
* นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
** ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

การบงัคบัคดีทรพัยจ์�านองโดยเจ้าหนี� สามญั 
 

เนติมา โฆมานะสิน* 

ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ไพฑูรย ์คงสมบูรณ*์* 
 

บทคดัย่อ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี� มีจุดมุ่งหมายเพื�อท�าการศึกษาปั�หากฎหมายเกี�ยวกับผลกระทบทาง

กฎหมายจากการบังคับคดีทรัพย์จ�านองโดยเจ้าหนี�สามั� เนื�องจากปัจจุบันการจ�านองถือเป็นการประกัน
การช�าระหนี� ด้วยทรัพย์ที�ใช้อย่างกว้างขวางส�าหรับการให้สินเชื�อของสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์
ต่างๆ เพื�อการซื�ออสงัหาริมทรัพย์เป็นที�อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการซึ�งการจ�านองตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์นั�นเป็นการท�าสั��าระหว่างผู้จ�านองกับผู้รับจ�านองขึ�นเพื�อเป็นการประกันการช�าระหนี�
ด้วยทรัพย์สิน โดยผู้จ�านองไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ�านองและยังคง
มีสิทธิในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ� ในทรัพย์สินนั�น และสั��าจ�านองได้ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้รับจ�านองที�จะ
ได้รับช�าระหนี� จากทรัพย์จ�านองก่อนเจ้าหนี� สามั�รายอื�นไม่ว่าทรัพย์จ�านองนั�นจะโอนจากผู้จ�านองไปยัง
บุคคลอื�นกี�ทอดกต็าม สิทธิจ�านองกโ็อนติดตามทรัพย์จ�านองนั�นไปตราบเท่าที�จ�านองนั�นไม่ระงับสิ�นไปโดย
อาศัยเหตุต่างๆ ตามที�บั��ัติไว้ในกฎหมายลักษณะจ�านอง 

 ด้วยลักษณะของการจ�านองตามกฎหมายไทยที�ผู้จ�านองไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับ
จ�านอง และกรรมสิทธิ�ในทรัพย์ที�จ�านองยังคงเป็นของผู้จ�านองนี�  เป็นเหตุให้เจ้าหนี� สามั�อื�นๆ ของผู้
จ�านองสามารถยึดทรัพย์จ�านองซึ�งเป็นทรัพย์สินของลูกหนี� ตามค�าพิพากษาเพื�อบังคับช�าระหนี� ตามค�า
พิพากษาแก่ตนได้เช่นกัน โดยกรณีดังกล่าวการขายทอดตลาดทรัพย์จ�านองนั�นอาจท �าได้ � วิธี คือ �) วิธี
ปลอดการจ�านองซึ�งมีลักษณะเช่นเดียวกับการบังคับจ�านอง กล่าวคือ ผู้รับจ�านองได้รับช�าระหนี�จากการขาย
ทอดตลาดทรัพย์จ�านองก่อนเจ้าหนี� สามั�อื�นรวมถึงเจ้าหนี� ตามค�าพิพากษา ผู้น�ายึดด้วย และ �) วิธีการ
จ�านองติดไปซึ�งมีผลให้ผู้ซื� อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดด้วยวิธีดังกล่าวต้องรับภาระผูกพันทางจ�านอง
โดยมีหน้าที�ต้องไถ่ถอนจ�านองภายหลังจากการขายทอดตลาดดังกล่าว และเนื�องด้วยกระบวนการและผล
จากการขายทอดตลาดโดยการจ �านองติดไปนี�ก่อให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายต่อบุคคลผู้มีส่วนได้เสียใน
การบังคับคดีทรัพย์จ�านองนั�นซึ�งประกอบด้วย 

ผู้รับจ�านอง เจ้าหนี�ตามค�าพิพากษาผู้น�ายึด ลูกหนี� ตามค�าพิพากษา และผู้ซื� อทรัพย์จากการขาย
ทอดตลาดโดยการจ�านองติดไป และยังเป็นช่องทางการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตของบุคคลผู้ มีส่วนได้เสีย
ดังกล่าวข้างต้นอีกด้วย 

 เพื�อแก้ไขผลกระทบทางกฎหมายจากการบังคับคดีทรัพย์จ�านองโดยเจ้าหนี�สามั� ผู้เขียนจึง
เห็นควรให้มีการเพิ�มบทบั��ัติของกฎหมายล�าดับรองเพื�อก�าหนดหลักเกณฑ์และสิทธหิน้าที�ของผู้มีส่วน
ได้เสียในการบังคับคดีทรัพย์จ�านองมีความชัดเจนขึ� น และปรับเปลี�ยนรูปแบบการขายทอดตลาดโดย
วิธีการจ�านองติดไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือน�าสิทธิตามบั��ัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาใช้เพื�อช่วยคุ้มครองการใช้สิทธิและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ มีส่วนได้เสียยิ�งขึ�น ควบคู่กับการน�า
หลักการใช้ดุลยพินิจของศาล�ี� ปุ่นซึ�งพิจารณาและบังคับใช้หลักเกณฑ์ทางแพ่งต่างๆ โดยค�านึงถึง
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ผลประโยชน์ในทางธุรกิจมาใช้ในการพิจารณาด�าเนินการต่างๆ ของศาลและเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื�อให้
การบังคับคดีทรัพย์จ�านองนั�นเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ABSTRACT 

In present, mortgage considered as a form of debt guarantee with property, is widely used 
as debt instrument for financial institutions and commercial banks in granting loan for residential or 
commercial property. A mortgage, under The Civil Commercial code, is a contract whereby a person, 
called the mortgagor, assigns a property to another person, called the mortgagee, as security for the 
performance of an obligation, without delivering the property to the mortgagee. In general, the 
mortgagee is entitled to be paid out of the mortgaged property in preference to ordinary creditors 
regardless as to whether or not the ownership of the property has been transferred to a third person. 
A mortgage is extinguished exclusively by the conditions specified by law of mortgage.  

 From the study, As the nature of the mortgage in which the mortgagor does not have to 
deliver the mortgaged property to the mortgagee and the ownership of the mortgaged property is still 
owned by the mortgagor, the ordinary creditors of the mortgagee are therefore able to carry out a seizure 
of such property in order to pay judgement debt. In aforementioned case, a seizure and sale at public 
auction of mortgaged property by ordinary creditors can be carried out in two options 1) A mortgage-
free sale, which is similar to the enforcement of the mortgage. Under this option, the mortgagee shall 
receive payment of the debt owed to him or her out of the proceeds obtained from the sale or 
realisation of mortgaged property in preference of other creditors including ordinary creditors carried 
out a seizure of such property. 2) A sale with mortgage in which a buyer of mortgaged property is 
required to pay for mortgage redemption after the purchase of such property. In this sense, a sale with 
mortgage negatively affects persons interested in the execution of mortgaged property including 
mortgagees, judgement creditors carried out a seizure of mortgaged property, judgement debtors and 
buyers of mortgaged property at public auction. In addition, interested persons may use sale-with-
mortgage method as a loophole of law to act in bad. 

 As a consequence, the author proposed three potential options in rectifying negative legal 
effects of the execution against mortgaged property by ordinary creditors. First option involved a draft 
of secondary legislation focusing mainly on regulation on public auction of mortgaged property by 
ordinary creditors can be carried out by a mortgage-free sale option only and clarification of rules, 
rights and duties of interested persons involved in execution against mortgaged property. Second option, 
Application of rights specified under the Civil Procedure Code in order to protect the exercise of rights 
and fairness of interested persons. Third option was to apply Japanese Court’s judicial discretion 
principle which significantly taking business interest in consideration in any court and executing 

443



 

officer’s proceedings for the purpose of maximising potential profits of execution against mortgaged 
property. 

 

1. บทน�า 
 การบังคับคดีเป็นกระบวนการทางกฎหมายภายหลังจากศาลมีค�าพิพากษาหรือค�าสั�งตัดสินคดี

แล้ว และเมื�อลูกหนี�ตามค�าพิพากษาหรือฝ่ายที�แพ้คดีไม่ยอมปฏิบัติการช�าระหนี�ตามค�าพิพากษาภายใน
ระยะเวลาที�ก�าหนดไว้แล้ว เจ้าหนี�ตามค�าพิพากษาต้องด�าเนินการขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีและยื�นค�า
ขอต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื�อด�าเนินการบังคับคดีซึ�งอาจกระท�าได้โดยอายัดสิทธิเรียกร้องหรือยึด
ทรัพย์สินของลูกหนี�ตามค�าพิพากษาเพื�อน�าออกขายทอดตลาด ทั�งนี�ขึ�นอยู่กับว่าเจ้าหนี�ตามค�าพิพากษานั�น
จะสามารถน�าสืบและแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ว่าลูกหนี� ตามค�าพิพากษานั�นมีสิทธิเรียกร้องหรือ
ทรัพย์สินใดซึ�งอาจน�ามาบังคับช�าระหนี�ให้แก่ตนได้ 

 กรณีเจ้ าหนี� ตามค�าพิพากษาแถลงความประสงค์ใ ห้เ จ้าพนักงานบังคับคดีมีค�าสั�งยึด
อสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี�ตามค�าพิพากษาเพื�อน�าออกขายทอดตลาด นอกจากเจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้อง
พิจารณาว่าทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์ของลูกหนี�ตามค�าพิพากษาที�สามารถด�าเนินการบังคับคดีได้หรือไม่
แล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดียังต้องพิจารณาว่าในเอกสารสิทธิ�ของทรัพย์นั�นปรากฏว่าได้จดทะเบียนจ�านอง
เป็นประกันการช�าระหนี� ต่อเจ้าหนี�รายใดไว้หรือไม่ เนื�องจากสิทธิจ�านองนั�นเป็นภาระผูกพันเหนือทรัพย์ 
อนัเป็นหลักประกนัซึ�งไม่ระงับไปด้วยการเปลี�ยนมือผู้ถือกรรมสิทธิ� สทิธิของผู้รับจ�านองจึงเป็นสิทธิที�มีผล
ต่อการด�าเนินการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี กล่าวคือ การใช้สิทธิจ �านองมีผลต่อสิทธิการ
ได้รับช�าระหนี�ของเจ้าหนี�ตามค�าพิพากษาผู้น�ายึดและเจ้าหนี� สามั�อื�นๆ ที�ร้องขอเฉลี�ยเงินที�ได้จากการขาย
ทอดตลาดทรัพย์จ�านองนั�น (หากมี) และยังมีผลต่อสทิธแิละหน้าที�ของผู้ซื� อทรัพย์ดังกล่าวได้จากการขาย
ทอดตลาดอีกด้วย ซึ�งปัจจุบันกรมบังคับคดีมีวิธีการขายทอดตลาดทรัพย์ซึ�งมีภาระจ�านอง 2 วิธี คือ 1) วิธี
ปลอดการจ�านอง และ 2) วิธีการจ�านองติดไป  

 ปั�หาที�ส �าคั�ในการท�าการศึกษาครั�งนี�  สืบเนื�องมาจากกรณีที�ผู้รับจ�านองสามารถแถลงให้ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีด�าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์จ�านองด้วยวิธีปลอดการจ�านองได้เฉพาะกรณีที�
ลูกหนี�นั�นผิดนัดช�าระหนี� ตามสั��าจ�านองแล้วหรือผู้รับจ�านองมีสิทธิบังคับจ�านอง โดยอาจจะเป็นโจทก์
ฟ้องบังคับจ�านองเป็นคดีต่อศาล หรือยื�นร้องขอรับช�าระหนี� ตามมาตรา 324 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง เท่านั�น แต่ในกรณีที�ลูกหนี� ยังไม่ผิดนัดช�าระหนี�กับผู้รับจ�านองหรือกรณีที�ผู้รับจ�านอง
มิได้ด�าเนินการแถลงวิธีการขายทอดตลาดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในก�าหนดเวลาในหมายแจ้งการยึด
ทรัพย์แล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะท�าการขายทอดตลาดทรัพย์จ�านองนั�นโดยวิธีการจ�านองติดไปซึ�งมีผล
ให้ผู้ซื� อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าวต้องรับภาระจ�านองเหนือทรัพย์นั�นไป โดยเป็นผู้มีหน้าที�
ช�าระค่าไถ่ถอนจ�านองให้แก่ผู้รับจ�านองซึ�งไม่มีสิทธิได้รับช�าระหนี� จากเงินที�ได้การขายทอดตลาดโดยการ
จ�านองติดไป ทั�งนี�  วิธีการขายทอดตลาดดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายต่อบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย
ในการบังคับคดีไม่ว่าจะเป็นผู้รับจ�านองในฐานะเจ้าหนี� ผู้มีบุ ริมสิทธิเหนือทรัพย์จ �านอง เจ้าหนี� ตาม            
ค�าพิพากษาซึ�งเป็นเจ้าหนี�สามั�ผู้น�ายึดทรัพย์จ�านอง ลูกหนี� ตามค�าพิพากษา และผู้ซื� อทรัพย์จากการขาย
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ทอดตลาดโดยการจ�านองติดไป เนื�องจากเมื�อเปรียบเทียบกับกรณีการขายทอดตลาดโดยวิธีปลอดการจ�านอง
แล้ว วิธีการจ�านองติดไปนี� มีกระบวนการที�ยุ่งยากและใช้เวลาในการด�าเนินการจนกระทั�งขายทอดตลาด
เสร็จสิ�นยาวนานกว่า อีกทั�งยังขายได้ในราคาที�ต��ากว่ามาก เพราะในทางปฏิบัติแล้ว ผู้ซื�อทรัพย์ได้จากการ
ขายทอดตลาดโดยการจ�านองติดไปมีภาระต้องด�าเนินการไถ่ถอนจ�านองด้วยตนเองภายหลังจากซื�อทรัพย์ได้
แล้ว แต่ยอดหนี� จ�านองที�ปรากฏในประกาศขายทอดตลาดหรือที�เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้ทราบ ณ เวลา
ที�ท�าการขายทอดตลาดนั�นเป็นเพียงข้อมูลเบื�องต้นเพื�อใช้ประกอบการขายทอดตลาดเท่านั�น หามีผลผูกพัน
ให้ผู้รับจ�านองต้องรับช�าระจากผู้ ซื� อทรัพย์ตามจ�านวนเงินดังกล่าวไม่ ท�าให้การซื� อทรัพย์ จากการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีดังกล่าวมีความเสี�ยงสูงและไม่เป็นที�นิยมของผู้สนใจเข้าซื�อทรัพย์โดยทั�วไป ส่งผลให้การ
ด�าเนินการบังคับคดีเป็นไปด้วยความล่าช้าซึ�งกระทบต่อสิทธิในการได้รับช�าระหนี� ของเจ้าหนี� ตามค�า
พิพากษาผู้น�ายึด และในทางกลับกันก็ยังส่งผลกระทบต่อสิทธิของลูกหนี�ตามค�าพิพากษาซึ�งต้องสู�เสีย
กรรมสิทธิ�เหนือทรัพย์ดังกล่าวจากการขายทอดตลาดโดยมิได้ลดภาระหนี�สินหรือระงับความรับผิดในมูล
หนี�นั�นๆ ลงแต่อย่างใด นอกจากนี�  กระบวนการขายทอดตลาดโดยการจ�านองติดไปนี� ยังอาจเป็นช่องทาง
ให้มีการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นอีกด้วย 

 ดังนั�น จึงควรท�าการศึกษาถึงผลกระทบทางกฎหมายต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการบังคับคดีทรัพย์
จ�านองโดยเจ้าหนี� สามั�ทุกฝ่ายและวิเคราะห์เพื�อหาแนวทางในการแก้ปั�หาดังกล่าว เพื� อให้การ
ด�าเนินการบังคับคดีทรัพย์จ�านองโดยเจ้าหนี� สามั�นี� เกิดความเป็นธรรมและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายสารบั��ัติและกฎหมายวิธสีบั��ัติที�เกี�ยวข้อง และเพื�อให้ผลทางกฎหมายที�เกดิขึ�นจากการบังคับ
คดีดังกล่าวเกิดผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย 

 

2. หลกัการใชสิ้ทธิของเจ้าหนี� สามญัในการบงัคบัช�าระหนี�  และสิทธิของเจ้าหนี� ผูร้บัจ�านอง 
 การบังคับช�าระหนี� เป็นกระบวนการอันเนื�องมาจากลูกหนี�ไม่ช�าระหนี�ให้แก่เจ้าหนี�  เป็นเหตุให้

เจ้าหนี� ต้องใช้สทิธิเรียกร้องให้ลูกหนี�ปฏบัิติการช�าระหนี�  ซึ�งหลักการนี� เป็นหลักที�มีอยู่ในกฎหมายทุกระบบ 
แม้ว่าอาจแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด เพราะความเป็นมาของระบบกฎหมายและนิติวิธีที�แตกต่างกัน 
แต่ล้วนมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกัน คือ ต้องการบังคับให้ลูกหนี�ปฏิบัติการช�าระหนี� ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
ความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี�นั�นอย่างถูกต้องตามบทบั��ัติแห่งกฎหมายด้วย ทั�งนี�  ย่อมเป็นไป
ตามสิทธิและหน้าที�ระหว่างเจ้าหนี�และลูกหนี�ตามมูลหนี�นั�นๆ โดยบุคคลนั�นชอบที�จะเสนอคดีต่อศาลแพ่ง
ได้ โดยศาลที�มีเขตอ�านาจจะรับฟ้องคดีดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไปและหากศาลได้พิพากษาให้ลูกหนี� ช�าระ
หนี� ตามที�เจ้าหนี� เรียกร้องอันเป็นผลให้ลูกหนี� กลายเป็นลูกหนี� ตามค�าพิพากษาแล้ว แต่ถ้าลูกหนี�ตามค�า
พิพากษายังคงไม่ปฏิบัติ การช�าระหนี�ตามค�าพิพากษาหรือค�าสั�งไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนภายในระยะเวลาที�
ศาลก�าหนดแล้ว เจ้าหนี�ตามค�าพิพากษาจะต้องขอให้ศาลมีค�าสั�งตั�งเจ้าพนักงานบังคับคดีด�าเนินการบังคับ
คดีให้ตามวิธีการที�ก�าหนดไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งเพื�อให้ตนได้รับช�าระหนี� ครบถ้วนตามสิทธิ  
โดยกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศไทยได้บั��ัติให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ �านาจ  
ในฐานะเป็นผู้แทนของเจ้าหนี� ตามค�าพิพากษาในอันที�จะรับช�าระหนี� หรือทรัพย์สินที� ลูกหนี� ตาม 
ค�าพิพากษาน�ามาวาง และมีอ�านาจที�จะยึดหรืออายัดและยึดถือทรัพย์สนิของลูกหนี�ตามค�าพิพากษาไว้ และมี
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อ�านาจที�จะเอาทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ทั�งมีอ�านาจที�จะจ�าหน่ายทรัพย์สินหรือเงินรายได้จากการนั�น 
และด�าเนินวิธกีารบังคับคดีทั�วๆ ไปตามที�ศาลได้ก�าหนดไว้ในหมายบังคับคดี  

 ทั�งนี�  การบังคับใช้สิทธิของบุคคลในทางกฎหมาย รัฐจะต้องสร้างกระบวนการฟ้องร้องคดีเพื�อ
ยืนยันสิทธิของบุคคลให้มีประสิทธิภาพและกระบวนการบังคับให้เป็นไปตามสิทธินั�นๆ ด้วย โดยการบังคับ
ใช้กฎหมายสารบั��ัติและกฎหมายวิธีสบั��ัติจะต้องบังคับใช้อย่างสมัพันธ์กนั และสิ�งส�าคั�ที�สดุคือการ
บังคับช�าระหนี�นั�นจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิขั�นพื�นฐานของลูกหนี�  อีกทั�งยังต้องไม่ส่งผลขนาดท�าให้เจ้าหนี�
ตามค�าพิพากษาไม่อาจกระท�าการบังคับคดีได้ เพราะย่อมกระทบต่อหลักความศักดิ�สิทธิ�แห่งค�าพิพากษา
อันจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมตามมาได้ 

 การจ�านองเป็นสั��าอุปกรณ์ที�ท �าขึ� นระหว่างผู้จ�านองกับผู้รับจ�านองเพื�อเป็นการประกันการ
ช�าระหนี� ซึ�งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยผู้จ�านองตกลงน�าทรัพย์สินของตนมาเป็นประกันการ
ช�าระหนี�ของลูกหนี�ให้แก่ผู้รับจ�านอง ซึ�งจะต้องมีสั��าประธานระหว่างเจ้าหนี�และลูกหนี�ก่อนแล้วจึงจะมี
ส�ั�าจ�านองอันเป็นสั��าอุปกรณ์ได้ โดยส�ั�าประธานนั�นอาจจะเป็นหนี�ที�เกิดขึ�นโดยส�ั�าหรือโดย
ละเมิดกไ็ด้ ส่วนให�่สั��าประธานที�มักจะพบบ่อยๆ ได้แก่ สั��ากู้ยืมเงิน สั��ากู้เบิกเงินเกินบั�ชี 
เป็นต้น และเนื�องจากการจ�านองก่อให้เกิดทรัพยสิทธิ จึงต้องใช้วิธีการจดทะเบียนเพื�อแสดงออกซึ�งการ
จ�านองให้บุคคลภายนอกโดยทั�วไปสามารถรับรู้ ได้ ซึ�งกฎหมายลักษณะจ�านองตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ได้ก�าหนดแบบของสั��าจ�านองไว้ในมาตรา 714 คือ สั��าจ�านองต้องท �าเป็นหนังสือและ
จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที� มิฉะนั�นส�ั�าจ�านองดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะ อกีทั�งยังต้องมีข้อความ
ที�ครบถ้วนตามที�กฎหมายในลักษณะจ�านองบั��ัติไว้ด้วย มิเช่นนั�นกถ็ือว่าสั��าจ�านองดังกล่าวท�าไม่
ถูกต้องตามแบบที�กฎหมายก�าหนดเช่นกัน ซึ�งการจ�านองมีผลท�าให้เจ้าหนี�มีสิทธิบังคับช�าระหนี� จาก
ทรัพย์สินซึ�งจ�านองนั�นได้ โดยอาจฟ้องคดีบังคับจ�านองด้วยวิธีการน�าทรัพย์จ�านองออกขายทอดตลาดหรือ
บังคับเอาทรัพย์นั�นหลุดเป็นสิทธิ 

 การประกันการช�าระหนี� ด้วยวิธีการจ�านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศ
ไทยนั�นไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจ�านอง และกรรมสิทธิ�ในทรัพย์ที�จ�านองยังคงเป็นของผู้จ�านอง 
ดังนั�นผู้จ�านองในฐานะเจ้าของกรรมสทิธิ�ย่อมมีสิทธิโอนกรรมสิทธิ�ทรัพย์จ�านองอันเป็นทรัพย์ของตนให้แก่
ผู้อื�นได้ โดยไม่ว่าจะโอนไปกี�ทอด สิทธิจ�านองของผู้รับจ�านองกม็ิได้เสียไปแต่อย่างใด หากผู้จ�านองโอนทรัพย์
ที�จ�านองให้แก่ผู้ อื�นภายหลังจ�านองทรัพย์เป็นประกันไว้แล้ว ผู้รับโอนทรัพย์จ�านองนั�นย่อมต้องรับภาระ
จ�านองซึ�งเป็นทรัพยสิทธิติดอยู่กับทรัพย์นั�นมาด้วย ไม่ว่าผู้รับโอนจะได้รู้ ว่าทรัพย์นั�นได้จ �านองไว้หรือไม่ก็
ตาม เพราะทรัพยสิทธิดังกล่าว จะติดอยู่กับอสังหาริมทรัพย์นั�นไปจนกว่าจะได้ปลดเปลื�องไปโดยการไถ่
ถอน เพราะฉะนั�น เมื�อเจ้าหนี�ตามค�าพิพากษาแถลงความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ยึดทรัพย์สิน
ของลูกหนี� ตามค�าพิพากษาแล้ว แม้จะปรากฏว่าทรัพย์สินดังกล่าวได้จ�านองเป็นประกันการช�าระหนี� แก่
เจ้าหนี� รายอื�นก็ตาม เจ้าพนักงานบังคับคดีย่อมมีหน้าที�ต้องด�าเนินการยึดทรัพย์ดังกล่าวตามความประสงค์
ของเจ้าหนี�ตามค�าพิพากษา โดยหากผู้รับจ�านองประสงค์จะรับช�าระหนี� จากทรัพย์จ�านองอันเป็นหลักประกัน
ของตนแล้วไซร้ ผู้รับจ�านองต้องยื�นค�าร้องขอให้ศาลในคดีดังกล่าวเพื�อมีค�าสั�งให้ได้รับช�าระหนี� เงินที�ได้จาก
การขายทอดตลาดก่อนเจ้าหนี�สามั�อื�นรวมถึงเจ้าหนี�ตามค�าพิพากษาที�ได้ยึดทรัพย์จ�านองนั�นด้วย อย่างไรก็
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ดี หากผู้รับจ�านองมิได้ด�าเนินการดังกล่าวย่อมถือว่าผู้รับจ�านองไม่ประสงค์จะใช้สิทธิบังคับจ�านองและขอรับ
ช�าระหนี�จากเงินที�ได้จากการขายทอดตลาดนั�น สิทธิจ�านองในอันที�จะได้รับช�าระหนี� จากทรัพย์ปลักประกัน
ดังกล่าวกห็าได้ระงับไปไม่ ผู้รับจ�านองยังคงมีสิทธิได้รับค่าไถ่ถอนการจ�านองหรือบังคับจ�านองต่อผู้รับโอน
ทรัพย์จ�านองนั�น 

 

3. การบังคับคดีทรัพย์จ� านองโดยเจ้าหนี� สาม ัญของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ

ต่างประเทศ 
 การด�าเนินการบังคับคดีทรัพย์จ�านองนั�นเป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการพิจารณาคดีทางแพ่ง ซึ�ง

การด�าเนินการกระบวนการบังคับคดีของประเทศไทยโดยหลักแล้วเป็นไปตามบทบั��ัติในลักษณะ 2 ภาค 4 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และเนื�องด้วยประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 
331 วรรคหนึ�ง ได้ก�าหนดให้การขายทอดตลาดนั�นต้องด�าเนินตามบทบั��ัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และกฎกระทรวงว่าด้วยการนั�น ประกอบกับเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ�งเป็นผู้ด�าเนินกระบวนการ
บังคับคดีนั�นเป็นเจ้าพนักงานในหน่วยงานของกรมบังคับคดี สังกัดกระทรวงยุติธรรม จึงต้องด�าเนินการ
ตามกฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2522 และค�าสั�งของกรมบังคับคดีประกอบแนวปฏิบัติ
ของกรมบังคับคดีมาใช้ประกอบการด�าเนินการเพื�อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 ในเบื� องต้น เมื�อศาลมีค�าพิพากษาให้ลูกหนี� ตามค�าพิพากษาช�าระหนี� เ งินแล้ว ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 บั��ัติให้การบังคับคดีที�เป็นหนี� เงินนั�นจะต้องกระท�าโดยเจ้า
พนักงานบังคับคดี และการรวบรวมเงินให้ครบถ้วนเพียงพอแก่การช�าระหนี�ตามค�าพิพากษาหรือค�าสั�งนั�น
สามารถกระท�าได้โดยการยึดทรัพย์สินหรือการอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี�ตามค�าพิพากษา แล้วน�าออก
ขายทอดตลาดหรือจ�าหน่ายโดยวิธีการอื�นซึ�งทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที�ได้มาจากยึดหรืออายัดนั�น 
ส�าหรับการยึดอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี� ตามค�าพิพากษา ไม่ว่าจะเป็นที�ดินว่างเปล่า ที�ดินพร้อมสิ�งปลูก
สร้าง หรือห้องชุด เป็นการด�าเนินการตามมาตรา ��� (�) คือ การเอาทรัพย์สินของลูกหนี� ตามค�า
พิพากษามาไว้ในการดูแลรักษาของเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื�อด�าเนินการตามกฎหมายให้บรรลุผลตามค�า
พิพากษาหรือค�าสั�งของศาล ซึ�งการยึดทรัพย์ดังกล่าวสามารถด�าเนินการยึด ณ ที�ท �าการ โดยเจ้าหนี� ตามค�า
พิพากษาต้องด�าเนินการ ณ ส�านักงานบังคับคดีซึ�งอสังหาริมทรัพย์ตามค�าขอยึดทรัพย์ตั�งอยู่ในเขตอ�านาจ 
เว้นแต่กรณีทรัพย์ที�ยึดมีราคาประเมินเกนิกว่า �� ล้านบาทขึ�นไปหรือ สภาพของสิ�งปลูกสร้างมีโครงสร้าง
สลับซับซ้อนซึ�งไม่สามารถตรวจสอบได้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงจะออกไปด�าเนินการยึดอสังหาริมทรัพย์ 
ซึ�งเป็นไปตามข้อ � แห่งค�าสั�งกรมบังคับคดีที� ���/���� เรื�องการปฏบิัติงานเกี�ยวกบัการยึดทรัพย์  

 กรณีที�เจ้าหนี�ตามค�าพิพากษาซึ�งน�ายึดทรัพย์จ�านองนั�นเป็นเจ้าหนี�สามั�มิใช่เจ้าหนี�จ�านองซึ�งมี
บุริมสิทธิ�  เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องแจ้งการยึดทรัพย์และสอบถามความประสงค์ของผู้รับจ�านอง
เสียก่อนว่าจะให้ด�าเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีใด ซึ�งปัจจุบันกรมบังคับคดีก�าหนดให้ด�าเนินการได้ � วิธี
ด้วยกัน คือ �) วิธีปลอดการจ�านอง คือ การน�าทรัพย์จ�านองออกขายทอดตลาดโดยไม่ต้องค�านึงถึงมูลหนี�
ตามส�ั�าจ�านองที�ลูกหนี� ได้จดทะเบียนไว้เป็นประกนัหนี�  ซึ�งผู้ซื� อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดโดยปลอด
การจ�านองไม่ต้องรับผิดในหนี�ส่วนใดๆ ตามส�ั�าจ�านองอกีต่อไป และกรรมสทิธิ�ตกเป็นของผู้ซื� อทรัพย์
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ทนัทเีมื�อได้ช�าระราคาครบถ้วนตามที�ได้ท�าสั��าซื�อขายกับเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือ �) วิธีการจ�านอง
ติดไป คือ การขายทอดตลาดทรัพย์จ�านองโดยมีภาระหนี�จ�านองติดไปกับทรัพย์นั�นด้วย โดยเจ้าพนักงาน
บังคับคดีต้องน�าภาระจ�านองซึ�งปรากฏในส�านวนคดีครั�งหลังสุดมาหักออกจากราคาประเมินของเจ้า
พนักงานบังคับคดีเพื�อก�าหนดราคาราคาเริ�มต้นการขายทอดตลาด ดังนั�นการขายทอดตลาดโดยวิธีติด
จ�านองไปจึงมักมีราคาเริ�มต้นการขายทอดตลาดต��ากว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานคดีและราคาตลาด
ของทรัพย์นั�นอย่างมาก ประกอบกับผู้ซื� อทรัพย์มีหน้าที�ต้องประเมินความคุ้มค่าและความเสี�ยงในการไถ่
ถอนจ�านองซึ�งผู้รับจ�านองมีใช้สิทธิบังคับจ�านองต่อตนได้ เพราะสิทธิจ�านองย่อมติดไปกับตัวทรัพย์จ�านอง
จนกว่าผู้รับจ�านองจะได้รับช�าระหนี� เป็นที�พอใจตามส�ั�าจ�านอง ภายหลังจากเจ้าพนักงานบังคับคดีได้น�า
ทรัพย์สินของลูกหนี�ตามค�าพิพากษาออกขายทอดตลาดหรือจ�าหน่ายโดยวิธีอื�นแล้ว หากไม่มีบทบั��ัติอื�น
บั��ัติไว้เป็นอย่างอื�น เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องจัดสรรหรือแบ่งเฉลี�ยเงินที�ได้จากการขายทอดตลาด
เป็นไปตามบทบั��ัติในส่วนที� �� การท�าบั�ชีส่วนเฉลี�ย ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามค�าพิพากษาหรือ
ค�าสั�ง ของภาค ๔ วิธีการชั�วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามค�าพิพากษาหรือค�าสั�ง แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  

 ส�าหรับประเทศ�ี� ปุ่นนั�นเป็นประเทศที�ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) 
เช่นเดียวกับประเทศไทย อีกทั�งประมวลกฎหมายแพ่งของ�ี�ปุ่นยังเป็นแม่แบบหลักในการยกร่างประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยอีกด้วย โดยในส่วนของกระบวนการบังคับคดีกับอสังหาริมทรัพย์ของ
เจ้าหนี�ไม่มีประกันหรือเจ้าหนี� สามั� เริ�มต้นโดยการร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี หลังจากนั�นจึงน�า
หมายบังคับคดีไปร้องขอต่อเจ้าหน้าที�ให้เข้าท�าการยึดทรัพย์สินของลูกหนี�  ซึ�งวิธีในการยึดทรัพย์นั�นกจ็ะ
แตกต่างกนัไปตามประเภทของทรัพย์ โดยกรณีการยึดอสงัหาริมทรัพย์นั�น เจ้าหนี� ต้องยื�นร้องขอต่อศาลที�
อสังหาริมทรัพย์นั�นตั�งอยู่ในเขตอ�านาจเพื�อให้ท �าการยึดทรัพย์ โดยผลจากหมายยึ ดของศาลจะห้ามมิให้
เจ้าของหรือลูกหนี�ท�าการการจ�าหน่าย จ่าย โอน จ�านอง หรือการท�าการอื�นใดนอกเหนือไปจากกระท�าการ
ตามปกติเกี�ยวกบัอสังหาริมทรัพย์นั�น ทั�งนี�  เจ้าพนักงานศาลมีอ�านาจที�จะไม่ยึดทรัพย์สนิซึ�งไม่สามารถขาย
ได้โดยง่ายหรืออาจยกเลิกทรัพย์สินเช่นนั�นได้ และยังให้อ�านาจศาลในการบังคับคดีที�จะปรับปรุงการยึด
ทรัพย์หลังจากที�มีการพิจารณาสถานการณ์โดยรวมของลูกหนี�และเจ้าหนี�แล้วอีกด้วย และศาลมักจะออก
ระเบียบเกี�ยวกับการเตรียมการขาย ซึ�งโดยหลักแล้ว สิทธิเรียกร้องเหนือทรัพย์สินจะต้องหมดไปก่อนที�
ทรัพย์สินจะถูกบังคับขาย เพื�อเป็นการเสริมหลักประกันว่าผู้ขายทอดตลาดมีทรัพย์สินที�ปลอดจากสิทธิ
เหนือทรัพย์สินใดๆ ในระหว่างการขาย ซึ�งจะช่วยให้ทรัพย์สินนั�นมีราคาขายสูงขึ�น และในขั�นตอนการขาย
ทรัพย์สินตามกฎหมาย�ี� ปุ่นได้แบ่งวิธีการขายออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การประมูลแบบการขาย
ทอดตลาดทรัพย์ การเปิดซองประมูลราคาแก่ผู้เสนอราคาสูงสุด  การเปิดซองประมูลราคาผ่านไปรษณีย์ 
และการขายโดยเจ้าหน้าที� (Private sale by bailiff) ซึ�งในปัจจุบันศาลมักเสนอวิธีการเปิดซองประมูลราคา
ผ่านไปรษณีย์เป็นอันดับแรก เนื�องจากการขายทอดตลาดมักจะเกิดปั�หาการเตรียมการล่วงหน้าการ
ประมูลระหว่างผู้ประมูลด้วยกันเองและเกี�ยวพันกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลส่งผลให้ขายได้ราคาทรัพย์ต��า 
นอกจากนี�  กรณีผู้ประมูลได้ไม่ด�าเนินการช�าระเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎเกณฑ์แล้ว การประมูลนั�นจะถูก
ยกเลิกโดยผู้ประมูลได้ต้องถูกริบเงินประกันและเริ�มขึ�นกระบวนการขายใหม่ แต่มีข้อยกเว้นตามมาตรา 67 
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คือ ศาลอาจมีค�าสั�งให้ผู้ประมูลสูงสุดในล�าดับถัดไปเป็นผู้ ซื� อได้  จึงจะเห็นว่า แม้ประเทศ�ี� ปุ่นจะเป็น
ประเทศที�มีระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร (Civil Law) ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติแล้ว หากคู่สั��า
ตกลงกันให้แตกต่างจากที�กฎหมายก�าหนด ศาลของประเทศ�ี� ปุ่นจะตัดสินบังคับใช้หลักเกณฑ์นั�นโดย
ค�านึงถึงผลประโยชน์ในทางธุรกิจเป็นส�าคั� และศาลจะตัดสินบังคับให้ตามส�ั�าหลักประกันที�คู่ส�ั�า
ตกลงกันได้โดยถือว่าเป็นสั��าประกันรูปแบบหนึ�งซึ�งเป็นไปตามหลักเสรีภาพในการท�าสั��า กล่าวคือ 
ศาลของประเทศ�ี� ปุ่นให้ความส�าคั�กับการค้าและจะตีความในทางอ�านวยความสะดวกในทางการค้า 
เนื�องจากกฎหมาย�ี�ปุ่นบางกรณก่ีอให้เกดิข้อจ�ากดัที�ไม่เหมาะสมในการด�าเนินธุรกิจของคู่กรณี ดังนั�นศาล
ในฐานะผู้ปรับใช้กฎหมายจึงต้องตีความเพื�อประโยชน์และส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื�อนของระบบ
เศรษฐกิจเป็นส�าคั�  

 ส่วนประเทศที�ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ที�มีการบังคับใช้กฎหมาย
ลักษณะการประกันการช�าระหนี� ในรูปแบบ Mortgage มาอย่างยาวนานและมีประสิทธิภาพประเทศหนึ�ง คือ 
ประเทศอังกฤษ ซึ�งการประกันการช�าระหนี� ด้วยทรัพย์ในรูปแบบ Mortgage ตามกฎหมายอังกฤษนั�น 
หมายถึง สั��าที�เป็นการโอนกรรมสิทธิ�หรือสิทธปิระโยชน์ในทรัพย์สินทั�งหมดหรือบางส่วนให้แก่เจ้าหนี�
เพื�อเป็นประกันการช�าระหนี�  โดยมีเงื�อนไขชัดแจ้งหรือปริยายว่าผู้ถือกรรมสิทธิ�จะต้องโอนกรรมสิทธิ�ใน
ทรัพย์สินคืนให้แก่ลูกหนี� เมื�อลูกหนี� ได้ช�าระหนี� เสร็จสิ� น โดยต้องมีการส่งมอบการครอบครองทรัพย์
หลักประกันให้แก่เจ้าหนี�  ซึ�งแตกต่างการจ�านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยซึ�ง
กรรมสิทธิ�ในทรัพย์จ�านองมิได้โอนไปยังเจ้าหนี� ผู้รับจ�านองส่งผลให้เจ้าหนี�สามั�อื�นของผู้จ �านองจึงยังคงมี
สิทธิน�ายึดทรัพย์จ�านองเพื�อบังคับช�าระหนี� แก่ตนได้ในฐานะทรัพย์สินของลู กหนี� ตามค�าพิพากษาในคดี
นั�นๆ กล่าวคือ การประกันการช�าระหนี� ในรูปแบบ Mortgage ของประเทศอังกฤษนั�นมีลักษณะใกล้เคียงกับ
การขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยมากกว่าการจ�านอง ดังนั�นกรณีเจ้าหนี�
สามั�อื�นเป็นเจ้าหนี�ตามค�าพิพากษาผู้น�ายึดทรัพย์หลักประกันตามสั��า Mortgage จึงไม่อาจเกิดขึ�นตาม
กฎหมายอังกฤษได้ 

 

4. วิเคราะห์การบงัคบัคดีทรพัยจ์�านองโดยเจ้าหนี� สามญั 
 4.1 วิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายต่อผูร้บัจ�านอง 
 กรณีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับจ�านองในฐานะเจ้าหนี� บุริมสิทธิเหนือทรัพย์จ�านองในการ

ด�าเนินการขายทอดตลาดและสิทธิในการได้รับช�าระหนี� เพื�อการไถ่ถอนจ�านอง กล่าวคือ เมื�อเจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีค�าสั�งยึดทรัพย์สินซึ�งปรากฏทางทะเบียนเอกสารสิทธิว่าทรัพย์สินนั�น  มีภาระผูกพันทางจ�านอง
ต่อผู้อื�นมิใช่เจ้าหนี� ตามค�าพิพากษาผู้น�ายึดในคดีนั�นแล้ว ผู้รับจ�านองย่อมอยู่ในฐานะบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย
ในการบังคับคดีต่อทรัพย์จ�านองซึ�งเจ้าพนักงานบังคับคดีต้องแจ้งการยึดทรัพย์นั�นให้ทราบ พร้อมกับแจ้ง
ให้ด�าเนินการน�าส่งต้นฉบับเอกสารสิทธิและสั��าจ�านองเพื�อใช้ประกอบการขายทอดตลาด พร้อมแถลง
ความประสงค์เรื� องวิธีการขายทอดตลาด แต่เนื�องจากผู้รับจ�านองสามารถแถลงคว ามประสงค์ให้           
เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดโดยวิธีปลอดการจ�านองได้ต่อเมื�อมีสิทธิบังคับจ�านองเท่านั�น ซึ�งใน
กรณีที�เจ้าพนักงานบังคับคดีด�าเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีการจ�านองติดไป ผู้รับจ�านองไม่มีสิทธิได้รับ
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ช�าระหนี� จากการขายทอดตลาดครั�งดังกล่าว แม้ว่าจะยังคงต้องปฏิบัติตามหมายแจ้งของเจ้าพนักงานบังคับ
คดีในการน�าส่งต้นฉบับเอกสารสิทธิและสั��าจ�านอง พร้อมแถลงยอดหนี� จ�านองเพื�อประกอบการขาย
ทอดตลาดซึ�งผู้รับจ�านองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการดังกล่าว โดยผู้รับจ�านองจะมีสิทธิได้รับ
ค่าไถ่ถอนจ�านองจากผู้ซื� อทรัพย์ดังกล่าวจากการขายทอดตลาดซึ�งตามแนวค�าพิพากษาศาลฎีกาที�  
����/���� และ ����/���� มีสถานะเป็นผู้รับโอนทรัพย์จ�านองจากผู้จ �านองโดยการขายทอดตลาด 
จึงอาจกล่าวได้ว่า การขายทอดตลาดโดยการจ�านองติดไปนี�ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับจ�านองและผู้
จ�านองหรือลูกหนี�ตามส�ั�าประธานเดิมเปลี�ยนแปลงไป กล่าวคือ เปลี�ยนแปลงให้ผู้รับจ�านองมีสิทธิได้รับ
ช�าระค่าไถ่ถอนจ�านองหรือสิทธิบังคับจ�านองต่อผู้ซื� อทรัพย์ดังกล่าวได้จากการขายทอดตลาดซึ�งมีฐานะ
เช่นเดียวกับผู้รับโอนทรัพย์จ�านองแทนผู้จ�านองเดิม โดยผู้รับจ�านองยั งคงมีสิทธิบังคับช�าระหนี� จาก          
ผู้จ�านองหรือลูกหนี� เดิมดังกล่าวได้ในฐานะเจ้าหนี� สามั� เฉพาะกรณีที�ผู้รับจ�านองยังคงได้รับช�าระหนี�       
ไม่ครบถ้วนจากขายทอดตลาดทรัพย์จ�านองเท่านั�น โดยอาจเป็นกรณีบังคับตามข้อตกลงยกเว้นมาตรา 
��� แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในสั��าจ�านองหรือบังคับตามมูลหนี�ในสั��าประธาน 

 อีกทั�งการขายทอดตลาดทรัพย์โดยวิธีดังกล่าวยังมักไม่เป็นที�สนใจส�าหรับผู้ซื� อทรัพย์โดยทั�วไป 
เพราะผู้ซื�อทรัพย์ได้ยังมีภาระและความเสี�ยงในการช�าระค่าไถ่ถอนการจ�านองภายหลังจากซื�อทรัพย์ได้จาก
การขายทอดตลาดแล้วจึงมักขายได้ในราคาที�ต��ากว่าราคาประเมินของทรัพย์นั�นมาก ท �าให้กรณีดังกล่าว
เป็นช่องทางให้ผู้ซื� อทรัพย์บางรายเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยเข้าซื� อทรัพย์ดังกล่าว แต่ไม่ด�าเนินการ
ช�าระหนี� คงเหลือตามสั��าจ�านองเพื�อไถ่ถอนจ�านอง ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ รับจ�านองในการด�าเนินการ
บังคับจ�านองต่อผู้ซื�อทรัพย์ในฐานะผู้รับโอนทรัพย์สนิที�จ�านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หาก
เงินที�ได้รับจากการขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการช�าระหนี� ให้แก่ผู้รับจ�านองแล้ว ผู้ซื� อ
ทรัพย์ซึ�งเป็นเพียงผู้รับโอนทรัพย์หาต้องรับผิดช�าระหนี� ส่วนที�ขาดไม่ การด�าเนินการทั�งหมดทีได้กล่าวมานี�
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที�ผู้รับจ�านองต้องใช้เพื�อการบังคับจ�านองเพิ�มขึ�น 

 4.2 วิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายต่อเจ้าหนี� ตามค�าพิพากษาผูน้�ายึดทรพัยจ์�านอง 
 โดยหลักของการบังคับคดีแล้ว เมื�อเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินใดของลูกหนี� ตามค�า

พิพากษาแล้วจะต้องน�าทรัพย์นั�นออกประกาศขายทอดตลาดใหม่ไปจนกว่าจะมีผู้ซื� อทรัพย์นั�นจากการขาย
ทอดตลาด โดยเจ้าหนี�ตามค�าพิพากษาผู้น�ายึดนั�นต้องเป็นผู้ส �ารองค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีทั�งหมดจนกว่าจะ
ขายทอดตลาดทรัพย์นั�นได้จนเสร็จสิ�น หากเจ้าหนี�ตามค�าพิพากษานั�นเพิกเฉยไม่ด�าเนินการวางค่าใช้จ่าย
ภายในระยะเวลาที�เจ้าพนักงานบังคับคดีก�าหนด เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจรายงานต่อศาลและศาลอาจมี
ค�าสั�งถอนการบังคับคดีของเจ้าหนี� ตามค�าพิพากษานั�นเสีย โดยเจ้าหนี�ตามค�าพิพากษาต้องรับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมถอนการยึดทรัพย์โดยไม่มีการจ�าหน่ายนั�นอีกด้วย และแม้ว่ามีผู้สนใจซื�อทรัพย์จากการขาย
ทอดตลาดโดยวิธีการจ�านองติดไป ทรัพย์นั�นกมั็กขายได้ในราคาเท่ากับราคาขั�นต��าที�ใช้เริ�มต้นการขาย
ทอดตลาดเท่านั�น หรือขายได้ต��ากว่าราคาตลาดของทรัพย์นั�นอย่างมาก ท�าให้เมื�อน�าเงินที�ได้จากการขาย
ทอดตลาดนั�นมาหักเพื�อช�าระคืนค่าใช้จ่ายที�เจ้าหนี�ตามค�าพิพากษาต้องส�ารองค่าใช้จ่ายหรือค่าฤชาธรรม
เนียมในการบังคับคดีแล้วย่อมไม่เพียงพอแก่การช�าระหนี�ตามค�าพิพากษาให้แก่เจ้าหนี� ตามค�าพิพากษา
ผู้น�ายึดนั�น นอกจากนี�  เจ้าหนี�ตามค�าพิพากษาไม่สามารถด�าเนินการบังคับคดีกับทรัพย์สินอื�นของลูกหนี� อีก
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จนกว่าจะขายทอดตลาดทรัพย์จ�านองที�ยึดไว้ก่อนได้ เว้นแต่เจ้าหนี�ตามค�าพิพากษาจะถอนการยึดทรัพย์
ดังกล่าวโดยค่าธรรมเนียมในการถอนการยึดทรัพย์นั�นกเ็ป็นภาระของเจ้าหนี�ตามค�าพิพากษาผู้เป็นโจทก์ใน
คดีนั�นเช่นกัน 

 4.3 วิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายต่อลูกหนี� ตามค�าพิพากษา  
 ส่วนให�่แล้วเกดิจากกรณีที�เจ้าหนี�สามั�เป็นเจ้าหนี�ตามค�าพิพากษาผู้น�ายึดทรัพย์จ�านองโดย

มียอดหนี�ตามค�าพิพากษาน้อยกว่ามูลค่าของอสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์จ�านองนั�นอย่างมาก เนื�องจาก
ปัจจุบันไม่มีหลักเกณฑท์ี�ชัดเจนเกี�ยวกบัการพิจารณาค�าขอยึดอสังหาริมทรัพย์ เจ้าหนี� สามั�จึงสามารถยึด
อสังหาริมทรัพย์ ซึ�งมีมูลค่าสูงกว่ามูลหนี� ตามค�าพิพากษามากและติดจ�านองเจ้าหนี� รายอื�นได้ และยังมี
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการในเบื�องต้นไม่มาก กล่าวคือ เจ้าหนี�ตามค�าพิพากษาต้องส�ารองค่าใช้จ่ายในการ
การบังคับคดีเพียง 2,500 บาทเท่านั�น แม้ว่าโอกาสที�จะได้รับช�าระหนี�จากการบังคับคดีต่อทรัพย์จ�านองนี�
จะมีน้อยมาก แต่การใช้สิทธิบังคับคดีในลักษณะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของลูกหนี�ตาม
ค�าพิพากษาอย่างมาก ดังนั�น การขายทอดตลาดโดยการจ�านองติดไปนี� มีผลท�าให้ เจ้าหนี� สามั�มีอ�านาจ
มากขึ�นในการก�าหนดเงื�อนไขในการช�าระหนี� ของลูกหนี�ตามค�าพิพากษา และผลกระทบอกีประการที�ส �าคั�
คือ การขายทอดตลาดโดยการจ�านองติดไปมักมีผลให้ยอดหนี�ตามค�าพิพากษาที�บังคับคดีนั�นลดลงเพียง
เล็กน้อยหรือไม่ลดลงเลยจากการขายทอดตลาดทรัพย์นั�น อีกทั�ง ผู้รับจ�านองยังมีสทิธิที�จะบังคับคดีเอาแก่
ทรัพย์สินอื�นของลูกหนี�ตามค�าพิพากษาภายหลังจากการบังคับจ�านองต่อผู้ซื�อทรัพย์และได้รับช�าระหนี�ไม่
ครบถ้วนได้อีกด้วย เนื�องมาจากในปัจจุบันสั��าจ�านองจะต้องมีข้อตกลงต่อท้ายสั��าจ�านองที�ว่า หาก
บังคับจ�านองแล้วได้เงินไม่พอช�าระหนี�  ผู้จ �านองยอมรับผิดชดใช้หนี�จนครบถ้วน เช่นนี�ไว้เสมอ  

 4.4 วิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายต่อผูซื้� อทรพัยจ์ากการขายทอดตลาด 
 เนื�องด้วยผู้ซื� อทรัพย์ดังกล่าวมีสถานะเช่นเดียวกับผู้รับโอนทรัพย์จ�านองซึ�งมีหน้าที�ต้อง

ด�าเนินการช�าระเงินเพื�อไถ่ถอนการจ�านองต่อผู้รับจ�านองด้วยตนเองภายหลังจากการซื�อทรัพย์ จากการขาย
ทอดตลาดโดยการจ�านองติดไป ดังนั�น ความชัดเจนและความถูกต้องของจ�านวนภาระจ�านองซึ�งปรากฏใน
ประกาศขายทอดตลาดหรือที�เจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้ง ณ เวลาที�ท�าการขาย จึงมีผลกระทบต่อสิทธิและ
หน้าที�ของผู้ซื�อทรัพย์จากการขายทอดตลาดในการไถ่ถอนจ�านอง แต่เนื�องจากยอดหนี�ที�แจ้งดังกล่าวเป็น
เพียงยอดหนี� ซึ�งเจ้าพนักงานบังคับคดีใช้ประกอบการก�าหนดราคาเริ�มต้นการขายทอดตลาดและแจ้งใน
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์เพื�อให้บุคคลภายนอกซึ�งอาจสนใจเข้าเสนอราคานั�นทราบข้อมูลเบื� องต้น
เกี�ยวกับภาระจ�านองเท่านั�น ผู้ซื� อทรัพย์จึงมีความเสี�ยงสูงที�จะไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเพื�อตกลง
และไถ่ถอนจ�านองจากผู้รับจ�านองได้ เพราะฉะนั�น ผู้สนใจเข้าซื� อทรัพย์จากการขายทอดตลาดโดยการ
จ�านองติดไปจึงมีภาระหน้าที�ในการตรวจสอบรายละเอียดเกี�ยวกับทรัพย์ที�จะขายเพิ�มเติมจากกรณีทรัพย์
จ�านองที�ขายโดยวิธีปลอดการจ�านอง คือ ภาระจ�านองของทรัพย์ดังกล่าวที�คาดว่าตนจะต้องช�าระแก่ผู้รับ
จ�านองภายหลังจากซื�อทรัพย์นั�นได้ ซึ�งการติดต่อสอบถามจากผู้รับจ�านองเพื�อประกอบพิจารณาก่อนเข้าสู้
ราคาในการขายทอดตลาดเป็นเรื�องยุ่งยากส�าหรับบุคคลทั�วไป เนื�องจากในปัจจุบันผู้รับจ�านองส่วนให�่
เป็นธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่างๆ ซึ�งมีหน้าที�รักษาความลับข้อมูลของลูกค้า นอกจากนี�  ผู้ซื� อ
ทรัพย์จากการขายทอดตลาดโดยการจ�านองติดไปยังอาจจะประสบปั�หาในการขอสินเชื�อเงินกู้ในการซื� อ
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ทรัพย์ดังกล่าว เนื�องจากผู้รับจ�านองรายเดิมยังคงเป็นผู้เก็บรักษาต้นฉบับเอกสารสทิธิ� ท�าให้ผู้ซื�อทรัพย์ไม่
สามารถน�าเอกสารสทิธิ�ดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาขอสนิเชื�อและจดทะเบียนการจ�านองเป็นประกัน
หนี� ใหม่ได้ และหากผู้ซื� อทรัพย์ไม่สามารถเสนอขอไถ่ถอนจ�านองเป็นที�พอใจแก่ผู้รับก็อาจถูกฟ้องบังคับ
จ�านองตามมาตรา 739 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้อีกด้วย 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 
 5.1 แก้ไขเพิ�มเติมบทบั��ัติของกฎหมายล�าดับรอง เช่น กฎกระทรวง ระเบียบ และค�าสั�งกรม

บังคับคดี เป็นต้น เกี�ยวกบัวิธกีารขายทอดตลาดทรัพย์จ�านองโดยเจ้าหนี�สามั� เนื�องจากบทบั��ัติที�ก�าหนด
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารขายทอดตลาดทรัพย์สนิในคดีแพ่งของเจ้าพนักงานบังคดีที�มีการบังคับใช้มาโดยตลอด 
เป็นเพียงกฎหมายล�าดับรองซึ�งกรมบังคับคดี หน่วยงานของรัฐที� มีภารกิจเกี�ยวกับกรณีดังกล่าวนั�นได้
ประกาศใช้ เพื�อให้การปฏิบัติหน้าที�ของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั�น มิได้มีการ
บั��ัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่อย่างใด ดังนั�น การแก้ไขเพิ�มเติมกรณีดังกล่าวใน
กฎหมายล�าดับรองจึงเป็นด�าเนินการที�เหมาะสมอกีทั�งยังมีกระบวนการแก้ไขเพิ�มเติมบทบั��ัติที�ง่ายกว่าการ
แก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ�งเป็นกฎหมายระดับพระราชบั��ัติ 

 ผู้เขียนขอเสนอแนะให้เพิ�มเติมบทบั��ัติโดยก�าหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด �าเนินการขาย
ทอดตลาดทรัพย์จ�านองด้วยวิธีปลอดการจ�านองเพียงวิธีเดียวเท่านั�น แม้ว่าหนี�จ�านองยังไม่ถึงก�าหนดช�าระก็
ตาม เพื�อแก้ปั�หาผลกระทบทางกฎหมายต่อการใช้สิทธิในกระบวนการขายทอดตลาดของผู้รับจ�านอง โดย
ผู้รับจ�านองจะยังคงมีสทิธิได้รับช�าระหนี�จากเงินที�ได้จากการขายทอดตลาดในฐานะเจ้าหนี�ผู้มีบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพย์จ�านอง และซื�อทรัพย์การขายด้วยวิธีปลอดการจ�านองจะได้กรรมสทิธิ�ในทรัพย์ดังกล่าวโดยปลอดภาระ
จ�านองทันทีที�ช�าระค่าซื� อทรัพย์แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีครบถ้วนซึ�งเป็นคุณแก่ยิ�งกว่าการขายโดยวิธีการจ�านอง
ติดไป นอกจากนี�  การขายทอดตลาดโดยวิธีปลอดการจ�านองยังเป็นที�นิยมของผู้ซื� อทรัพย์โดยทั�วไปจึงมักใช้
ระยะเวลาน้อยในการขายทอดตลาดและขายได้ในราคาสูงตามกลไกการตลาดในเวลานั�นๆ ซึ�งเป็นประโยชน์
แก่เจ้าหนี� ตามค�าพิพากษาผู้น�ายึดและลูกหนี� ตามค�าพิพากษาอีกด้วย โดยการด�าเนินการเช่นนี� เปรียบได้
ขั�นตอนการเตรียมการขายในกระบวนการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกนัตามกฎหมาย�ี�ปุ่น ซึงจะ
ด�าเนินการให้สิทธิเรียกร้องใดๆ เหนือทรัพย์ที�ยึดต้องหมดไปก่อนที�ทรัพย์จะถูกบังคับขาย เพื�อเป็นการ
คุ้มครองผู้ซื� อทรัพย์จากการขายทอดตลาดว่าจะได้ทรัพย์ที�ปลอดจากสทิธใิดๆ อนัเป็นการช่วยให้ขายทอดตลาด
ทรัพย์ได้ราคาสูงขึ�นด้วย 

 นอกจากนี�  ผู้ เขียนเห็นว่าควรเพิ�มเติมบทบั��ัติเพื�อก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค�าขอยึด
อสังหาริมทรัพย์ การด�าเนินการขายทอดตลาด การจัดสรรเงินที�ได้จากการขายทอดตลาดเพื�อช�าระหนี�  
ตลอดจนสิทธิและหน้าที�ของบรรดาบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแต่ละขั�นตอนให้ชัดเจนยิ�งขึ�น เพื�อ
ช่วยแก้ไขปั��าความล่าช้าหรือความไม่เป็นธรรมอันเกิดจากความไม่เข้าใจและการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต
ของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี เช่น กรณีเจ้าหนี�ตามค�าพิพากษา ซึ�งเป็นเจ้าหนี�สามั�ใช้สิทธขิอยึด
อสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี� ตามค�าพิพากษาโดยไม่สุจริต หรือกรณีผู้รับจ�านองเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามหมาย
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แจ้งของเจ้าพนักงานบังคับคดีท�าให้การบังคับคดีล่าช้า เป็นต้น ซึ�งความชัดเจนเกี�ยวกับหลักเกณฑ์ใน
กระบวนการบังคับคดีนั�นมีความส�าคั�ต่อการอ�านวยความยุติธรรมในกระบวนการบังคับคดีอย่างยิ�ง 

 5.2 บังคับใช้บทบั��ัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการบังคับคดีตามค�า
พิพากษาหรือค�าสั�ง ทั�งที�มีอยู่เดิมและที�แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบั��ัติแก้ไขเพิ�มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที� 30) เพื�อให้เกิดผลบังคับในทางปฏิบัติ ซึ�งจะเป็นประโยชน์แก่การใช้สิทธิหรือ
คุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ�งอาจได้รับผลกระทบจากด�าเนินการยึดหรือขายทอดตลาด
อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์จ�านอง เช่น เจ้าหนี�ตามค�าพิพากษามีสิทธิยื�นค�าร้องขอใช้อ�านาจศาลในการสืบ
ทรัพย์สินของลูกหนี�ตามค�าพิพากษา ตามมาตรา 277 หรือสิทธิในการใช้กระบวนการก่อนการยึดทรัพย์ ใน
กรณีที�ทรัพย์นั�นติดจ�านองบุคคลอื�นซึ�งมิใช่เจ้าหนี� ผู้น�ายึด กล่าวคือ เจ้าพนักงานบังคับคดีช่วยในการ
ด�าเนินการตรวจสอบภาระจ�านองให้ชัดเจนก่อนพิจารณาอนุ�าตยึดทรัพย์ โดยมีหมายแจ้งผู้รับจ �านอง และ
ลูกหนี�ตามค�าพิพากษาให้แจ้งเพื�อหาทางออก โดยในระหว่างการด�าเนินการดังกล่าวเจ้าหนี�ตามค�าพิพากษา
อาจขอความคุ้มครองสิทธิในการได้รับช�าระหนี� ตามทรัพย์ดังกล่าวได้ตามมาตรา 296 วรรคสอง โดยหาก
ภายหลังการด�าเนินการดังกล่าวแล้ว เจ้าหนี�ตามค�าพิพากษาตัดสินใจไม่น�ายึดทรัพย์ดังกล่าว ในเบื� องต้น
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นนั�นย่อมเป็นภาระของเจ้าหนี�ตามค�าพิพากษา เว้นแต่เจ้าหนี�ตามค�าพิพากษาและลูกหนี�ตาม
ค�าพิพากษาหรือผู้มีส่วนได้เสียอื�นๆ จะได้ตกลงกันเป็นประการอื�น  

 นอกจากนี�  กรณีที�เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จ�านองในขณะที�หนี�จ�านองยังไม่ถงึก�าหนดช�าระ 
หากผู้รับจ�านองประสงค์จะให้ขายทอดตลาดโดยวิธีปลอดการจ�านอง ผู้รับจ�านองมีสิทธิยื�นค�าร้องต่อศาลตาม
มาตรา ��� (มาตรา��� เดิม) ซึ�งมีลักษณะเป็นการยื�นค�าร้องขอกันส่วน โดยขอให้ศาลพิพากษาให้ขาย
ทอดตลาดโดยวิธีปลอดการจ�านอง และกันเงินที�ได้จากการขายทอดตลาดไว้เพื�อช�าระแก่ผู้รับจ�านอง ส่วน
ลูกหนี� ตามค�าพิพากษานั�นมีสิทธิยื�นค�าร้องขอตามมาตรา 336 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งต่อ
ศาล เพื�อให้ศาลมีค�าสั�งตั�งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือผู้จัดการกิจการของลูกหนี�ตามค�าพิพากษา โดยมอบ
เงินรายได้ทั�งหมดหรือแต่บางส่วนแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีภายในเวลาและเงื�อนไขที�ศาลเหน็สมควรก�าหนด
แทนการขายหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี�ตามค�าพิพากษาได้ 

 5.2.3 เพิ�มบทบาทของศาลไทยในการพิจารณาเพื�อท�าค�าพิพากษาหรือค�าสั�งต่างๆ เกี�ยวกับ
กระบวนการบังคับคดีทรัพย์จ�านองอันเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษซึ�งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูง โดยน�าหลักการแสดงเจตนาของคู่สั��าในการท�าข้อตกลงมาใช้ในการพิจารณา โดยตั�งอยู่บนหลักความ
เป็นธรรมและหลักสุจริตเป็นส�าคั� เพื�อแก้ไขปั�หาผลกระทบทางกฎหมายที�เกิดขึ� นจากการใช้สิทธิของ
บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีทรัพย์จ�านองผ่านทางศาล เช่น การพิจารณามีค�าสั�งเกี�ยวกับการ
ด�าเนินการขายทอดตลาดตามมาตรา 331 ถึงมาตรา 333 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกรณี
บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดียื�นค�าร้องคัดค้านค�าสั�งยึดทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อศาลตา
มาตรา 300 วรรคท้าย เป็นต้น ซึ�งการใช้ดุลพินิจของศาลในลักษณะดังกล่าวนี�จะเหน็ได้จากประเทศ�ี�ปุ่นซึ�ง
เป็นกฎหมายระบบลายลักษณ์อักษร (Civil Law) เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่ในทางปฏิบัติแล้ว หากคู่สั��า
ตกลงกันให้แตกต่างจากที�กฎหมายก�าหนด ศาลของประเทศ�ี�ปุ่นจะตัดสนิบังคับใช้หลักเกณฑ์นั�นภายใต้หลัก
สุจริต (The Principle of Good Faith) ซึ�งเป็นแนวคิดที�มีความส�าคั�ต่อระบบกฎหมายลายลักษณ์อกัษร (Civil 
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Law) โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจเป็นส�าคั� ส่งผลให้รูปแบบการประกันการช�าระหนี� และ
กระบวนการบังคับคดีตามกฎหมาย�ี�ปุ่นมีความยื�นหยุ่นและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ณ เวลา
นั�นๆ  

 ทั�งนี�  ศาลไทยได้น�าหลักเรื� อง “ความสุจริต” มาใช้กับการใช้สิทธิทางกระบวนพิจารณา
เช่นเดียวกัน แม้หลักสุจริตนี� จะมิได้บั��ัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยตรงก็ตาม แต่
เพื�อให้การรับรองสิทธิของปัจเจกบุคคลได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมนั�น จ�าต้องอาศัย
บทบั��ัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาประกอบกับบทบั��ัติตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ด้วย ดังนั�นบุคคลใดจะบังคับใช้บทบั��ัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งย่อมต้องอยู่
ภายใต้หลักสุจริตซึ�งเป็นหลักทั�วไปอันเป็นพื�นฐานแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นกัน รวมถึงการใช้สิทธิใน
กระบวนการบังคับคดี  
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