่ือให้ Sheriff ไปทาํการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิของลูกหน้ี ซ่ึงขั้นตอนในการ

ยึดทรัพย์สนิของลูกหน้ีกจ็ะเหมือนกบัหน้ีของรัฐ ทรัพย์สนิที่ยึดหรืออายัดมาให้ Sheriff จะทาํการ

จาํหน่ายโดยวิธีการขายทอดตลาดหมายบังคับคดีจะมีระยะเวลาที่เจ้าหน้ีจะบังคับคดีได้ 12 ปีนับ

แต่วันออกหมายบังคับคดีนอกจากกระทาํการขายโดย Sheriffแล้วยังมีการดาํเนินการขาย

ทอดตลาดทรัพย์โดยผู้ทอดตลาดเอกชน (The Auctioneer)การขายทอดตลาดมีทั้งสงัหาริมทรัพย์
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และอสังหาริมทรัพย์การบังคับคดีหุ้นกเ็ป็นส่วนหน่ึงในทรัพย์ที่มีการบังคับคดีโดยเอกชน โดย

ผู้เช่ียวชาญจะเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์ก่อนการขายทอดตลาด 

(3) สาธารณรัฐฝร่ังเศสการบังคับคดีของฝร่ังเศส เจ้าหน้ีต้องบังคับคดีภายใน 10 ปี โดย

การยึดสามารถครอบคลุมทรัพย์สินของลูกหน้ีทั้งหมด แม้ว่าจะยึดถือโดยบุคคลภายนอก และ

รวมถงึสทิธเิรียกร้องที่ลูกหน้ีมีต่อลูกหน้ีของลูกหน้ีด้วย การดาํเนินการบังคับคดีและการยึดทรัพย์ 

เจ้าพนักงานบังคับคดีเอกชนเป็นผู้ดาํเนินการ หากเจ้าพนักงานบังคับคดีเอกชนมีข้อสงสัย อาจ

ร้องขอต่อศาลให้กําหนดมาตรการที่จําเป็นก็ได้ โดยการบังคับคดีไม่ได้แยกว่าเป็นหน้ีที่ มี

หลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน การขายทอดตลาดจะต้องกระทาํอย่างเปิดเผย ณ ศาลจังหวัด 

ภายใต้การควบคุมของศาล บุคคลที่จะเข้าสู้ราคาได้จะต้องมีทนายความเป็นตัวแทนในการเข้าสู้

ราคาทรัพย์ด้วย ในกรณีที่ ผู้ให้ราคาสูงสุดไม่สามารถชําระราคาได้ ทนายความจะต้องร่วม

รับผดิชอบ กรณมีีผู้ซ้ือทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดแล้ว ศาลจะมีคาํพิพากษาเร่ืองการซ้ือทรัพย์

ให้ผู้ซ้ือเป็นผู้ได้กรรมสทิธิ์นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคาํพิพากษาการบังคับคดีหุ้นและพันธบัตร (Stocks 

and Bonds)ตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง (Code de Procedure Civile) ไม่ได้ระบุ

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบังคับคดีหุ้นและพันธบัตรเอาไว้เป็นกรณีพิเศษเพราะถือว่าเป็นสิทธิที่มี

ตัวตนเป็นเสมือนสิ่งของที่สามารถถูกยึดได้อย่างเช่นวิธกีารธรรมดา ถ้าอยู่ในความครอบครองของ

ลูกหน้ีตามคาํพิพากษาหรือถูกยึดไว้โดยนายหน้าในนามของนายหน้า ทรัพย์ดังกล่าวกอ็าจถูก

บังคับได้เช่นกนั 

 

4. วิเคราะหก์ระบวนการและปัญหาการบงัคบัคดีหุน้ที่ยึดโดยเจา้พนกังานบงัคบั

คดี 

จากการศึกษากระบวนการบังคับคดีหุ้นที่ ยึดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถ

วิเคราะห์กระบวนการและปัญหาการบังคับคดีหุ้นที่ยึดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี ได้ดังน้ี 

กระบวนการบังคับคดีหุ้นที่ยึดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีเร่ิมตั้งแต่การนํายึดโดย

เจ้าหน้ีตามคาํพิพากษาตามหมายบังคับคดีแถลงขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทาํการยึดหุ้นของ

ลูกหน้ีตามคาํพิพากษา ในการยึดหุ้นของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่มีแนวปฏบิัติในการยึดหุ้นเอาไว้

เหมือนกบัการยึดอสงัหาริมทรัพย์หรือสงัหาริมทรัพย์โดยการยึดหุ้นของเจ้าพนักงานบังคับคดีจะ

ใช้หลักการและวิธกีารเช่นเดียวกบัการยึดอสงัหาริมทรัพย์ซ่ึงหุ้นกบัอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์คน

ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกนั เช่น เอกสาร ตราสาร รวมถึงบุคคลซ่ึงเข้ามาเกี่ยวข้องกบัการยึด

หุ้น การไม่มีแนวปฏบิัติเหมือนกับการยึดอสงัหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ย่อมมีปัญหาว่าการ

ยึดหุ้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และอาจมีผลกระทบต่อบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสยีในการบังคับ

คดีหุ้น  

การยึดหุ้นของเจ้าพนักงานบังคับคดี เม่ือเจ้าหน้ีตามคาํพิพากษาได้แถลงให้ยึดแล้ว 

เจ้าพนักงานบังคับคดีจะประเมินราคาหุ้นเพ่ือตรวจสอบว่าราคาทรัพย์สนิที่เจ้าหน้ีตามคาํพิพากษา
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นํายึดน้ันเกินกว่าหน้ีตามคําพิพากษาหรือไม่ โดยการประเมินราคาหุ้น ไม่มีกฎหมายกาํหนด

หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการประเมินราคาหุ้นเหมือนกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์หรือ

สังหาริมทรัพย์ หุ้นที่เจ้าพนักงานบังคับคดีทาํการยึดจะมีสองประเภทกล่าวคือ หุ้นที่ไม่ได้จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย การประเมินราคาหุ้นเจ้าพนักงานจะใช้ราคาจดเบียนบริษัทเป็นราคาประเมินหุ้นของ

เจ้าพนักงานบังคับคดี ซ่ึงหุ้นน้ันมีลักษณะแตกต่างจากทรัพย์สนิประเภทอื่น มูลค่าของหุ้นย่อมมี

การเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกจิและการประกอบการของบริษัทไม่แน่นอน การประเมิน

ราคาหุ้นดังกล่าวของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงไม่อาจถือเป็นราคาที่แท้จริงได้และจะมีผลต่อการ

กาํหนดราคาเร่ิมต้นในการขายทอดตลาดรวมถงึการนาํราคาประเมินดังกล่าวน้ันไปเป็นฐานในการ

คิดค่าธรรมเนียมยึดแล้วไม่มีการขายซ่ึงหากคิดราคาประเมินที่ไม่ถูกต้องย่อมก่อให้เกิดความไม่

เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสยีในคดี 

 การยึดหุ้นโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างการยึดหุ้นห้ามไม่ให้ลูกหน้ีตามคาํ

พิพากษาจาํหน่ายจ่ายโอนหุ้นดังกล่าว แต่มีเงินปันผลที่บริษัทได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นโดยเงินปันผลมี

ลักษณะแตกต่างจากดอกผลของหุ้นถือเป็นผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินเป็นสิทธิเรียกร้องที่

ลูกหน้ีตามคําพิพากษามีต่อบริษัท ซ่ึงเจ้าหน้ีตามคําพิพากษาต้องยึดหุ้นและต้องอายัดสิทธิ

เรียกร้องดังกล่าวโดยเจ้าหน้ีตามคาํพิพากษาต้องรับภาระทั้งค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมที่ซํา้ซ้อน

กนัอนัไม่เป็นธรรมและเกดิความไม่สะดวกแก่เจ้าหน้ีตามคาํพิพากษา  

 เจ้าพนักงานบังคับคดียึดหุ้นแล้วเม่ือศาลอนุญาตให้ขายทอดตลาด เจ้าพนักงาน

บังคับคดีจะทาํการขายทอดตลาดหุ้น ก่อนการขายทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีจะกาํหนด

ราคาเร่ิมต้นในการขายทอดตลาดหุ้นโดยหุ้นที่ทาํการขายทอดตลาดจะมีสองประเภทกล่าวคือ หุ้น

ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกาํหนดราคาเร่ิมต้นในการขาย

ทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีจะใช้ราคาขณะนาํยึดของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นราคาเร่ิมต้น

ในการขายทอดตลาดเม่ือทาํการขายทอดตลาดแล้วกจ็ะปรับลดจากร้อยละ100 ร้อยละ 90  

ร้อยละ 80 และร้อยละ 70 ตามลาํดับและจะยังยืนที่ราคาร้อยละ 70 ต่อไปรวมทั้งหมด 6 นัด 

เช่นเดียวกบัการขายทอดตลาดอสงัหาริมทรัพย์ ซ่ึงการกาํหนดราคาดังกล่าวน้ันเจ้าพนักงานบังคับ

คดีไม่ได้ตรวจสอบสถานะของหุ้นมีมูลค่าที่แท้จริงก่อนการขายทอดตลาด ทาํให้ไม่ได้ราคาที่

แท้จริงและเป็นราคาที่สมควรขาย จึงไม่มีผู้เข้าสู้ราคาจากการขายทอดตลาดได้ ก่อให้เกิดความ

ล่าช้าในการบังคับคดีซ่ึงเจ้าหน้ีตามคาํพิพากษาได้รับชาํระหน้ีล่าช้าส่วนลูกหน้ีตามคาํพิพากษาต้อง

รับภาระดอกเบี้ ยตามคาํพิพากษาจนกว่าจะมีการขายทรัพย์ได้ย่อมไม่เป็นธรรมต่อคู่ความ กรณี

หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะกาํหนดราคาเร่ิมต้น

ในการขายทอดตลาดหุ้นโดยใช้ราคาที่ปิดตลาดในวันที่ทาํการซ้ือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก่อน

การขายทอดตลาดหน่ึงวันเป็นราคาเร่ิมต้นในการขายทอดตลาดและจะกาํหนดราคาเร่ิมต้นแบบ

เดียวกันน้ีรวมทั้งหมดหกนัดไม่มีการปรับลดราคาเหมือนกับการขายทอดตลาดหุ้นที่ไม่จด
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  การกาํหนดราคาเร่ิมต้นในการขายทอดตลาดหุ้นที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่คาํนึงถึงความเสี่ยงจากการซ้ือขายหุ้น

อันเป็นทรัพย์สินในตลาดเงินตลาดทุนมีความเสี่ยงสูงกว่าการซ้ือทรัพย์ประเภทอื่นรวมถึงความ

เสี่ยงจากการซ้ือหุ้นจากการขายทอดตลาด การกาํหนดราคาเร่ิมต้นในการขายทอดตลาดจึงไม่จูง

ใจให้มีผู้เข้าซ้ือหุ้นจากการขายทอดตลาดหุ้นเป็นเหตุให้การบังคับคดีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการ

บังคับคดี 

การขายทอดตลาดหุ้นโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี เม่ือเจ้าพนักงานบังคับคดีทาํการขาย

ทอดตลาดแล้วผู้ซ้ือหุ้นจากการขายทอดตลาดต้องชาํระเงินในการซ้ือหุ้นทนัท ีดังน้ีแม้ผู้ซ้ือทรัพย์

จะเป็นผู้ซ้ือทรัพย์ได้และชาํระเงินครบถ้วนแต่ผู้ซ้ือทรัพย์กอ็าจไม่ได้ทรัพย์จากการขายทอดตลาด

โดยอาจมีการร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดยผู้มีส่วนได้เสียในคดี หรือกรณีที่มีการ

ผูกพันราคาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้เล่ือนการขายออกไปอกีนัดหากกรณีคู่ความตกลงกนัได้ถอน

การยึดทรัพย์หรือมีการขายทอดตลาดแต่มีผู้ซ่ึงให้ราคาที่สงูกว่าผู้ซ้ือทรัพย์ที่ผูกพันราคาไว้และเจ้า

พนักงานบังคับคดีกจ็ะเคาะไม้ขายให้แก่ผู้ซ่ึงเสนอราคาสงูสดุ การนาํเงินมาลงทุนในการซ้ือหุ้นจาก

การขายทอดตลาดย่อมไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนของผู้ซ้ือทรัพย์น้ันเอง แต่หากกรณีที่ซ้ือหุ้นได้จาก

การขายทอดตลาดผู้ซ้ือทรัพย์ได้กต้็องรับภาระในการเสยีภาษีซ่ึงหากต่อมามีการเพิกถอนการขาย

ผู้ซ้ือทรัพย์ต้องโอนหุ้นกลับมาเป็นของลูกหน้ีตามคาํพิพากษาและต้องรับภาระภาษีในการโอนด้วย

ถือเป็นความเสี่ยงและเป็นปัจจัยสาํคัญที่ทาํให้ไม่มีผู้สนใจเข้าซ้ือทรัพย์จากการขายทอดตลาดของ

เจ้าพนักงานบังคับคดี 

ภายหลังจากการขายทอดตลาดหุ้นที่ยึดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี ผู้ซ้ือทรัพย์ต้องเข้า

ทาํสญัญากบัเจ้าพนักงานบังคับคดีและต้องชาํระเงินจากการซ้ือหุ้นจากการขายทอดตลาดครบถ้วน

ในวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้เคาะไม้ขายให้แก่ผู้ซ้ือทรัพย์โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีถือว่าหุ้น

เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทหน่ึงไม่มีการขยายระยะเวลาการวางเงินออกไปให้กับผู้ซ้ือทรัพย์

เหมือนกับการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงหุ้นถือเป็นทรัพย์สินชนิดพิเศษแตกต่างจากสังหาริมทรัพย์ 

การซ้ือหุ้นได้ในราคาที่สงู ผู้ซ้ือทรัพย์อาจหาจาํนวนเงินมาชาํระแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ทนั ผู้

ซ้ือทรัพย์จึงต้องทิ้ งมัดจาํย่อมให้เจ้าพนักงานบังคับคดีริบมัดจาํและนาํหุ้นดังกล่าวออกประกาศ

ขายทอดตลาดใหม่ทาํให้การบังคับคดีล่าช้าออกไปและเป็นเหตุหน่ึงที่ทาํให้ผู้ซ้ือทรัพย์ไม่สนใจเข้า

ซ้ือทรัพย์จาการขายทอดตลาดหุ้นที่ยึดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี 

การทาํสัญญาซ้ือขายทอดตลาดหุ้นที่ยึดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีต้องทาํสัญญาตาม

แบบที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้กาํหนดแต่แบบการทาํสัญญาการซ้ือขายหุ้นไม่มีแบบกาํหนด

เอาไว้อย่างชัดเจน    เจ้าพนักงานบังคับคดีจะนาํแบบการซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย์มาใช้โดยอนุโลม

ซ่ึงลักษณะของทรัพย์ รายละเอยีด ประเภทของทรัพย์แตกต่างกบัหุ้น การทาํสญัญาจึงอาจระบุข้อ

สญัญาไม่ครบถ้วนซ่ึงอาจทาํให้การโอนหุ้นกบันายทะเบียนมีข้อขัดข้องและทาํให้การโอนล่าช้าทาํ
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ให้ผู้ซ้ือทรัพย์ต้องเสียประโยชน์ด้านธุรกิจในการที่ต้องโอนขายต่อไป  อาจมีการฟ้องร้องเรียก

ค่าเสยีหายกบักรมบังคับคดีตามมา 

ดังน้ีจะเหน็ว่าการบังคับคดีหุ้นที่ยึดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดี

ถอืว่าหุ้นเป็นสงัหาริมทรัพย์ประเภทหน่ึง ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง กฎกระทรวง 

ระเบียบ คาํสั่งต่างๆรวมถงึกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้กาํหนดหลักการ ขั้นตอน วิธกีารบังคับคดีหุ้น

เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการยึด การประเมินราคา การกาํหนดราคาเร่ิมต้น การขายทอดตลาด 

โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะใช้วิธีการบังคับคดีหุ้นโดยนําการบังคับคดีสังหาริมทรัพย์และ

อสงัหาริมทรัพย์มาใช้รวมกนัโดยอนุโลมแล้วแต่กรณ ีย่อมไม่เหมาะกบัสภาพของทรัพย์ และทาํให้

การบังคับคดีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการบังคบัคดี  

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

5.1 ตามที่กรมบังคับคดีได้เสนอร่าง พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ภาค 4 ลักษณะ 2) เม่ือวันที่ 6 มกราคม 2558 ได้

นาํเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และมีมติเหน็ชอบในหลักการ

ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวแล้วผู้เขียนเหน็ด้วยในการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ในการบังคับคดีหุ้น เพ่ือกาํหนดขั้นตอนในการยึดหุ้นให้ชัดเจน ดังน้ี 

เพ่ิมเติมกฎหมาย มาตรา 305 และ 307 

“มาตรา305การยึดหลักทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ของลูกหน้ีตามคาํพิพากษาให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทาํโดย 

(1) ในกรณีที่ยังไม่มีการออกใบตราสารให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งรายการและ

จํานวนหลักทรัพย์ที่ยึดให้ลูกหน้ีตามคําพิพากษาและผู้ออกหลักทรัพย์น้ันทราบและเม่ือได้

ดาํเนินการยึดหลักทรัพย์ดังกล่าวเสรจ็แล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีสั่งให้ผู้ออกหลักทรัพย์ออกใบ

ตราสารส่งให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี 

(2) ในกรณีที่มีการออกใบตราสารแล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งรายการและ

จาํนวนหลักทรัพย์ที่ยึดให้ลูกหน้ีตามคาํพิพากษาผู้ออกหลักทรัพย์และผู้ครอบครองตราสารเท่าที่

ทราบรวมทั้งบุคคลซ่ึงต้องชําระหน้ีตามตราสารน้ันทราบและเม่ือได้ดําเนินการยึดหลักทรัพย์

ดังกล่าวเสรจ็แล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนาํตราสารน้ันมาเกบ็รักษาไว้หากสามารถนาํมาได้ 

(3) ในกรณีที่เป็นหลักทรัพย์ซ่ึงฝากไว้กบัศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งรายการและจาํนวนหลักทรัพย์ที่ยึด

ให้ลูกหน้ีตามคําพิพากษานายหน้าหรือตัวแทนในการซ้ือขายหลักทรัพย์และศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ 

ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งตาม (1) (2) หรือ (3) ได้ให้ปิดประกาศแจ้งรายการและ

จาํนวนหลักทรัพย์ที่ยึดไว้ในที่แลเหน็ได้ง่าย ณ ภมิูลาํเนาหรือสาํนักทาํการงานของบุคคลเช่นว่าน้ัน
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หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรและให้มีผลใช้ได้นับตั้งแต่เวลาที่

ประกาศน้ันได้ปิดไว้หรือการแจ้งโดยวิธอีื่นใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเหน็สมควรน้ันได้ทาํหรือ

ได้ตั้งต้นแล้ว” 

“มาตรา307การยึดหุ้นของลูกหน้ีตามคาํพิพากษาซ่ึงเป็นหุ้นส่วนจาํพวกจาํกดัความรับ

ผดิในห้างหุ้นส่วนจาํกดัหรือบริษัทจาํกดัให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทาํโดย 

(1) แจ้งการยึดให้ลูกหน้ีตามคาํพิพากษาห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือบริษัทจาํกดัที่ลูกหน้ีตาม

คําพิพากษาเป็นหุ้นส่วนทราบถ้าไม่สามารถกระทาํได้ให้ดําเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา305วรรคสองและ 

 (2) แจ้งให้นายทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทน้ันบันทกึการยึดไว้ในทะเบียน” 

 เพ่ือให้การบังคับคดีครอบคลุมถึงทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ใช่ดอกผลของ

ทรัพย์ ผู้เขยีนขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง มาตรา 303 

ดังน้ี 

 “มาตรา 303 การยึดเอกสารและสงัหาริมทรัพย์มีรูปร่าง หรือทรัพย์สนิที่ไม่มีรูปร่างซ่ึง

อาจมีราคาและอาจถอืได้ของลูกหน้ีตามคาํพิพากษาน้ันให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดทาํโดย 

(1) นาํเอาเอกสารหรือทรัพย์สนิน้ันมาและฝากไว้ ณ สถานที่ใดหรือแก่บุคคลใดตามที่

เหน็สมควรและแจ้งการยึดน้ันให้ลูกหน้ีตามคาํพิพากษาทราบหรือ 

(2) มอบไว้ในความอารักขาของลูกหน้ีตามคาํพิพากษาโดยความยินยอมของเจ้าหน้ีตาม

คาํพิพากษาหรือมอบไว้ในอารักขาของบุคคลอื่นใดซ่ึงครอบครองทรัพย์สนิน้ันอยู่และแจ้งการยึด

ให้ลูกหน้ีหรือบุคคลเช่นว่าน้ันทราบกับต้องกระทําให้กายึดน้ันเห็นประจักษ์แจ้งโดยการ

ประทบัตราหรือกระทาํโดยวิธอีื่นใดที่สมควร 

การยึดสงัหาริมทรัพย์มีรูปร่าง หรือทรัพย์สนิที่ไม่มีรูปร่างซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือได้

น้ันให้ครอบไปถงึดอกผลแห่งทรัพย์และรวมถึงทรัพย์สนิหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากทรัพย์

น้ันด้วย” 

5.2 การกาํหนดราคาประเมินหุ้นที่ยึดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นขั้นตอนหน่ึงที่สาํคัญใน

การบังคับคดีหุ้นเพราะเป็นราคาที่ใช้เป็นฐานคิดว่าหุ้นที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดน้ันเกินกว่าหน้ี

ตามคาํพิพากษาหรือไม่ รวมถึงราคาประเมินหุ้นขณะยึดยังนาํไปใช้เป็นฐานการคิดค่าธรรมเนียม

การยึดแล้วไม่มีการขาย ผู้เขียนขอเสนอให้มีการเพ่ิมเติมในระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการ

ประเมินราคาทรัพย์ พ.ศ.2557 เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการประเมินราคาหุ้นที่ยึดโดยเจ้าพนักงาน

บังคับคดีโดยเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ พ.ศ.2557 ข้อ 

24/1  “ในการประเมินราคาหุ้นที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ให้ประเมินราคาโดยคาํนึงถึงข้อมูล

ภาวะเศรษฐกิจข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ 

ราคาการซ้ือขายในท้องตลาดและราคาผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิตามกฎหมายประกอบด้วย” 
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5.3  กระบวนการบังคับคดีหุ้นที่ยึดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยสภาพของทรัพย์และ

หลักการ ขั้นตอน และวิธีการขายทอดตลาดหุ้นยังคงใช้ตามแนวทางการปฏบิัติเช่นเดียวกับการ

ขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ซ่ึงทาํให้การบังคับคดีหุ้นล่าช้า ผู้เขียนจึงขอ

เสนอแนะวิธกีารขายทอดตลาดหุ้นดังต่อไปน้ี 

การบังคับคดีหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหุ้นที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้เขียนเสนอให้การบังคับคดีหุ้นเป็นการบังคับคดี

โดยเอกชนซ่ึงใช้อาํนาจตามกฎหมายกระทาํการแทนรัฐ โดยเป็นการบังคับคดีตามลักษณะของหุ้น

ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย โดยหน่วยงานเอกชนที่ใช้อาํนาจตามกฎหมายกระทาํการแทนรัฐต้อง

คัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญเกี่ยวกบัหุ้น ตลาดเงิน ตลาดทุน และ

เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบกับเครือรัฐออสเตรเลีย ที่

นอกจากจะมีการขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ(Sheriff)ยังมีผู้ทอดตลาดเอกชน(The 

Auctioneer) ในการดาํเนินการขายทอดตลาดเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และการติดขัดในระบบ

ราชการที่ล่าช้า ซ่ึงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 1(14) กาํหนดว่า เจ้า

พนักงานบังคับคดีหมายความว่าให้หมายความรวมถึงบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน

บังคับคดีให้ปฏบิัติการแทน และมาตรา 278 วรรคสี่และวรรคห้า ได้บัญญัติรองรับการบังคับคดี

โดยเอกชนที่อาํนาจตามกฎหมายกระทาํการแทนรัฐ รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักเกณฑ ์

วิธีการ เง่ือนไข ของเอกชนที่จะเข้ามาบังคับคดีหุ้นแทนกรมบังคับคดี กรมบังคับคดีต้องร่วมกับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ร่วมกันดาํเนินการต่อไป การขายทอดตลาดหุ้นโดยเอกชนย่อมเกิดความสะดวกแก่ผู้ซ้ือทรัพย์

เพราะเป็นการซ้ือขายกนัในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วและเป็นการจูงใจให้มีผู้ซ่ึงมีความสนใจซ้ือหุ้น

ที่ยึดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีมากขึ้นเพราะจะไม่ติดขดัในเร่ืองขั้นตอนการดาํเนินการทางราชการ 

และความรวดเร็วในการบังคับคดี ตลอดจนข้อต่อสู้ ว่าราคาที่ทาํการขายเป็นราคาที่สมควรขาย

หรือไม่ หรือเป็นการขายในราคาที่ตํ่าเกนิสมควรหรือไม่ตามมาตรา 309 ทวิ คงไม่อาจมีได้เพราะ

เป็นการขายในตลาดหลักทรัพย์โดยตรงเป็นการขายตามราคาที่สมควรขายที่แท้จริงที่มีการซ้ือขาย

กนัในตลาดหลักทรัพย์ 

5.4 กรณีเจ้าพนักงานบังคับคดีได้เคาะไม้การขายทอดตลาดหุ้นให้แก่ผู้ซ้ือทรัพย์แล้วมี

ปัญหาที่เกดิขึ้นภายหลังการขายทอดตลาดหุ้น ผู้เขยีนได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังน้ี  

 1. กรมบังคับคดีควรที่จะมีการประกาศแบบหนังสือสัญญาการซ้ือขายหุ้นจากเจ้า

พนักงานบังคับคดีให้มีความชัดเจนตามสภาพของทรัพย์เพ่ือความสะดวก รวดเรว็ในกรณีที่เกิด

จากการระบุข้อมูลไม่ครบถ้วนและทาํให้นายทะเบียนหรือบริษัทผู้ออกใบหุ้นไม่ยอมโอนหุ้นให้แก่

ผู้ซ้ือทรัพย์ 

 2. กรณีที่เม่ือผู้ซ้ือหุ้นจากการขายทอดตลาดได้แล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะออก

หนังสอืเพิกถอนการยึดหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ซ้ือหุ้นได้และแจ้งให้นายทะเบยีนห้างหุ้นส่วนบริษัทและ
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บริษัทผู้ออกใบหุ้นโอนหุ้นเป็นของผู้ซ้ือทรัพย์ได้ โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะแจ้งตามระบบ

ราชการซ่ึงล่าช้าออกไปหรือกรณีผู้ซ้ือทรัพย์ได้เป็นผู้ถือหนังสือไปเองกเ็ป็นภาระและความไม่

สะดวกแก่ผู้ซ้ือทรัพย์ ผู้เขียนจึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการแจ้งเพิกถอนการยึดหุ้น

และการแจ้งการโอนหุ้นมาเป็นซ่ือของผู้ ซ้ือทรัพย์จากการขายทอดตลาดให้ใช้สื่ อทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์ส่งข้อมูลไปยังนายทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทและบริษัทผู้ออกใบหุ้น เพ่ืออาํนวย

ความสะดวกแก่ผู้ซ้ือทรัพย์และความรวดเรว็ในการบังคับคดี 

 3. การบังคับคดีหุ้นที่มีการร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดเพราะราคาตํ่าเกิน

สมควรตามมาตรา 309 ทวิ ผู้เขยีนขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้การขายทอดตลาดหุ้น

เป็นการขายโดยเอกชนซ่ึงใช้อาํนาจตามกฎหมายกระทาํการแทนรัฐในการขายทอดตลาดหุ้น โดย

หน่วยงานเอกชนที่มากระทาํการแทนรัฐน้ันเป็นผู้ซ่ึงมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ

เกี่ยวกบัหุ้น ตลาดเงิน ตลาดทุน และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การกาํหนดราคา

เร่ิมต้นและราคาที่สมควรขายของหุ้นที่จดทะเบียนตามกฎหมาย จึงมีความใกล้เคียงกับราคาที่

แท้จริงและเป็นราคาที่เป็นธรรม และความพึงพอใจของคู่ความทุกฝ่ายลดปัญหาการร้องขอให้เพิก

ถอนการขายทอดตลาดเพราะราคาตํ่าเกนิสมควรตามมาตรา 309 ทวิ  

 4. การบังคับคดีหุ้นที่มีการร้องขอให้เพิกถอนคาํสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามมาตรา 

296 วรรคสอง เกดิจากการที่ตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง กฎกระทรวง ระเบียบ 

คําสั่งอื่นๆ ของกรมบังคับคดีไม่ได้ระบุหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบังคับคดีหุ้นไว้ให้

ชัดเจนเช่นเดียวกับการบังคับคดีอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ การบังคับคดีหุ้นเป็นการ

ปฏบิัติตามกนัมา ผู้เขยีนขอเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นแนวปฏบิัติ

ที่ชัดเจนของเจ้าพนักงานบังคับคดีเพ่ือลดปัญหาการร้องเพิกถอนคาํสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ฝ่า

ฝืนต่อกฎหมายตามมาตรา 296 วรรคสอง 

 

  

93



 

บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

หนงัสือ 

พิพัฒน์ จักรางกูร. (2527). พระราชบัญญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่ง พรอ้มดว้ยคําอธิบาย (ฉบับที่ 9). กรงุเทพมหานคร: รุ่งเรืองสาสน์การพิมพ์. 

มาโนช จรมาศ. (2526). คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง3 ภาค 4 ว่าดว้ย 

วธีิการชัว่คราวก่อนพิพากษาและการบงัคบัคดีตามคําพิพากษาหรือคําสัง่. (พิมพ์คร้ัง

ที่ 5). 

วรรณชัย บุญบาํรุง, ธนกรวรปรัชญากุล, สิริพันธ์ พลรบ. (2548). หลกัและทฤษฎีกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง เล่ม1 และ 2. กรุงเทพมหานคร. บริษัท สาํนักพิมพ์วิญญูชน 

จาํกดั. 

สมชัย ฑีฆาอุตมากร. (2556). ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค4 วิธีการช่ัวคราว

ก่อนพิพากษาและการบังคับตามคาํพิพากษาหรือคาํสั่ง. 

โสภณ รัตนากร. (2556). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์หา้งหุน้ส่วนและบริษัท

(พิมพ์คร้ังที่ 13). 

 

บทความ 

วรรณชัย บุญบาํรุง,สิริพันธ์ พลรบ .(2548). “หลกักฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่งสากล: ความ

พยายามในการทีจ่ะทาํใหมี้กฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่งทีเ่ป็นกฎหมายแม่แบบ” 

 ดุลพาหะ พฤษภาคม – สงิหาคม. 

 

วิทยานพินธ ์

สเุทพ ลีรพงษ์กุล. (2533) “องค์กรในการกาํกบัดแูลและควบคมุธุรกิจหลกัทรพัย”์ วิทยานิพนธ์

นิติศาสตรมหาบัณฑติ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 

 

 

 

 

 

94


