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สิทธ ิของเกษตรกรในกระบวนการยุตธิรรมทางแพ่งว่าด้วยการบังคับคดี 

เกร ินนาํ 

 กระบวนการยติุธรรมทางแพง่หลงัศาลมีคาํพิพากษา หากลกูหนีไม่ชาํระหนีตามคาํพิพากษา จะ
เปิดโอกาสใหเ้จา้หนีมีสิทธิดาํเนินการ “บงัคบัคดี” เพือบงัคบัใหล้กูหนีชาํระหนีตามคาํพิพากษาของศาลได ้ 
โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ไดบ้ญัญตัิการใชสิ้ทธิของคูค่วามหรอืบคุคลซงึเป็นฝ่ายชนะคดี
เป็นเจา้หนีตามคาํพพิากษาใหมี้สิทธิบงัคบัคดีตามคาํพพิากษาเป็นการเฉพาะ ในขณะทีกระบวนการบงัคบั
คดีคุม้ครองสิทธิของเจา้หนี (อธิป จนัทนโรจน,์ 2564) แต่สาํหรบัเกษตรกรทีเป็นหนีและไม่มีความสามารถ
ชาํระหนีได ้ กระบวนการบงัคบัคดีอาจถกูมองวา่เป็นกระบวนการทีทาํใหเ้กษตรกรสญูเสียทีดินทาํกินเรว็ขนึ 
และเป็นกระบวนการทีอาจลดมลูคา่ทีดินของเกษตรกรลงตาํกวา่ราคาตลาดหรอืราคาทีเป็นจรงิ อนัเกิดจาก
ขนัตอนของการขายทอดตลาด ซงึเป็นสว่นหนงึของกระบวนการบงัคบัคดี  

ทงันีโดยทวัไปในการขายทอดตลาดครงัแรกเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะเปิดการขายในราคาเรมิตน้ที 
70 เปอรเ์ซ็นตข์องราคาประเมิน ซงึทาํโดยเจา้พนกังานบงัคบัคดี แยกตา่งหากจากการประเมินราคาของ
กรมทีดิน และปกติการประเมินราคาของเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะตาํกวา่ราคาประเมินของกรมทีดินอยู่แลว้ 
หากครงัแรกไม่มีใครซือก็จะทาํการขายครงัทีสองในราคาเรมิตน้ทีลดลงจากราคาเรมิตน้ในครงัที 1 อีก 10 
เปอรเ์ซ็นต ์ การเรมิตน้ประมลูใหม่ทกุครงัราคาจะลดลง ซงึจะก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ลกูหนี เพราะเมือ
ขายทรพัยไ์ดร้าคาตาํจะทาํใหมี้เงินไม่เพียงพอแกก่ารชาํระหนีตามคาํพิพากษา เจา้หนีอาจดาํเนินการยดึ
ทรพัยอ์นืของลกูหนีเขา้สูก่ระบวนการบงัคบัคดีไดอี้ก (Home Buyers Team, 2019) นอกจากนียงัปรากฏวา่
หลายครงัทีผูป้ระมลูทรพัยไ์ดใ้นราคาตาํคือตวัเจา้หนีเอง ทาํใหท้งัสามารถยดึทรพัยใ์นกระบวนการบงัคบั
คดีได ้และอาจใชส้ิทธิตามไปยดึทรพัยอ์ืนของลกูหนีไดอ้ีก 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ทีดินเพือการเกษตรกรรมมีความหมายมากกวา่การเป็นทีดิน
ของปัจเจกบคุคล แตเ่ป็นทีดินทีมีความเชือมโยงถึงความมนัคงทางอาหารของประเทศ มีกฎหมายหลาย
ฉบบัใหค้วามคุม้ครองพืนทีเพือใหเ้กษตรกรมีททีาํกิน เชน่ พ.ร.บ. การเช่าทีดนิเพือเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ที
มีวตัถปุระสงคเ์พือคุม้ครองมิใหช้าวนาถกูเจา้ของทีดินใชฐ้านะทางเศรษฐกิจทีดีกวา่รงัแก หรอืรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 72 (3) บญัญัติไวว้า่ “รฐัพงึจดัใหมี้มาตรการกระจายการถือครอง
ทีดินเพือใหป้ระชาชนสามารถมีทีทาํกินไดอ้ย่างทวัถึงและเป็นธรรม” และมาตรา 73 ทีบญัญติัวา่ “รฐัพงึจดั
ใหมี้มาตรการหรอืกลไกทีชว่ยใหเ้กษตรกรประกอบเกษตรกรรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ไดผ้ลผลิตทีมี
ปรมิาณและคณุภาพสงู มีความปลอดภยั โดยใชต้น้ทนุตาํและสามารถแข่งขนัในตลาดได ้และพงึช่วยเหลือ
เกษตรกรผูย้ากไรใ้หมี้ทีทาํกิน โดยการปฏิรูปทีดินหรอืวิธีอืนใด”  
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อีกทงัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช รชักาลที 9 เคยมีพระราชกระแสรบัสงัใน
เรอืงทีดินทาํกินวา่ “หากเราไม่บรหิารจดัการทีดินสาํหรบัการเกษตรใหดี้ ไม่มีการดแูลระมดัระวงัตามสมควร
แลว้ ในวนัขา้งหนา้เราอาจจะตอ้งสญูเสียทีดินใหก้บักิจการอืนและไม่มีทีดินเหลืออยู่เพียงพอสาํหรบั
การเกษตร พวกทีเคยมีทีดินก็จะตอ้งสญูเสียกรรมสิทธิกลายเป็นผูเ้ชา่หรอืไรที้ดินทาํกินมากขนึ” (สาํนกังาน
ปฏิรูปทีดินเพือการเกษตรกรรม, ฉบบัที 435 เดือนตลุาคม 2551) การคุม้ครองทีดินเพือการเกษตรใหอ้ยู่ใน
มือของเกษตรกรจึงควรตอ้งไดร้บัการพิจารณาและคุม้ครองจากกระบวนการบงัคบัคดีแตกตา่งจากคดีอืน 
เพราะการนาํทีดินซงึเป็นตน้ทนุทีสาํคญัของเกษตรกรไปเขา้สูก่ระบวนการขายทอดตลาด ย่อมมีโอกาสทีจะ
เกิดการเปลียนแปลงการใชป้ระโยชนที์ดินผืนนนั เชน่ จากพืนทีเกษตรกรรมอาจเปลียนเป็นการสรา้งบา้น
จดัสรร โรงงานอตุสาหกรรม หรอือืนใด อนัหมายถึงการทาํใหพื้นทีการเกษตรของประเทศลดนอ้ยลงไป ซงึ
ไม่เพียงกระทบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในฐานะปัจเจกบคุคลเจา้ของทีดนิ หากกระทบถึงความ
มนัคงทางอาหารของทกุคนในประเทศ  

ทงันีในสถานการณปั์จจบุนัพบวา่ เกษตรกรเป็นบคุคลกลุม่หนงึทีมีปัญหาดา้นหนีสินและการชาํระ
หนีสนิ มีปัญหาเรอืงการถกูฟ้องรอ้ง จนจบลงดว้ยการถกูบงัคบัคดีทาํใหต้อ้งสญูเสียทีดินทาํกินจาํนวน
หลายราย ขอ้มลูจากกองทนุฟืนฟแูละพฒันาเกษตรกรพบวา่ ในปี 2561 เกษตรกรทีเป็นสมาชกิและมีหนีกบั
สหกรณก์ารเกษตรตา่ง ๆ เฉพาะสว่นทีเป็นหนีมีหลกัทรพัยค์าํประกนัมลูหนีไม่เกิน 2.5 ลา้นบาท รวม 
127,180 ราย มลูหนีรวม 8,180 ลา้นบาท (สาํนกัข่าวไทย. 2561) และเมือพิจารณาสถานะลกูหนีกองทนุ
ของกองทนุตา่งๆ ทีถกูตงัขนึเพือช่วยเหลือเกษตรกร กลุม่เกษตรกร หรอืสหกรณ ์ก็พบวา่ มีเกษตรกรจาํนวน
มากไม่สามารถชาํระเงินคนืไดต้ามกาํหนดเวลา จากขอ้มลูลกูหนีกองทนุ ณ วนัที 30 กนัยายน 2557 (มลูนิธิ
สถาบนัวิจยัเพือการพฒันาประเทศไทย. 2558. หนา้ iv) พบวา่ กองทนุทีสนบัสนนุสินเชือใหเ้กษตรกร ไดแ้ก่ 
กองทนุจดัรูปทีดิน กองทนุสงเคราะหเ์กษตรกร กองทนุปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม กองทนุหมนุเวียนเพือ
การกูยื้ม และกองทนุพฒันาสหกรณ ์ กาํลงัประสบปัญหาหนีดอ้ยคณุภาพในระดบัสงู โดยเฉลยีมีสดัสว่น
ปรมิาณลกูหนีดอ้ยคณุภาพตอ่ปรมิาณลกูหนีคงเหลือทงัหมดประมาณรอ้ยละ 38.7 สงูสดุอยูที่รอ้ยละ 79 
ซงึสงูกวา่หนีทีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้อง ธ.ก.ส. หลายเท่าตวั  

ขอ้มลูจากสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานลกัษณะการถือครองทีดนิทางการเกษตรในปี 
2562 วา่มีทีดนิเพือการเกษตรทงัประเทศรวม 149,252,451 ไร ่เป็นทีดินของตนเอง 41,713,855 ไร ่ (ลดลง
จากปี 2556  ทีมีอยู่ 71.64 ลา้นไร)่ เป็นทีดินเช่าผูอ้นื 29,226,840 ไร ่และทาํฟรโีดยไม่เสียคา่เช่า (บนทีดิน
ของผูอื้นรวมทงัทีดินของรฐั) 47,681,619 ไร ่ ในขณะทีมีทีดินเพือการเกษตรอยู่ระหวา่งจาํนอง/ขายฝาก 
30,630,138 ไร ่
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 การศึกษาสิทธิของเกษตรกรในกระบวนการยตุิธรรมทางแพ่งว่าดว้ยการบงัคบัคดีครงันี จึงเกิดขึน
เพือศกึษาผลกระทบของการบงัคบัคดีในกระบวนการยตุิธรรมทางแพง่ตอ่สิทธิของเกษตรกรลกูหนี และเพือ
หาช่องทางในกระบวนการยติุธรรมทีจะไม่ทาํใหก้ระบวนการบงัคบัคดีเป็นเหตใุหต้อ้งเกิดการสญูเสียทีดิน
การเกษตรของประเทศ โดยเป็นการศกึษาเชิงคณุภาพ ใชก้ารวิจยัเอกสาร (Documentary Research) และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก คัดเลือกเกษตรกรทีอยู่ในกระบวนการบังคับคดีในช่วงเวลาทีทาํการศึกษา มีทัง
เกษตรกรในจงัหวดัสพุรรณบรุแีละชยันาท ซงึเป็นพืนทีทาํงานของมลูนิธิชีวิตไท และเกษตรกรจากนอกพืนที
ไดแ้ก่ อาํเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจากจังหวัดยโสธร ซึงกาํลังมีปัญหาการถูกฟ้องรอ้งและการขาย
ทอดตลาด รวมกรณีศกึษาสาํหรบัการศกึษาครงันี 6 กรณี 
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กระบวนการบังคับคดี 

กฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัคดีถกูบญัญตัิไวเ้ป็นสว่นหนงึในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง่ (Civil Procedure Law) โดยเป็นกฎหมายทีใหอ้าํนาจรฐัผ่านกระบวนการยติุธรรมในการจดัการกบั
ลกูหนีตามคาํพิพากษา โดยการบงัคบัคดีแพง่เป็นกระบวนการทีเจา้หนีขอใหศ้าลออกหมายบงัคบัคดีเพือ
ยดึทรพัยส์นิหรอือายดัสิทธิเรยีกรอ้งในทรพัยส์นิของลกูหนีตามคาํพิพากษาเพือนาํออกขายทอดตลาดแลว้
นาํเงินทีไดจ้ากการขายทอดตลาดนนัชาํระหนีใหแ้ก่เจา้หนีตามคาํพพิากษาศาลตอ่ไป โดยโจทกห์รอืเจา้หนี
ตอ้งรอ้งขอใหมี้การบงัคบัคดีภายใน 10 ปี นบัแตว่นัทีมีคาํพพิากษาหรือคาํสงัของศาลชนัทีสดุในคดีนนั 
ตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง่ มาตรา 274 วรรคสอง ซงึหมายถึงคาํพพิากษาของศาล
สดุทา้ยในแตล่ะคดี แลว้แตว่า่คดีนนัจะไปสินสดุทีศาลชนัใด ชนัตน้ อทุธรณ ์หรอืฎีกา เป็นหนา้ทีของโจทกที์
จะตอ้งไปตงัเรอืงตอ่เจา้พนกังานบงัคบัคดี  

กรมบงัคบัคดีแบง่เป็นการบงัคบัคดีเป็น 2 อย่าง คือ การยดึและการอายดั 

              - การยดึ ไดแ้ก่ ยดึทีดิน, บา้น, อาคาร, รถยนต,์ หุน้, สงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ 

              - การอายดั ไดแ้ก่ อายดัเงนิฝากธนาคาร, เงนิเดือน (กรณีเอกชน, รฐัวิสาหกิจ)  

 ในการศกึษาครงันีตีกรอบการศกึษาทีการยดึทีดินเขา้สูก่ารบงัคบัคดีเป็นหลกั เพราะเป็นทรพัยที์
เป็นตน้ทนุสาํคญัของเกษตรกร และเกียวพนักบัวงจรหนีสินของเกษตรกรมากทีสดุ 

กระบวนการหลังจากยดึอสังหาร ิมทร ัพย  ์ 

                   1. เจา้พนกังานบงัคบัคดีมีหนงัสืออายดัไปยงัสาํนกังานทีดนิ 

                   2. สง่หมายแจง้จาํเลย 

                   3. สง่หมายสอบถามราคาประเมินไปยงัสาํนกังานประเมินทรพัยส์นิกลาง 

                   4. สง่หมายแจง้ผูร้บัจาํนองเพือใหส้ง่โฉนดมาใชใ้นการขายทอดตลาด 

                   5. ขออนญุาตศาลเพือขายทอดตลาด 

                   6. พมิพห์มายประกาศขายทอดตลาด 
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                   7. ขายทอดตลาด 

                การบงัคบัคดีโจทกมี์สิทธิทีจะบงัคบัคดีจาํเลยได ้10 ปี นบัแตว่นัทีศาลมีคาํพิพากษาถึงทีสดุ สว่น
กระบวนการขายทอดตลาดจะขายหลงัจาก 10 ปีได ้เพราะเป็นเพียงวธีิการเท่านนั อย่างไรก็ตามระยะเวลา
อนัยาวนานเมือจาํเลยไม่มีทรพัยส์ินอนืใดอีกตอ่ไปแลว้ โจทกอ์าจจะไม่ตอ้งการใหมี้คดีเป็นภาระต่อโจทก ์
จงึยงัมีกระบวนการทีจะสามารถดาํเนินการไดคื้อ การถอนการบงัคบัคดี 

แผนผังแสดงข ันตอนการยดึทร ัพย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา : เอกสารเผยแพรก่รมบงัคบัคดี  

ศาล 

กรมบงัคบัคดี: หมายบงัคบัคดีหรอืคาํสงั

ศาลตงัเจา้พนกังานบงัคบัคดีดาํเนินการ 

โจทก ์ขอตงัสาํนวน วางค่าใชจ่้าย สง่เอกสารทีจะดาํเนินการยดึทรพัย ์

ในกรณีทีมีเหตขุดัขอ้งทาํใหมี้อาจยดึทรพัย์

ลกูหนีได ้เจา้พนกังานบงัคบัคดีมีอาํนาจสงั

หา้มการจาํหน่ายจ่ายโอนทรพัยน์นัเป็นการ

ชวัคราวไดเ้ท่าทีจาํเป็นตามมาตรา 296 

การบงัคบัคดีกบัทรพัยสิ์นทีมีชือบคุคลอืน

เป็นเจา้ของ เจา้พนกังานบงัคบัคดีมีอาํนาจ

สงัหา้มจาํหน่ายจ่ายโอน มาตรา 298 

เจา้พนกังานบงัคบัคดีพิจารณาคาํขอยดึทรพัย ์

เจา้พนกังานบงัคบัคดีดาํเนินการตามหมาย

ปฏิบติั มาตรา 278, 284 

ยดึอสงัหารมิทรพัย ์ยดึ ณ ทีทาํการ/ แจง้การยดึ

ไปยงัจาํเลย/ นายทะเบียน/ ผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสีย 

มาตรา 312 

ยดึอสงัหารมิทรพัย ์มาตรา 303-304  



8 
 

                   การถอนการบังคับคด  ี

                   มาตรา 295 และ 295 ทว ิ ของประมวลลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ บญัญตัิใหเ้จา้
พนกังานบงัคบัคดีถอนการบงัคบัคดีในกรณีตอ่ไปนี 

                   1. ลูกหนีตามคาํพพิากษาวางเงนิหร ือหาประกนั 

มาตรา 295 (1) เจา้พนกังานบงัคบัคดีถอนการบงัคบัคดี หรอืถอนโดยคาํสงัศาลแลว้แต่
กรณี เมือลกูหนีตามคาํพิพากษาไดว้างเงนิตอ่ศาลหรือตอ่เจา้พนกังานบงัคบัคดี เป็นจาํนวนพอชาํระหนี
ตามคาํพพิากษา พรอ้มทงัคา่ฤชาธรรมเนียมแห่งคดีหรอืคา่ธรรมเนียมในการบงัคบัคดีหรอืหาประกนัมาให้
จนเป็นทีพอใจของศาล สาํหรบัจาํนวนเงินทีจะตอ้งชาํระ เพราะความมุ่งหมายในการบงัคบัคดีก็เพือบงัคบั
เอาชาํระหนีจากทรพัยสิ์นของลกูหนีตามคาํพิพากษา เมือลกูหนีตามคาํพพิากษานาํเงินมาวางจนครบถว้น 
หรอืหาประกนัมาจนเป็นทีพอใจของศาลและเจา้หนีตามคาํพิพากษาแลว้ การดาํเนินการบงัคบัคดีตอ่ไปก็
หมดความจาํเป็น 

2. เจ้าหนีตามคาํพพิากษาสละสิทธ ิในการบังคับคด  ี

มาตรา 295 (2) เจา้หนีตามคาํพพิากษาไดแ้จง้ไปยงัเจา้พนกังานบงัคบัคดีเป็นหนงัสือวา่
ตนสละสิทธิในการบงัคบัคดี เพราะการบงัคบัคดีเป็นเรอืงของเจา้หนีตามคาํพพิากษา หากไม่ประสงคจ์ะ
บงัคบัคดีก็เป็นสิทธิของเจา้หนีตามคาํพิพากษา 

3. คาํพพิากษาถูกกลับหร ือหมายบังคบัคดถีูกยกเลกิ 

มาตรา 295 (3) ถา้คาํพิพากษาในระหวา่งบงัคบัคดีไดถ้กูกลบัในชนัทีสดุ หรอืหมายบงัคบั
คดีไดถ้กูยกเลิกเสีย เมือศาลทีออกหมายบงัคบัคดีไดส้ง่คาํสงัใหแ้ก่เจา้พนกังานบงัคบัคดี แตถ่า้คาํพิพากษา
ในระหวา่งบงัคบัคดีนนัไดถ้กูกลบัเพียงบางสว่น การบงัคบัคดีอาจดาํเนินอยู่ตอ่ไปจนกวา่เงินทีรวบรวมได้
นนัจะพอชาํระแก่เจา้หนีตามคาํพพิากษา 

4. เจ้าหนีตามคาํพพิากษาเพกิเฉยไมด่าํเน ินการบงัคับคด  ี

มาตรา 295 ทวิ บญัญตัิวา่ “ถา้เจา้หนีตามคาํพิพากษาเพกิเฉยไม่ดาํเนินการบงัคบัคดีภายใน
ระยะเวลาทีเจา้พนกังานบงัคบัคดีกาํหนด ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีขอใหศ้าลสงัถอนการบงัคบัคดีนนัเสีย” 
มาตรา 295 ทวิ เป็นบทบญัญัติเพิมเติมขนึมาใหม่ เหตทีุตอ้งบญัญติัเช่นนี เนืองจากเดิมในกรณีเจา้หนีตาม
คาํพิพากษาไม่ดาํเนินการบงัคบัคดีภายในระยะเวลาทีเจา้พนกังานบงัคบัคดีกาํหนด ไม่มีบทบญัญติัให้
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ถอนการบงัคบัคดี แมก้รณีเช่นนีจะเขา้หลกัเกณฑก์ารงดการบงัคบัคดีตามมาตรา 292 แตก่ารงดการบงัคบั
คดีไม่ทาํใหเ้รอืงเสรจ็สินไป และจะถอนการบงัคบัคดีตามมาตรา 295 ก็ไม่ได ้การบงัคบัคดีจงึตกคา้งอยู ่เจา้
พนกังานบงัคบัคดีไม่สามารถปิดสาํนวนการบงัคบัคดีได ้มาตรา 295 ทว ิจงึเป็นบทบญัญตัิเพิมเตมิเพือให้
เจา้พนกังานบงัคบัคดีมีอาํนาจขอใหศ้าลสงัถอนการบงัคบัคดี ถา้เจา้หนีตามคาํพิพากษาเพิกเฉยไม่
ดาํเนินการบงัคบัคดี 

 

ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดกีรณีถอนการบังคับคด  ี

มาตรา 295 ตร ีบญัญัติวา่ ในกรณีทีมีการยดึทรพัยส์นิซงึมิใช่ตวัเงนิ หรอืในกรณียดึหรอือายดัเงิน 
หรอือายดัทรพัยสิ์นแลว้ไมมี่การขายหรอืจาํหน่าย เนืองจากเจา้พนกังานบงัคบัคดีถอนการบงัคบัคดีนนัเอง
หรอืถอนโดยคาํสงัศาล และผูข้อใหย้ดึหรืออายดัไมช่าํระคา่ธรรมเนียม เจา้พนกังานบงัคบัคดีใหเ้จา้
พนกังานบงัคบัคดีขอหมายบงัคบัคดีแก่ทรพัยส์ินของผูน้นัเพือชาํระคา่ธรรมเนียม ในกรณีเชน่วา่นี ใหถื้อวา่
เจา้พนกังานบงัคบัคดีเป็นเจา้หนีตามคาํพิพากษาในสว่นทีเกียวกบัคา่ธรรมเนียมนนั และใหเ้จา้พนกังาน
บงัคบัคดีบงัคบัคดีไดเ้อง โดยไดร้บัยกเวน้คา่ธรรมเนียมทงัปวงเพือประโยชนใ์นการบงัคบัคดีนนัเอง หรอื
ถอดถอนโดยคาํสงัศาล ผูข้อใหย้ดึหรอือายดัมีหนา้ทีจะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมเจา้พนกังานบงัคบัคดีตาม
กฎหมาย ถา้ผูข้อใหย้ดึหรอือายดัทรพัยน์นัไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแก่เจา้พนกังานบงัคบัคดี มาตรา 295 ตรี 
ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีมีอาํนาจขอใหศ้าลออกหมายบงัคบัคดีแก่ทรพัยส์นิของผูน้นัเพือชาํระ
คา่ธรรมเนียม โดยถือวา่เจา้พนกังานบงัคบัคดีเป็นเจา้หนีตามคาํพิพากษาในสว่นทีเกียวกบัคา่ธรรมเนียม
นนั และไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมดว้ย 

การถอนการบงัคบัคดี ผูถ้อนจะตอ้งวางคา่ธรรมเนียมรอ้ยละ 3.5 ของราคาทรพัยที์ยดึ เจา้หนีตาม
คาํพิพากษาในทางปฏิบตัิเมือยดึทรพัยส์นิของจาํเลยแลว้ไม่ควรเพกิเฉยไม่ดาํเนินการบงัคบัคดี ควรจะ
ดาํเนินการวางคา่ใชจ้่ายการขายทอดตลาดอย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั จาํนวน 2,000 บาท ซงึสามารถขาย
ทอดตลาดได ้ 2 ครงั แตล่ะครงัห่างกนั 1 เดือน โดยจะทาํใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีไม่รอ้งตอ่ศาลขอใหถ้อน
การบงัคบัคดี และไม่ตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมการถอนรอ้ยละ 3.5 โดยใชเ่หต ุ

ในทางปฏิบตัิเจา้หนีตามคาํพิพากษาจะไม่ขอถอนการบงัคบัคดีจนกวา่จะไดร้บัชาํระหนีจากจาํเลย
จนครบถว้น จาํเลยก็ไม่สามารถนาํทรพัยอ์อกจาํหนา่ย จา่ย โอน ได ้ เนืองจากถกูอายดัไวโ้ดยหมายบงัคบั
คดี คา่ธรรมเนียมการถอนเจา้หนีตามคาํพิพากษาจะไม่เป็นผูว้าง แตจ่ะใหจ้าํเลยเป็นผูว้าง 
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การของดการบังคับคด  ี

 การของดการบงัคบัคดีเป็นสิทธิของเจา้หนีตามคาํพพิากษา สามารถดาํเนินการไดด้งัตอ่ไปนี  

1. การของดการบงัคบัคดีตามมาตรา 292 ประมวลวธีิพจิารณาความแพง่ กาํหนดใหด้าํเนินการ
ไดเ้ฉพาะกรณีทีการบงัคบัคดียงัไม่ไดก้ระทาํหรอืทีจะกระทาํตอ่ไป ไมส่ามารถของดการบงัคบั
คดีในกรณีทีอยู่ระหวา่งดาํเนินการ การขดงดการบงัคบัคดีในกรณีนีจะเกิดขนึเมือโจทกซ์งึเป็น
เจา้หนีตามคาํพิพากษาไม่ประสงคจ์ะบงัคบัคดีแก่ผูร้อ้ง (จาํเลย) โจทกย์่อมถอนการบงัคบัคดี
ไดโ้ดยไม่มีเหตทีุศาลจะตอ้งทาํการไตส่วนและบงัคบัคดีแก่ผูร้อ้งอีกตอ่ไป  

2. การของดการบงัคบัคดีตามมาตรา 293 ประมวลวิธีพิจารณาความแพง่ จะกระทาํไดต้อ่เมือมี
การบงัคบัคดีโดยการยดึทรพัยห์รอือายดัทรพัยสิ์นของลกูหนี ตามคาํพิพากษาอยู่ก่อนแลว้ใน
ขณะทีขอใหง้ดการบงัคบัคดี 

การของดการบงัคบัคดีทงั 2 กรณี คูค่วามตอ้งทาํคาํรอ้งยืนตอ่ศาล ซงึศาลจะไตส่วนหรอืไม่ก็ได ้แม้
การของดการบงัคบัคดีจะเป็นสิทธิของเจา้หนีแตใ่นมาตรา 290 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ก็
กาํหนดสทิธิของลกูหนีในการยืนคาํรอ้งตอ่ศาลใหง้ดการบงัคบัคดีไวด้ว้ย โดยใหส้ทิธิเฉพาะกรณีทีลกูหนีได้
ยืนฟ้องเจา้หนีตามคาํพพิากษาเป็นคดีเรอืงอืนในศาลเดียวกนันนัไวแ้ลว้ ซงึศาลยงัมิไดว้ินิจฉยัชีขาด และ
หากลกูหนีเป็นฝ่ายชนะจะไม่ตอ้งมีการยดึ อายดั ขายทอดตลาด หรอืจาํหนา่ยทรพัยส์นิของลกูหนีตามคาํ
พิพากษาโดยวิธีอืน เพราะสามารถจะหกักลบลบหนีกนัได ้ เมือศาลมีคาํสงัออกมาตามมาตรานีใหถื้อเป็น
ทีสดุ 
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การขายทอดตลาดทรัพยส์ิน  

องคป์ระกอบทีสาํคญัของกระบวนการบงัคบัคดีคือการขายทอดตลาด (auction หรอื public sale) 
หมายถงึการขายทรพัยส์นิทีกระทาํโดยเปิดเผยแก่บคุคลทวัไปดว้ยวิธีเปิดโอกาสใหผู้ซ้ือสูร้าคากนั ผูที้ให้
ราคาสงูสดุและผูข้ายทอดคลาดแสดงความเห็นดว้ยจะเป็นผูไ้ดท้รพัยน์นัไป กระบวนการขายทอดตลาดถกู
นาํมาเป็นเครอืงมือในการบงัคบัคดีเพือใหเ้จา้หนีไดร้บัการชาํระหนีจนครบถว้นตามคาํพิพากษาของศาล 
อย่างไรก็ดีพบวา่ในกระบวนการขายทอดตลาดเองยงัมีปัญหาทีผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย ไดแ้ก่ เจา้หนี ลกูหนี หรือ
ผูซ้ือทรพัยอ์าจไม่ไดร้บัการเยียวยาใหไ้ดร้บัความเป็นธรรมอย่างเต็มที แมใ้นมาตรา 1330แห่งประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชยบ์ญัญติัใหผู้ที้ไดร้บัผลกระทบจะมีสิทธิไลเ่บียก็ตาม (กิตติศกัดิ สวนวงศ ์และพนิิจ 
ทิพยม์ณี, 2559)  

การขายทอดตลาดทรพัยสิ์น จะเกิดขนึหลงัจากศาลมีคาํสงับงัคบัคดีและแตง่ตงัเจา้พนกังานบงัคบั
คดี หลงัจากนนัเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะออกประกาศ “เรอืงการยดึทรพัย”์ สง่ใหก้บัจาํเลยเพือแจง้ใหท้ราบ
ถึงทรพัยที์ถกูยดึและแนวทางปฏิบตัิของจาํเลยตอ่ทรพัยน์นั โดยทรพัยที์ถกูยดึมาจากการสืบทรพัยข์องฝ่าย
โจทกที์จะสืบจนทราบวา่จาํเลยเป็นกรรมสิทธิในทรพัยใ์ดบา้ง สาํหรบักรณีทีลกูหนีเป็นเกษตรกรทรพัยท์ีถกู
ยดึเพือนาํสูก่ระบวนการขายทอดตลาดสว่นใหญ่เป็นทีดนิ โดยในประกาศเรอืงการยดึทรพัยข์องเจา้พนกังาน
บงัคบัคดีจะระบรุายละเอียดของทรพัยแ์ละขอ้หา้มชดัเจนวา่ “หา้มมใิหผู้ใ้ดกระทาํใหเ้สียหาย จาํหน่ายจ่าย
โอน หรอืกระทาํอย่างหนงึอย่างใดแก่ทรพัยที์ยดึโดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากเจา้พนกังานบงัคบัคดีเป็นอนัขาด” 
และ “คาํเตือน ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้หา้มตามประกาศนีหรอืฉีก, ถอน, หรอืทาํลายประกาศนีหรอืกระดาษเลขหมาย
หรอืตราทีประทบัไวโ้ดยมิไดร้บัอนญุาตจากเจา้พนกังานบงัคบัคดี มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
หรอืถกูลงโทษจาํคกุ 

 

การกาํหนดราคาทร ัพยใ์นกระบวนการขายทอดตลาด 

           ดงักลา่วขา้งตน้วา่หลกัการของการขายทอดตลาดคือ คือการยดึทรพัยข์องลกูหนีมาขายเพือใหไ้ด้
เงินไปชาํระหนีใหเ้จา้หนีตามคาํพพิากษาของศาล ดงันนัหลกัเกณฑต์า่ง ๆ ของกระบวนการขายทอดตลาด
จงึมีแนวโนม้มุง่ไปในทางทีสนบัสนนุใหท้รพัยที์ยดึมาไดถ้กูขายออกไปใหไ้ดม้ากทีสดุ ซงึปัจจยัสาํคญัใน
การทาํใหท้รพัยถ์กูขายหรอืมีคนมาซือไปคือราคาทีตอ้งดงึดดูใจ ราคาทรพัยใ์นการขายทอดตลาดจงัมกัมี
ราคาถกูวา่ในทอ้งตลาด  อย่างไรก็ดีมีการกาํหนดเงือนไขทีเกียวกบัราคาทรพัยใ์นการขายทอดตลาดไวด้งันี  
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 ราคาเร ิมต้น จะถกูกาํหนดใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการกาํหนด
ราคาเรมิตน้ และราคาทีสมควรขายในการขายทอดตลาดทีใชบ้งัคบัอยู่ โดยในการขายทอดตลาดครงัแรก
ราคาเรมิตน้จะถกูกาํหนดใหเ้ทา่ราคาประเมินอา้งอิง หากไม่มีผูเ้สนอราคา เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะปรบัลด
ราคาเรมิตน้ลงรอ้ยละ 10 ของราคาดงักลา่ว สาํหรบัการขายแตล่ะครงั แตร่าคาเรมิตน้จะไมน้อ้ยกวา่รอ้ยละ 
70 ของราคาประเมินอา้งอิง ในกรณีเป็นการขายโดยการจาํนองติดไปในการขายแตล่ะครงัเจา้พนกังาน
บงัคบัคดีจะหกัยอดหนีจาํนองทีเป็นปัจจบุนัออกจากราคาประเมินอา้งอิงดว้ย ทงันีในกรณีมีเศษจะมีการ
ปัดเศษตามประกาศดงักลา่ว  การขายทอดตลาดทรพัยต์า่งๆ จะถกูกาํหนดใหมี้การขาย 6 นดั ราคา
เรมิตน้ของทรพัยจ์งึปรบัลดลงเรอืย ๆ ดงันี  

ในการขายครงัที 1 จะใชร้าคาของคณะกรรมการกาํหนดราคาทรพัยเ์ป็นราคาเรมิตน้ หากไม่มีจะใช้
ราคาประเมนิของเจา้พนกังานประเมินราคาทรพัย ์ หากไม่มีอีกจะใชร้าคาประเมินของเจา้พนกังานบงัคบั
คดีเป็นราคาเรมิตน้  

การขายครงัที 2 (กรณีการขายครงัที 1 ไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคา) เจา้พนกังานบงัคบัคดจีะกาํหนดราคา
เรมิตน้ใหเ้หลือรอ้ยละ 90 ของราคาเรมิตน้ของการขายทรพัยค์รงัที  1 

การขายครงัที 3 (กรณีขายครงัที 2 ไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคา)  เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะกาํหนดราคาเรมิตน้
ใหเ้หลือรอ้ยละ 80 ของราคาเรมิตน้ของการขายทรพัยค์รงัที 1 

การขายครงัที 4 (กรณีขายครงัที 3 ไม่มีผูเ้ขา้สูร้าคา)  เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะกาํหนดราคาเรมิตน้
ใหเ้หลือรอ้ยละ 70 ของราคาเรมิตน้ของการขายทรพัยค์รงัที 1 

การขายครงัที 5 และครงัที 6 (กรณีการขายก่อนหนา้นนัไม่มีการสูร้าคา) เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะ
กาํหนดราคาเรมิตน้เทา่ราคาเรมิตน้ของครงัที 4 คือรอ้ยละ 70 ของราคาเรมิตน้ขายในครงัที 1  

การกาํหนดราคาขนัตน้ทีลดลงทกุครงัทีมีการขายทอดตลาดทรพัยก์ลายเป็นปัจจยัทีทาํใหท้รพัย์
ของเกษตรกรมีราคาลดลง ขายไดร้าคาตาํกวา่ทีควรจะเป็น ซงึรายงานฉบบันีจะกลา่วถงึตอ่ไปในภายหลงั  
มีขอ้สงัเกตจากเกษตรกรเจา้ของทรพัยที์ไดเ้ขา้รว่มสงัเกตการณก์ารสูร้าคาในการขายทอดตลาดทรพัยข์อง
ตวัเองและพบวา่ในการขายครงัแรกๆ จะไม่มีใครสูร้าคา แตก่ารสูร้าคาจะเกิดขนึในการขายครงัที  ไปแลว้ 
ซงึทาํใหร้าคาเรมิตน้ของการขายถกูลงกวา่ทอ้งตลาดอยา่งมาก  
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ภาพตัวอยา่งประกาศเจ้าพนักงานบังคับคด  ีเร ืองการยดึทร ัพย  ์
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ราคาประเมนิอ ้างอ ิง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดราคา
เรมิตน้และราคาทีสมควรขายในการขายทอดตลาดทีใชบ้งัคบัอยู ่ โดยเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะใชร้าคา
อา้งอิงของคณะกรรมการกาํหนดราคาทรพัย ์ หากไม่มีจะใชร้าคาประเมินของเจา้พนกังานประเมินราคา
ทรพัยก์รมบงัคบัคดี และหากไม่มีราคาทงัสองดงักลา่ว จะใชร้าคาทรพัยข์องเจา้พนกังานบงัคบัคดี ราคา
ประเมินอา้งอิงอาจเปลยีนแปลงไดห้ากประกาศคณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดราคา
เรมิตน้และราคาทีสมควรขายในการขายทอดตลาดดงักลา่วมีการแกไ้ข โดยทวัไปการประเมินราคาทีดิน
สาํหรบัการขายทอดตลาดของเจา้พนกังานประเมินราคาทรพัยข์องกรมบงัคบัคดีจะตาํกวา่ทอ้งตลาด และ
ไม่ผกูพนัหรอืสมัพนัธก์บัการประเมินราคาของกรมทีดิน ทงันีเคยมีคาํพพิากษาฎีกาออกมาในปี 2540 
เกียวกบัการประเมินราคาทีดินของกระบวนการบงัคบัคดีไวด้งันี 

 

ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีจะสูงหรือจะตํากว่าราคาประเมิน
ของเจ้าพนักงานทีดินมิได้เป็นเครืองบ่งชีว่าราคาประเมินของเจ้า
พนักงานบังคับคดี ไม่ชอบ ตํากว่าราคาท้องตลาดทีซือขายกันจริง เพราะ
ราคาประเมินของเจ้าพนักงานทีดินมีวตัถุประสงค์ใช้เป็นเกณฑ์
กําหนดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนนิติกรรมเท่านัน 
ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีจะสูงหรือจะตํา ต้องเทียบกับ
ราคาซือขายกันจริงตามท้องตลาดขณะกําหนดราคา จึงไม่มีเหตุจะเพิก
ถอนราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี การทีผูร้้องอ้างราคา
ประเมินทีดินและสิงปลูกสร้างของเจ้าพนักงานบังคับคดีเปรียบเทียบกับ
ราคาประเมินทีดินของเจ้าพนักงานทีดินและราคาสิงปลูกสร้างทีจําเลย
คิดเอาเองนัน ทางไต่สวนฟังไม่ได้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีทําการขาย
ทอดตลาดทรัพย์ได้ราคาตํากว่าราคาท้องตลาดโดยไม่สุจริตและฝ่าฝืน
ต่อบทบัญญติัของกฎหมายแต่อย่างใด กรณีไม่มีเหตุตามกฎหมายจะ
เพิกถอนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี - คําพิพากษาฎีกา
ที   262/2540   
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 ราคาเรมิตน้ของการบงัคบัคดีเป็นสิงทีถกูตงัคาํถามมากในกลุม่เกษตรกรทีถกูยดึทรพัยเ์พือการ
ขายทอดตลาด เพราะการตีราคาทรพัยต์าํกวา่ทีควรเป็นทาํใหเ้กษตรกรเจา้ของทรพัยต์อ้งถกูบงัคบัใหข้าย
ทีดินในราคาถกูกวา่ทอ้งตลาด หรอืราคาทีควรขายได ้ ในการศกึษาครงันีมีเกษตรกร 2 ราย ตอ่สูก้บัการตงั
ราคาเรมิตน้ทีตนเองรูส้กึวา่ตาํไป เกษตรกรรายหนงึเลือกใชก้ระบวนการทางการศาลหาความยติุธรรมให้
ตวัเอง ดว้ยการยืนเรอืงขอความเป็นธรรมตอ่ศาลขอคดัคา้นการขายทอดตลาดเพราะราคาประเมินมลูคา่
ทรพัยต์าํกวา่ทีควรจะเป็น ทงันีมีหลกัฐานชดัเจนวา่เจา้พนกังานบงัคบัคดีประเมนิราคาทรพัยเ์ฉพาะทีดิน
ไม่ไดร้วมสิงปลกูสรา้ง  ภายหลงัศาลมีคาํสงัใหง้ดการขายทอดตลาด แตค่าํสงับงัคบัคดียงัคงอยู ่ 

การกาํหนดราคาเรมิตน้ทรพัยต์าํกวา่ทีควรขายไดจ้รงิ กลายเป็นปัจจยัทีผลกัดนัใหเ้กษตรกร

เจา้ของทรพัยต์อ้งเขา้สูว่งจรหนีสินเพิมขนึ ทงันีมีเกษตรกรรายหนงึ ทีดนิแปลงเดียวของครอบครวัถกูยดึ

และนาํเขา้สูก่ระบวนการบงัคบัคดี เนืองจากแม่ไปคาํประกนัเงินกูใ้หเ้พือนบา้น และเพือนบา้นไม่สามารถ

ชาํระหนีได ้ จนเมือมีการฟ้องรอ้งและมีคาํพิพากษาออกมาใหจ้าํเลยทกุคนทีเป็นลกูหนีและผูค้าํประกนัตอ้ง

รว่มกนัหรอืแทนกนัชาํระหนีใหโ้จทก ์ ซงึในบรรดาจาํเลยทงัหมด มีเกษตรกรรายนีคนเดียวทีมีทรพัยใ์หย้ดึ  

ทีดินจงึถกูยดึและนาํเขา้สูก่ระบวนการขายทอดตลาด โดยมีหมายนดัขายทอดตลาดออกมาแลว้ ความกลวั

ทีจะตอ้งสญูเสียทีดินแปลงเดียวซงึเป็นทีทงัทีตงับา้นพกัอาศยัและเป็นทีดินทาํกิน ทาํใหค้รอบครวันี

ตดัสินใจกูเ้งนิเพือจ่ายเจา้หนีทฟ้ีองบงัคบัคดีแทนเกษตรกรผูกู้ต้วัจรงิก่อนทีการขายทอดตลาดนดัแรกจะ

เกิดขนึ 

“เราไม่กลา้ปลอ่ยใหที้ดินถกูขายทอดตลาด เพราะราคาทีเขาตงัมนัตาํกวา่ราคาทีซอืขายจรงิ  เรา

เห็นหลายรายแลว้ในตาํบลเราทีเสียทีดินเพราะการกูห้นีทีไม่มีความสามารถชาํระคนื สดุทา้ยก็ถกูบงัคบั

ขายทีดนิในราคาถกูในกระบวนการขายทอดตลาดเพือชาํระหนี” ลกูสาวของเกษตรกรรายนีกลา่ว 

เพือรกัษาทีดินแปลงเดียวของครอบครวั ครอบครวันีตอ้งกูเ้งนิมาชาํระหนีใหโ้จทกซ์งึเป็นหนีที

ตนเองไม่ไดก่้อ  

นอกจากราคาเรมิตน้ในการขายทอดตลาดทรพัยจ์ะตาํแลว้ การกาํหนดใหก้ารขายในนดัหลงั ๆ ไป

ตอ้งมีราคาเรมิตน้ลดลงครงัละ 10% ยงัเป็นการเอือใหบ้คุคลบางกลุม่ทีมีความรูค้วามเขา้ใจกระบวนการ

ขายทอดตลาดสามารถเป็นเจา้ของทีดินไดง้่ายโอกาสทีทีดินสาํหรบัการเกษตรทีควรอยู่ในมือของเกษตรกร

จะตกไปอยู่ในมือของนายทนุหรอืผูที้ไม่ใช่เกษตรกรก็จะมีสงู ซงึขดักบันโยบายของรฐัทีสนบัสนนุให้

เกษตรกรมีทีดินทาํกินเป็นของตนเอง  มีเกษตรกรกรณีศกึษารายหนงึ ตงัแตที่ดินของตวัเองถกูประกาศขาย

ทอดตลาด ก็ไดเ้ขา้สงัเกตการขายทอดตลาดในพืนทีเดียวกบัทีดินของตนเองจะถกูขายทอดตลาดทกุครงั 

และพบวา่สว่นใหญ่ในการขายทอดตลาด 3 ครงัแรกจะไม่มีคนเสนอราคา การเสนอราคาจะเรมิมีในการ
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ขายนดัที 4 ไปแลว้ และคนทีเขา้เสนอราคาจะเป็นคนหนา้เดิม ๆ คนทีไดที้ดินไปก็จะผลดักนัในกลุม่คน

เหลา่นนั สว่นใหญ่จะเป็นเจา้หนีทีฟ้องใหมี้การบงัคบัคดีดว้ย  เกษตรกรคนหนงึซงึทีดนิถกูนาํเขา้สู่

กระบวนการขายทอดตลาดจนครบ 6 ครงั เลา่ประสบการณต์รงใหฟั้งจากการเขา้สงัเกตการขายทอดตลาด

ทีดินตนเองทกุครงัวา่กวา่จะมีคนเสนอราคาทีดินตนเองก็เป็นการขายทอดตลาดนดัที  ซงึคนเสนอราคาได้

คือโจทกท์ีรอ้งตอ่ศาลขอใหมี้การบงัคบัคดี  

“พวกเขารูอ้ยูแ่ลว้วา่ถา้ซือหลงั ๆ ราคาจะตาํลง เขาก็รอซือครงัหลงั ๆ กนั แตผ่มก็ไม่รูว้า่พวกเขา 

(นายทนุทีเขา้เสนอราคา) ตกลงกนัยงัไง มนัเหมือนกบัพวกเขาสามารถตกลงกนัไดก่้อนแลว้วา่วนัไหนใคร

จะซือทีดินของใคร” เกษตรกรรายนนักลา่ว  

 

เงอืนไขการเข ้าเสนอราคา 

 เอกสารคูมื่อผูซ้ือทรพัยข์ายทอดตลาด ของกรมบงัคบัคดี ( ) กระทรวงยติุธรรม ระบเุงือนไขการ
เสนอราคาไวว้า่ในการเขา้ประมลูซืออสงัหารมิทรพัย ์ หรอืสงัหารมิทรพัย ์ ผูส้นใจเสนอราคาตอ้งวาง
หลกัประกนัเป็นเงนิสดหรอืแคชเชียรเ์ช็คเป็นสดัสว่นตามมลูค่าราคาประเมินของทรพัยท์ีจะเขา้เสนอราคา
ดงันี  

ตารางท  ี1 แสดงมูลคา่หลักประกันทผีู้เข ้าเสนอราคาขายทอดตลาดต้องวางใหส้าํนักงานบังคับคด  ี

ราคาประเมนิ (บาท) วางหลักประกัน  (บาท) 
ไม่เกิน 100,000 ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของราคาประเมิน 

100,001 – 200,000 10,000 
200,001 – 500,000 25,000 

500,001 – 1,000,000 50,000 
1,000,001 – 3,000,000 150,000 
3,000,001 – 5,000,000 250,000 

5,000,001 – 10,000,000 500,000 
10,000,001 – 20,000,000 1,000,000 
20,000,001 – 50,000,000 2,500,000 

50,000,001 – 100,000,000 5,000,000 
100,000,001 – 200,000,000 10,000,000 
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เกิน 200,000,000 ตามทีอธิบดกีรมบงัคบัคดีหรอืผูไ้ดร้บั
มอบหมายเป็นผูพ้ิจารณา 

ทีมา: กรมบงัคบัคดี, (2560) 

ทงันีมีขอ้กาํหนดวา่ผูที้เคยทงิมดัจาํหรอืเงนิหลกัประกนั ซงึหมายถึงผูท้ีชนะการเสนอราคาแลว้ไม่
มาซือทรพัยต์ามทีประมลูไดแ้ละถกูยดึเงินประกนั หากตอ้งการเขา้สูก่ระบวนการเสนอราคา ตอ้งวางเงิน
ประกนัพิเศษก่อนเขา้สูร้าคาเป็นจาํนวน 5 เทา่ของหลกัประกนัทีกาํหนดไวใ้นการขายทอดตลาด  

การกาํหนดวงเงินประกนัเพือเขา้สูก่ระบวนการขายทอดตลาดในอตัราทีระบขุา้งตน้ ถือวา่เป็น
อตัราทีคอ่นขา้งสงูสาํหรบัเกษตรกรและครอบครวั โดยเฉพาะทีเป็นเจา้ของทรพัยที์ถกูนาํมาขายทอดตลาด 
ทาํใหห้ลายคนไม่สามารถเขา้สูร้าคาเพือรกัษาทีดินไวไ้ด ้อย่างไรก็ดีในปี วนัที 16 มิถนุายน 2563 กรมบงัคบั
คดีไดอ้อกประกาศคณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดราคาเรมิตน้และราคาทีสมควรขายใน
การขายทอดตลาด (2563) เพิมเติมอีก 1 ฉบบั เรอืงหลกัเกณฑก์ารวางหลกัประกนัการเขา้เสนอราคา
โครงการประชารฐัสวสัดิการ กาํหนดเงือนไขเพือเปิดโอกาสใหผู้ที้ถือบตัรสวสัดิการแห่งรฐั ซงึมกัเป็น
เกษตรกรและผูมี้รายไดน้อ้ยใหส้ามารถเขา้สูร้าคาในกระบวนการขายทอดตลาดไดม้ากขนึ โดนกาํหนด
หลกัเกณฑเ์พมิเติมวา่ผูซ้ือทอดตลาดทีเป็นผูล้งทะเบียนเพือสวสัดิการแห่งรฐัและไดร้บับตัรสวสัดิการ มี
สิทธิซือทีดินพรอ้มสิงปลกูสรา้งและหอ้งชดุทีกรมบงัคบัคดีนาํออกขายทอดตลาด ซงึมีราคาประเมินไม่เกิน 
500,000 บาทกาํหนดวงเงินวางหลกัประกนัที 3,000 บาท 1 ราย ตอ่ 1 รายการ   ประกาศฉบบันีมีผลบงัคบั
ใชใ้นวนัที 24 มิถนุายน 2563 

สาํหรบัผูที้ชนะการเสนอราคา เงนิวางหลกัประกนัจะถกูรวมเป็นสว่นหนงึของมลูคา่ทีชนะการเสนอ
ราคานนั  โดยกาํหนดวา่ผูซ้อืตอ้งชาํระเงนิสว่นทีเหลือภายใน 15 วนั นบัแตว่นัทีซอืทรพัยไ์ด ้โดยอนญุาตให้
สามารถยืนขอขยายระยะเวลาในการชาํระเงนิไดไ้ม่เกิน 3 เดือน   สาํหรบัผูท้ีชนะการเสนอราคาและไม่
สามารถชาํระเงินคา่ทรพัยต์ามจาํนวนทีเสนอราคาไดภ้ายในเวลาทีกาํหนดจะถกูยดึเงินมดัจาํ สว่นผูที้ไม่
ชนะการเสนอราคา เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะคืนหลกัประกนัใหท้นัทีหลงัสินสดุการขายในวนันนั  

เป็นทีนา่สงัเกตวา่เกษตรกรทีขอคาํแนะนาํจากแกนนาํเกษตรกรมกัไดร้บัคาํแนะนาํใหเ้ขา้รว่มเสนอ
ราคาเพือรกัษาทีดนิของตนเองไว ้ โดยวางยทุธศาสตรว์า่ใหเ้สนอราคาจนกระทงัเป็นผูช้นะ แลว้ปลอ่ยทีให้
ดินหลดุไปคือไม่ตอ้งชาํระเงนิตามทีเสนอราคาได ้ โดยเปา้ประสงคที์แทจ้รงิของการแนะนาํใหเ้กษตรเขา้
เสนอราคาคือการใชส้ิทธิของตนเองเพือยืดระยะเวลาในการประมลูขายทอดตลาดออกไปเรือย ๆ ไม่ใช่เพือ
จะซือทีดินคืนจรงิๆ การเลือกใช่ยทุธวิธีนีทาํใหเ้กษตรกรตอ้งหาเงนิประกนั ซงึในการศกึษาครงันีมีเกษตรกร 
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 คนเลือกใชว้ีการนี และตอ้งไปยืมเงินคนอืนมาเพือวางประกนั  และสดุทา้ยเมือไม่ไดซ้ือทรพัยคื์นตามที
ประมลูได ้เงนิประกนัก็ตอ้งถกูยดึ  

 

ประเภทของการขายทอดตลาด  

 ในทีนีจะขอเนน้เฉพาะการขายทอดตลาดทีดินพรอ้มสิงปลกูสรา้ง ซงึเป็นประเด็นทกีระบวนการ
ยติุธรรมทางแพง่วา่ดว้ยการบงัคบัคดีมีความเกียวขอ้งกบัเกษตรกรมากทีสดุ เพราะทรพัยข์องเกษตรกรที
มกัถกูยดึและนาํเขา้สูก่ระบวนการบงัคบัคดีคือทีดิน ทงัทีดินเปลา่และทีดินพรอ้มสิงปลกูสรา้ง  สามารถแบง่
ประเภทของการขายทอดตลาดตามกรอบการวิเคราะหนี์ได ้  ประเภท 

1. การขายทรพัยอ์ย่างบงัคบัจาํนอง หมายถงึการขายอสงัหารมิทรพัยแ์บบทียงัมีภาระหนี
จาํนอง  ผูท้ีชนะการเสนอราคาตอ้งรบัผิดชอบหนีจาํนองทงัหมดทงัเงนิตน้ ดอกเบียจาํนองทีคา้งชาํระใหแ้ก่
ผูร้บัจาํนอง (เจา้หนีบรุมิสิทธิ) จนถงึวนัขายทรพัยน์นั  อกีทงัยงัตอ้งรบัผิดชอบคา่ธรรมเนียมในการบงัคบัคดี
อนัเกียวแก่ทรพัยร์ายนนัดว้ย ทาํใหก้ารขายทอดตลาดลกัษณะนีมกัไดร้าคาไม่สงู   

2. การขายทรพัยแ์บบปลอดจาํนอง หมายถึงการขายทรพัยที์ผูซ้ือไม่ตอ้งรบัภาระจาํนอง แมที้ดนิ
นนัจะติดจาํนองอยู่ โดยเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะเป็นผูน้าํเงินทีไดจ้ากการขายทอดตลาดไปชาํระหนีใหแ้ก่
เจา้หนีเอง การขายทอดตลาดแบบนีมกัจะไดร้าคาสงูกวา่แบบติดจาํนอง  

 

เหตุงดการขายทอดตลาด  

 ในการขายทอดตลาดอาจมีเหตตุามกฎหมายทีเจา้พนกังานบงัคบัคดีไม่สามารถนาํทรพัยอ์อกขาย 
ตอ้งงดขายทอดตลาด เหตทีุวา่ไดแ้ก่ 

1. ศาลมีคาํสงัใหง้ดการขายทอดตลาด 
2. มีการรอ้ง “ขดัทรพัย”์ หมายถึงจาํเลยหรอืลกูหนีทีถกูยดึทรพัยเ์ขา้สูก่ระบวนการขายทอดตลาด

รอ้งขอตอ่ศาลใหป้ลอ่ยทรพัยท์ียดึ และศาลมีคาํสงัใหร้บัคาํรอ้งไวพิ้จารณา 
3. การสง่ประกาศขายใหแ้ก่ผูมี้สว่นไดเ้สียไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยผูมี้สว่นไดเ้สีย หมายถึง 

เจา้หนีตามคาํพิพากษา ลกูหนีตามคาํพิพากษา ผูมี้บรุมิสิทธิเหนือทรพัยที์ขาย เช่น ผูร้บัจาํนอง 
ผูร้อ้งขอเฉลียเงินทีไดจ้ากการขายทอดตลาด ผูถื้อกรรมสิทธิรว่มในทรพัยท์ีขาย   
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4. เจา้หนีตามคาํพิพากษาแถลงของดการบงัคบัคดี โดยมีหนงัสือยินยอมจากผูมี้สว่นไดเ้สียทกุ
ฝ่าย 

5. เจา้หนีตามคาํพิพากษาแถลงขอถอนการบงัคบัคดีในทรพัยน์นั 
6. ลกูหนีชาํระหนีตามหมายบงัคบัคดีใหแ้ก่เจา้หนีตามคาํพิพากษาและผูร้อ้งเฉลยีทีศาลมีคาํสงั

อนญุาตแลว้ครบถว้น 
7. ศาลมีคาํสงัพทิกัษท์รพัยล์กูหนี และอยูร่ะหวา่งรอเจา้พนกังานพิทกัษท์รพัยแ์จง้วา่จะใหข้าย

ทอดตลาดตอ่ไปหรอืไม่ 
8. ศาลมีคาํสงัรบัคาํรอ้งขอฟืนฟกิูจการของลกูหนีไวพ้ิจารณา 

นอกจากนีกระบวนการขายทอดตลาดยงัเปิดโอกาสใหโ้จทกส์ามารถระงบัการขายทอดตลาดไว้
ก่อนได ้ เพือขอเวลาหาผูซ้อื โดยโจทกส์ามารถยืนคาํแถลงต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดีได ้ โดยมีระยะเวลา
ตงัแต ่ 3-6 เดอืนหรอื 1 ปีก็ได ้ เมือครบกาํหนดแลว้ใหโ้จทกแ์ถลงความประสงคใ์หม่อีกครงัหนงึวา่จะขาย
ทอดตลาดตอ่ไป หรอืจะงดการบงัคบัคดีไวก่้อน  

 

การชาํระหนีเจ้าหนีภายหลังสนิสุดกระบวนการบังคบัคด  ี

 เงินทีไดจ้ากการขายทอดตลาดทรพัยจ์ะถกูชาํระหนีใหก้บัเจา้หนีบรุิมสิทธิ หมายถึงเจา้หนีจาํนอง
ของทรพัยน์นัก่อน ทงันีเจา้หนีจาํนองคือผูท้ีรบัจดจาํนองทีดินอาจไม่ใช่คนเดียวกบัเจา้หนีทีรอ้งขอใหมี้การ
บงัคบัคดีก็ได ้ ซึงในกรณีนีเงินทีไดจ้ากการขายทรพัยท์อดตลาดจะตอ้งถูกชาํระแก่เจา้หนีบุริมสิทธิก่อน  
หากยงัมีเงินเหลือจึงจะถกูนาํไปชาํระใหแ้ก่เจา้หนีทีรอ้งขอใหมี้การขายทอดตลาดต่อไป หลายกรณีพบว่า
เงินทีไดจ้ากกระบวนการขายทอดตลาดไม่เหลือพอทีจะจัดสรรใหเ้จา้หนีทีรอ้งขอใหมี้การบังคับคดีได ้
เท่ากับการพยายามใช้กระบวนการทางกฎหมายของเจ้าหนีรายนันเพือให้ได้รับการชาํระหนีตามคาํ
พิพากษาของศาลไม่เป็นผลสาํเร็จ สิงทีเจา้หนีสามารถทาํต่อไปไดคื้อการสืบทรพัยข์องลกูหนีเพิม และขอ
นาํทรพัยที์สืบไดเ้พิมเขา้สูก่ระบวนการบงัคบัคดีตอ่ไป  

 การศกึษาในครงันี ไม่มีกรณีศกึษาทีถกูบงัคบัคดีเพิมจากการ ทรพัยที์ถกูขายทอดตลาดไปแลว้ไม่
เพียงพอแก่การชาํระหนี 
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สถานการณก์ารบังคับคดแีละการขายทอดตลาด 

ในแตล่ะปีมีการบงัคบัคดีทางแพง่ทงัการยดึทรพัยส์นิ อายดัทรพัยสิ์น การขบัไล ่รอืถอน กกัเรอื และ
การขายทอดตลาดเกิดขนึรวมนบัแสนด ี ทนุทรพัยร์วมนบัแสนลา้นบาท บางปีอาจสงูถึงหลกัลา้นลา้นบาท
สถิติจากกรมงคบัคดีแสดงใหเ้หน็วา่การบงัคบัคดีมีแนวโนม้เพิมสงูขนึ โดยเฉพาะในช่วงการแพรร่ะบาดของ
โควิด-19 ในปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564) สถิติสาํนวนคดีแพง่ (ยดึทรพัยส์ิน-อายดั
ทรพัยสิ์น-ขบัไลร่อืถอน-ขายทอดตลาด) ทีเขา้สูก่ระบวนการบงัคบัคดีจาํนวน 348,573 คดี (ทนุทรพัย ์
510,800 ลา้นบาท) เพิมขนึรอ้ยละ 5.7 เทียบปีงบประมาณ 2563 มีคดีเกิดขนึ 329,681 คดี (ทนุทรพัย ์
613,279 ลา้นบาท) และเพมิขนึรอ้ยละ 14.5 จากปีงบประมาณ 2562 ทีมีคดีเกิดขึน 287,789 คดี (ทนุทรพัย ์
1,325,074 ลา้นบาท) ซงึหากเทียบระยะ 2 ปี ก่อนและหลงัการระบาดโควิด ปีงบประมาณ 2562 และ 2564
พบแนวโนม้การบงัคบัคดีสงูขึนรอ้ยละ 21.1 อย่างไรก็ดีไม่สามารถระบรุายละเอียดไดว้่าเป็นการบงัคบัคดีที
เกียวขอ้งกบัหนีสินเกษตรกรเท่าใด เนืองจากกรมบงัคบัคดีไม่มีการเก็บขอ้มลูแยกละเอียด  

 

สถานการณก์ารบังคับคดทีเีกียวกับหนีสินเกษตรกร  

 การบงัคบัคดีและการขายทอดตลาดทีเกียวขอ้งกบัเกษตรกร ขอ้มลูจากกองทนุฟืนฟแูละพฒันา
เกษตรกร ณ วนัที 8 กมุภาพนัธ ์2565 ระบวุา่มีเกษตรกรขึนทะเบียนเป็นสมาชกิประมาณ 5.67 ลา้นคน และ
องคก์รเกษตรกรอีก 56,281 ลา้นองคก์ร ในจาํนวนทงัหมดนีมีสมาชิกทีขนึทะเบียนหนี 5.16 แสนราย มลูหนี 
105,816 ลา้นบาท เมือจาํแนกหนีของเกษตรกรทีขนึทะเบียนตามสถาบนัเจา้หนีจะพบวา่ เจา้หนีรายใหญ่
สดุของเกษตรกรคือธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  มีจาํนวนเกษตรกรลกูหนีขนึทะเบียน 
301,300 ราย มลูหนีรวม 60,861 ลา้นบาท และเจา้หนีรายเลก็สดุคือมีมลูหนีนอ้ยสดุไดแ้ก่ธนาคารพาณิชย์
และนิติบคุคล จาํนวน 39,787 ราย มลูหนี 22,576 ลา้นบาท  รายละเอียดดงัแสดงในตารางที 2  

ตารางท  ี2 แสดงการจาํแนกสถาบันเจา้หนีของเกษตรลูกหนีทขีนึทะเบยีนหนีกับกองทุนฟืนฟฯู 

สถาบัน จาํนวนเกษตรกรลูกหนี 
(คน)  

มูลหนีรวม (ล้านบาท) 

.ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

301,300 60,861 

.สหกรณก์ารเกษตร 171,939 23,695 

.ธนาคารพาณิชยแ์ละนิติบคุคล 39,787  22,576 
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.โครงการสง่เสรมิของรฐั 25,420 1,683 
รวม 538,446 108,815 

ทีมา: กองทนุฟืนฟแูละพฒันาเกษตรกร ขอ้มลู ณ วนัที 8 ก.พ. 2565 

 ในจาํนวนเกษตรกรทีขึนทะเบียนหนีกับกองทุนฟืนฟูทงัหมดพบว่าเป็นเกษตรทีมีหนีผิดนัดชาํระ 
180,704 ราย มลูหนีรวมประมาณ 58,097 ลา้นบาท ซงึในกลุม่ทีมีหนีผิดชาํระสามารถจาํแนกตามสถานะ
หนีไดเ้ป็นกลุม่ทีผิดชาํระแต่ยงัไม่ถกูดาํเนินคดี กลุม่หนีดาํเนินคดี กลุม่หนีทีมีคาํพิพากษาแลว้ และกลุม่หนี
ทีถกูบงัคบัคดี ซึงกลุ่มหนีทีถกูบงัคบัคดีเป็นกลุ่มใหญ่สดุ ขอ้มลูประกอบการของบประมาณกลาง ปี 2565
ของกองทนุฟืนฟฯู ระบวุ่ามีกลุม่เปา้หมายเป็นเกษตรกรจาํนวน 3.425 ราย มลูหนีรวม 1,512 ลา้นบาท ใน
จาํนวนนีเป็นกลุม่หนีบงัคบัคดี 1,966 ราย มลูหนีรวม 715 ลา้นบาท  รายละเอียดดงัตารางที 3 

 

ตารางท  ี 3 กลุ่มเป้าหมายการดาํเนินงานงบประมาณปี 2565 ของกองทนุฟืนฟูฯ  จาํแนกตาม
สถานะหนี 

สถานะหนี จาํนวนเกษตรกรลูกหนี (คน) มูลหนีรวม (ล้านบาท) 
1. หนีบงัคบัคดี 1,966 715 
2. หนีผิดนดัชาํระ 948 503 
3. หนีพพิากษา 325 265 
4. หนีดาํเนินคดี 186 28 
รวม 3,425 1,511 

ทีมา: กองทนุฟืนฟแูละพฒันาเกษตรกร ขอ้มลู ณ วนัที 8 ก.พ. 2565  
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ผลกระทบของกระบวนการบังคับคดแีละการขายทอดตลาดต่อสิทธ ิของเกษตรกร  

 การศกึษาครงันีมุ่งเนน้ศกึษาผลกระทบดา้น “สทิธิของเกษตรกรในกระบวนการยติุธรรมทางแพง่วา่
ดว้ยการบงัคบัคดี” หากมองในภาพรวมจะพบวา่กระบวนการยตุิธรรมทางแพง่วา่ดว้ยการบงัคบัคดี จะไม่ได้
คาํนงึถึงสทิธิของเกษตรกรทีเป็นจาํเลยอยู่แลว้ เนืองจากเป็นกระบวนการทางกฎหมายทีออกแบบมาเพือ
พิทกัษส์ิทธิของฝ่ายโจทกใ์นฐานะเจา้หนีทีมีคาํพพิากษาใหต้อ้งไดร้บัการชาํระจากลกูหนีอยู่แลว้ สามารถ
สรุปผลการศกึษาจากกรณีศกึษาทงั 6 กรณีไดด้งัตอ่ไปนี 

1. ทาํใหเ้กษตรกรเสยีสิทธ ิในการควบคุมราคาขายทร ัพยส์นิของตนเอง  

ดงักลา่วขา้งตน้วา่กระบวนการขายทอดตลาดมีวตัถปุระสงคส์าํคญัคือนาํทรพัยข์องจาํเลยไปขาย
เพือใหไ้ดเ้งนิไปชาํระหนีโจทกต์ามคาํพิพากษาของศาล การตงัราคาเรมิตน้เพือขายจงึตงัใหด้งึดดูใจเพือให้
ทรพัยข์ายได ้ จากการศกึษาพบวา่ราคาเรมิตน้โดยเฉลียตาํกวา่ราคาขายทีดินตามทอ้งตลาดประมาณ 70 
เปอรเ์ซน็ต ์ และยิงราคาขายลดลงตามลาํดบัครงัของการขายทาํใหร้าคาขายทีดินในกระบวนการขาย
ทอดตลาดตาํกวา่ราคาทีเป็นจรงิมาก  แมก้ระบวนการขายทอดตลาดจะเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรเจา้ของ
ทีดินเขา้รว่มเสนอราคาได ้แตใ่นทางปฏิบติัมีเกษตรกรนอ้ยรายทีจะเขา้รว่มเสนอราคา เพราะไม่อยู่ในวิสยัที
จะมีเงนิมากพอทีจะเขา้ประมลูราคาเพือซอืทรพัยค์นืได ้  และแมก้ระบวนการขายทอดตลาดใชวิ้ธีการ
ประมลูราคาเพือใหค้นทีเสนอราคาสงูสดุไดส้ิทธิในการซือทีดิน แต่ในทางปฏิบตัิพบวา่คนทีเขา้รว่มเสนอ
ราคามกัเป็นคนทีมีความคุน้เคยกบัการเสนอราคาทงันีทีดินหรอืทรพัยที์ถกูยดึเขา้สูก่ระบวนการขาย
ทอดตลาดสว่นใหญ่เป็นทีดนิเพือการเกษตร ไม่ไดอ้ยู่ในทาํเลทีดงึดดูดดูนกัธุรกิจหรอืบคุลภายนอกทีจะทาํ
ใหก้ารเสนอราคามีการแข่งขนักนัในเชิงราคาอย่างแทจ้รงิ ดงัทีเกษตรกรรายหนงึบอกกบัผูวิ้จยัวา่ทกุครงัที
เขา้ชมการขายทอดตลาดพบวา่จะมีผูเ้ขา้รว่มการเสนอราคาเป็นหนา้เดิม ๆ เพียงแคไ่ม่กีราย และหนงึในนนั
คือเจา้หนี  

ในการศกึษาครงันีพบวา่มี 1 กรณี ทีราคาทีดินทีขายไดใ้นกระบวนการขายทอดตลาดมีการสูร้าคา
จนราคาสงูกวา่ราคาทีดินทีน่าจะขายไดจ้รงิในทอ้งตลาด  โดยผูที้เขา้รว่มเสนอราคามีเพียง 2 คนคือ เจา้หนี
ซงึเป็นโจทกใ์นคดีและเกษตรกรเจา้ของทีดินทีเป็นจาํเลยในคดี ราคาถกูปันโดยฝ่ายเจา้หนีจนสงูเกินจรงิ 
แลว้ปลอ่ยใหเ้กษตรกรลกูหนีเป็นผูป้ระมลูได ้ (แตส่ดุทา้ยเจา้หนีไม่มีเงินซือทีดิน จงึตอ้งปลอ่ยใหถ้กูยดึเงิน
ประกนั และทีดินจะถกูนาํออกขายทอดตลาดใหม่อีกครงั)  

ทงันีเป็นทีน่าสงัเกตวา่คนทีสามารถควบคมุราคาขายในกระบวนการขายทอดตลาดคือเจา้หนีไม่ใช่
ลกูหนี โดยพบวา่กรณีทีลกูหนีเขา้รว่มประมลูดว้ย (เป็นความพยายามซือทรพัยคื์นในกระบวนการขาย
ทอดตลาด) จะมีเจา้หนีเขา้รว่มประมลูเพือทาํใหร้าคาขายขนึสงูเกินกวา่มลูคา่หนี แตห่ากเป็นกรณีทีไม่มี
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ลกูหนีเขา้รว่มเสนอราคา เจา้หนีจะพยายามใหร้าคาทีดินตาํสดุ เพือใหต้นเองไดค้รอบครองทรพัยน์นั และ
หากราคาประมลูตาํกวา่มลูหนี เจา้หนีสามารถรอ้งตอ่ศาลขอใหมี้การบงัคบัคดีเพิม เพือใหน้าํทรพัยส์นิอืน
ของลกูหนีเขา้สูก่ระบวนการขายทอดตลาดไดอ้ีก  

2. การใช้สิทธ ิของลูกหนีตามกระบวนการทางแพ่ง สุดทา้ยแล้วขนึกับดุลยพนิิจของศาล 
 
ในกระบวนการบงัคบัคดีและขายทอดตลาด ระบใุหล้กูหนีตามคาํพิพากษา  และเจา้ของกรรมสิทธิ

รว่มในทรพัยที์ขาย เป็นผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียในกระบวนการขายทอดตลาด และสามารถใชส้ิทธิตามกฎหมาย
ไดใ้นกรณีทีเหน็วา่ไม่ไดร้บัความเป็นธรรมกระบวนการมีความไม่เป็นธรรม ไดแ้ก่ สิทธิในการรอ้งขดัทรพัย ์
หมายถึงจาํเลยหรอืลกูหนีทีถกูยดึทรพัยเ์ขา้สูก่ระบวนการขายทอดตลาดรอ้งขอตอ่ศาลใหป้ลอ่ยทรพัยท์ียดึ 
หรอืการรอ้งขอฟืนฟกิูจการ  แตส่ดุทา้ยกระบวนการทงัหมดขนึอยู่กบัดลุยพนิิจของศาล  ในการศกึษาครงันี 
มีเกษตรกร 2 ราย ยืนเรืองขอขดัทรพัย ์ศาลไม่รบัคาํรอ้งทงั 2 ราย แมจ้ะมีรายหนึงทีตอ้งการขอถอนทีดนิ
แปลงหนงึจากการถกูยดึพทรยั ์เนืองจากทีดินอีกแปลงหนงึทีถกูยดึไวมี้ราคาประเมนิสงูเกินมลูหนีแลว้ 

 
3. การกาํหนดใหเ้งนิทไีด้จากการขายทอดตลาดต้องถูกนาํไปชาํระหนีเจ้าหนีบรุ ิมสิทธ ิ

ก่อน ทาํใหเ้จ้าหนีทเีป็นผู้บังคับคดตี้องใช้วิธกีารอ ืนในการทาํใหต้นเองไดร้ ับการชาํระหนี รวมถงึ
วิธ ีการทไีม่เป็นธรรมกับลูกหนี 

 
ในการศกึษาครงันีมีกรณีศกึษาหนึงกรณีทีเกษตรกรลกูหนีถกูเจา้หนีนอกระบบฟ้องและคดีจบลง

ดว้ยการบงัคบัคดี เนืองจากเกษตรกรไม่สามารถชาํระหนีไดต้ามคาํพิพากษา เจา้หนีนอกระบบสืบทรพัย์
และนาํทีดินของลกูหนีเขา้สู่กระบวนการบงัคบัคดีเป็นจาํนวน 3 แปลง แต่ตอ้งพบว่าทีดินทงั 3 แปลงติด
จาํนองอยู่กบัสหกรณก์ารเกษตรแห่งหนึง เมือสหกรณก์ารเกษตรไดร้บัแจง้เรืองทีทีดินซึงเป็นทรพัยจ์าํนอง
ของตนเองถกูยดึเพือขายทอดตลาด ก็ไดร้อ้งสอดต่อศาลเพือรกัษาสิทธิของการเป็นเจา้หนีบรุมิสิทธิ ซงึเมือ
พิจารณาเปรียบเทียบราคาประเมินทีดินกบัมลูค่าหนีทีเกษตรกรทีเป็นจาํเลยติดอยู่แลว้จะพบว่ามลูค่าหนี
สงูกวา่ราคาประเมิน แปลวา่ถึงแมก้ระบวนการบงัคบัคดีจะดาํเนินไปจนจบสิน มีการนาํทีดินขายทอดตลาด
ไดเ้งินมาจริง ก็ตอ้งถูกนาํไปชาํระหนีใหเ้จา้หนีบุริมสิทธิจนหมด โจทกซ์ึงเป็นผูข้อใหมี้การบงัคับคดีก็จะ
ไม่ไดร้บัการชาํระหนีแต่อย่างใด กระบวนการบงัคบัคดีในครงันีจะไม่ช่วยทาํใหโ้จทกไ์ดร้บัการชาํระหนีตาม
คาํพิพากษา โจทกจ์ึงตกลงกบัลกูหนีและของดการบงัคบัคดี ปัญหาอยู่ทีการของดการบงัคบัคดีนนั ทาํให้
เกษตรกรมีภาระการเงินเพิมขนึ โดยไม่ทาํใหห้นีสินทีมีลดลง 
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 เกษตรกรผูเ้ป็นจาํเลยใหข้อ้มูลว่าโจทกเ์ป็นฝ่ายประสานมาเพือเสนอของดการบงัคับคดีโดยให้
เหตผุลว่า “ตอ้งการช่วยเหลือจาํเลย ไม่ใหต้อ้งสญูเสียทีดินทาํกิน” โดยยืนเงือนไขใหจ้าํเลยชาํระหนีเดือน
ละ 2.000 บาท และชาํระงวดละ 15,000 บาท ปีละ 2 งวด  

“พีก็ไม่รูว้า่เขาจะใหจ้่ายถงึเมือไร แลว้เงนิมนัจะไปหกัหนียงัไง แตเ่ขาบอกวา่ถา้พีจ่ายแบบนีแลว้ 
เขาจะไม่บงัคบัเอาทีดนิของพีขายทอดตลาด”  คือคาํบอกเลา่ของเกษตรกรรายนนัถึงเบืองหลงัการทาํ
ขอ้ตกลงกบัเจา้หนีเพืองดการบงัคบัคดี  

ในเอกสารของดการบงัคบัคดีทีสาํนกังานบงัคบัคดีชยันาทยืนตอ่ศาลระบวุา่ “ของดการบงัคบัคดี
เป็นเวลา 6 เดือน” เนืองจาก “จาํเลยทงัสองจะผ่อนชาํระรายเดือน เดือนละไม่นอ้ยกวา่ 2,000 บาท และ
ภายในเดือนมีนาคม 2563 จะเรมิชาํระรายปี ปีละ 2 ครงั เดือนกนัยายน 2563”  โดยไม่มีการระบวุา่หลงัจาก 
6 เดือนผ่านแลว้จะทาํอยา่งไรตอ่ไป และไม่มีการทาํสญัญาระหวา่งโจทกก์บัจาํเลยวา่การชาํระหนีในครงันี
จะถกูนาํไปหกัยอดเงนิกู ้หรอืถือเป็นการชาํระหนีตามคาํพิพากษากอ่นหนา้นีหรอืไม่ อย่างไร  
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จากกรณีนีจะเห็นวา่การของดการบงัคบัคดีเป็นไปเพือปกปอ้งประโยชนข์องเจา้หนีเพียงฝ่ายเดยีว 
โดยลกูหนีไม่ไดป้ระโยชนอ์นัใด ไม่มีสิงใดแสดงใหเ้หน็วา่ยอดหนีทงัเงนิตน้และดอกเบียจะลดลงอย่างไร 
กระบวนการบงัคบัคดีไม่สามารถเขา้มาแทรกแซงการตกลงรว่มกนัระหวา่งโจทกแ์ละจาํเลยในสว่นนี และที
สาํคญัไม่มีสิงใดเป็นหลกัประกนัในทางกฎหมายวา่ทีดนิจะไม่ถกูนาํออกขายทอดตลาดในอนาคต เหตทีุ
เจา้หนีเลือกของดการบงัคบัคดีในกรณีนีเพราะเจา้หนีตระหนกัวา่การบงัคบัคดีจะไม่เป็นผลดีกบัตวัเอง
เพราะลกูหนีจะไม่มีเงนิมาชาํระหนีใหอ้ยู่ดี การใหล้กูหนีจ่ายรายเดือนบา้งแมจ้ะเป็นจาํนวนนอ้ยแตก็่ยงั
ดีกวา่ทีเจา้หนีจะไม่ไดอ้ะไรคืนเลย  

 อย่างไรก็ดีภายหลงัเกษตรกรรายนีไดย้ตุิการชาํระเงินรายเดือนใหเ้จา้หนี และเจา้หนีไดสื้บทรพัย์
พบทีดินของเกษตรกรอีก 1 แปลง จึงขอบงัคบัคดีทีดินแปลงนีอีกครงั ซงึมีลกัษณะเป็นทีดนิตาบอด พืนที
ประมาณ 3 งาน ทีดินถกูนาํเขา้สูก่ระบวนการขายทอดตลาด โดยเกษตรกรไดร้บัคาํแนะนาํจากตวัแทน
กองทนุฟืนฟแูละพฒันาเกษตรกรใหเ้ขา้สูร้าคาเพือรกัษาทีดินแปลงนีไว ้ โดยตอ้งสูร้าคาจนเป็นผูช้นะ 
เกษตรกรจงึสง่ตวัแทนของตนเองเขา้รว่มการเสนอราคา มีการวางหลกัประกนัที 3,000 บาท โดยใชสิ้ทธิของ
การเป็นผูถื้อบตัรสวสัดิการแห่งรฐัตามประกาศคณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดราคาเรมิตน้
และราคาทีสมควรขายในการขายทอดตลาด การเสนอราคาในนดัที 1 ไม่มีผูเ้สนอราคา การเสนอราคาใน
นดัที 2 ซงึราคาถกูปรบัลงมาจากเดิม 10% โจทกเ์ขา้รว่มการเสนอราคาดว้ย จงึเป็นการแข่งกนัเสนอราคา 2 
คน ฝ่ายโจทกเ์สนอราคาเพิมขึนและฝ่ายจาํเลยเสนอราคาตามจนราคาทีดินสดุทา้ยขนึไปสงูถึง 111,000 
บาท ซงึสงูกวา่มลูคา่หนีตามคาํพพิากษา และผูช้นะการเสนอราคาคือตวัแทนฝ่ายเกษตรกร โดยราคาทีชนะ
นนัสงูกวา่ราคาประเมินของทีดินในทอ้งตลาดมาก เนืองจากเป็นทีดินตาบอดราคาทีคาดวา่จะขายไดต้าม
คาํบอกเลา่ของเกษตรกรทีเคยมีผูม้าขอซอืทีดินแปลงนี คือ 50,000 บาท การเสนอราคาจบสินลงในวนัที 26 
ตลุาคม 2563 ปัญหาสาํคญัคือฝ่ายเกษตรกรไม่มีเงินสดพอทีจะนาํไปชาํระใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีและได้
ยืนเรอืงขอยืดเวลาการชาํระเงินออกไป 3 เดือน ตามสทิธิทีกฎหมายกาํหนดแลว้ อย่างไรก็ดีเกษตรกรผูนี้
เปิดเผยวา่ตนเองไม่น่าจะสามารถหาเงินมาไดท้นัภายใน 3 เดือน หากตอ้งมีการซือทีดินคืนจรงิตามทีชนะ
การเสนอราคาก็ตอ้งกูยื้มเงนิทนุนอกระบบมา หรอืเลือกทีจะไม่ซือทีดินตามทีประมลูได ้ หมายความวา่เงิน
ประกนั 3,000 บาทตอ้งถกูยดึ และผูเ้ขา้เสนอราคาคนนนัจะไม่สามารถเขา้เสนอราคาในการขายทอดตลาด
ไดอ้ีก  

  จากกรณีนีเราจะเห็นผลกระทบของเกษตรกรเนืองดว้ยกระบวนการบงัคบัคดีและเนืองดว้ยความ
ไม่รูไ้ม่เขา้ใจขอ้กฎหมายของเกษตรกร โดยเฉพาะการใชส้ิทธิของโจทกใ์นการของดการบงัคบัคดีดว้ยการ
เจรจากบัจาํเลยใหมี้การชาํระหนี ซงึเป็นสิงทีโจทกส์ามารถทาํได ้ แตก่ารกระทาํในครงันีไม่มีการบนัทกึวา่
เงินทีถกูชาํระจะนาํไปตดัยอดการชาํระหนีตามคาํพิพากษาทงัในสว่นของเงินตน้และดอกเบียอยา่งไร ทาํให้
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เกษตรกรชาํระหนีไปโดยไม่มีหลกัประกนัการลดลงของยอดหนี เป็นการใชสิ้ทธิอนัพงึมีพงึไดข้องโจทกโ์ดย
ไม่ตระหนกัถึงความเป็นธรรมใหก้บัจาํเลย หากโจทกพ์จิารณาแลว้เหน็วา่การบงัคบัคดีจะไม่เป็นประโยชน์
ตอ่โจทกเ์พราะเงนิจากการขายทอดตลาดทรพัยจ์ะไม่มากพอทีจะนาํมาชาํระหนีใหต้นเองได ้ การจะของด
การบงัคบัคดดีว้ยวิธีการนีควรตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย 

 
4. ยดึทร ัพยผ์ู้คาํประกันเพอืเข ้าสู่กระบวนการบงัคับคดี ความไม่เป็นธรรมอันเนืองจาก

การบังคับคดผีู้คาํประกัน  
 
ประเด็นคน้พบนีอาจเป็นเรืองของผลจากการคาํประกันมากกว่าจากกระบวนการบังคับคดีแต่

เนืองจากมีเรอืงของการบงัคบัคดีเขา้มาเกียวขอ้ง และทงัการคาํประกนัและการบงัคบัคดีลว้นเป็นสว่นหนงึ
ของกระบวนการยติุธรรมทางแพง่ ผูศ้กึษาจงึขอนาํมากลา่วถึงในทีนี 

ในการศึกษาครงันีพบว่ามีเกษตรกรรายหนึงถูกกระบวนการทางกฎหมายถึงเขา้สู่การบงัคับคดี
เพราะเป็นผูค้าํประกนัหนีใหผู้อ้ืนแลว้ตอ้งรบัผิดชอบในหนีทีผูกู้ไ้ม่ไดช้าํระ ทงันีเป็นภาระผกูพนัตามสญัญา
คาํประกนัทีเกษตรกรทาํกบัสถาบนัการเงินของรฐัแห่งหนึง ซึงมีสาระระบวุ่า “กรณีผูกู้ผ้ิดนดัชาํระหนีตาม
สัญญากู้ทีกล่าวข้างต้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือว่าผู้กู้ล้มละลายหรือตายหรือกลายเป็นบุคคลไร้
ความสามารถ หรือสาบสูญ หรือไปเสียจากถินทีอยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือยา้ยภูมิลาํเนาโดยมิแจง้ให้
ธนาคารทราบ หรือมีกรณีอืนใดอนักระทาํใหธ้นาคารไม่ไดร้บัชาํระหนีตามสญัญากูที้กลา่วแลว้เต็มจาํนวน
และตามกาํหนดทีระบุไวใ้นสญัญาก็ดี ผูค้าํประกันยอมเขา้รบัผิดร่วมกับผูกู้ใ้นอนัทีจะตอ้งชาํระเงินกูน้นั
ทนัที”  การกูใ้นครงันนัเป็นการกูที้สถาบนัการเงินของรฐั ใหกู้ใ้นลกัษณะการรวมกลุ่มกนักูแ้ลว้คาํประกนั
กนัเอง กลุ่มของเกษตรกรทีเป็นกรณีศึกษามีทงัสิน 11 คน มีสมาชิกในกลุ่ม 2 คน ทีไม่สามารถชาํระหนีได้
และถกูเจา้หนีฟ้องจนคดีสินสดุแลว้ คดีแรกโจทกร์อ้งต่อศาลใหมี้การบงัคบัคดีแลว้  และเมือโจทกสื์บทรพัย์
จาํเลยที 1 (ผูกู้)้ และจาํเลยรว่มทงัหมด (ผูค้าํประกนั) พบว่ามีเฉพาะเกษตรกรทีเป็นกรณีศกึษารายเดียวที
มีทรพัยใ์หย้ดึและนาํเขา้สูก่ารบงัคบัคดีได ้ทีดินแปลงเดียวของครอบครวั ซงึเป็นทีตงับา้นพกัอาศยัและทีดนิ
ทาํกินจึงถกูนาํขายทอดตลาด แต่ก่อนทีกระบวนการขายจะเกิดขึน ครอบครวันีตดัสินใจกูเ้งินจากทีอืนเพือ
มาชาํระหนีใหโ้จทกแ์ทนเกษตรกรผูกู้ ้เพือไม่ใหที้ดินตอ้งเขา้สูก่ระบวนการขายทอดตลาด ซงึพวกเขาพบวา่
ราคาเรมิตน้สาํหรบัการขายนดัแรกตาํกว่าราคาทีดินทีเป็นจรงิ หลงัจากนนัเกษตรกรรายนีจึงใหเ้กษตรกรที
เป็นลกูหนีของสถาบนัการเงินมาทาํสญัญากูเ้งินกบัตวัเองอีกครงัหนึง ซึงก็ไม่มีหลกัประกนัใดจะใหค้วาม
มนัใจไดว้่าจะไดร้บัการชาํระหนีเต็ม เพราะหากเกษตรกรผูน้นัมีความสามารถในการชาํระหนีกบัสถาบนั
การเงินก็คงไม่ตอ้งถกูศาลสงัใหมี้การบงัคบัคดี 
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ปัญหาของเกษตรกรรายนีไม่ไดจ้บเท่านี เพราะในกลุม่ของเกษรตรกรทีจบักลุม่กนักูแ้ละคาํประกนั 
ยงัมีเกษตรกรผูกู้อ้ีกคนหนึงทีถกูฟ้องเพราะไม่สามารถชาํระหนีได ้ โดยมีเกษตรกรรายนีตกเป็นจาํเลยรว่ม
ฐานะผูค้าํประกนั และเกษตรกรผูกู้ไ้ม่มีทรพัยสิ์นใหเ้จา้หนีบงัคบัคดี จงึมีความเป็นไปไดส้งูทีทีดินแปลงเดิม
ของเกษตรกรจะถกูนาํเขา้สูก่ระบวนการบงัคบัคดีอีก จากคาํบอกเลา่ของครอบครวักรณีศกึษาพบว่าตวัผูกู้้
ในคดีนีเคยมีทีดินเป็นกรรมสิทธิดว้ย แตเ่มือมีคดีความไดโ้อนกรรมสิทธิในทีดินใหผู้อ้ืนทาํใหก้ลายเป็นคนไร้
ทรพัยสิ์น  การบงัคบัคดีจงึเกิดขึนกบัเกษตรกรกรณีศกึษารายนีทีไม่ไดมี้การถ่ายโอนทรพัยส์ิน 

กรณีนีนอกจากแสดงใหเ้ห็นความไม่เป็นธรรมในสญัญาคาํประกนัทีใหผู้ค้าํประกนัตอ้งรบัผิดชอบ
หนีแทนผูกู้แ้บบ 100% แลว้ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงช่องโหวข่องการบงัคบัคดีทีไม่สามารถสืบยอ้นไปถึงการถา่ย
โอนทรพัยส์นิเพือหนีการบงัคบัคดีของผูกู้ต้วัจรงิได ้ 

 
5. การยดึทร ัพยเ์พอืเข ้าสู่กระบวนการบังคับคดมีากเกินความจาํเป็น  จนมูลค่าสูงกว่ายอด

หนีหลายเทา่ ทาํใหเ้กษตรกรไม่สามารถทาํธ ุรกรรมใดๆ  ต่อทร ัพยท์ถี ูกยดึมาเกินได้ 
 
การยึดทรพัยเ์พือเขา้สู่กระบวนการบงัคับคดีจะดาํเนินไปเพือใหเ้จา้หนีทีขอบังคับคดีไดร้บัการ

ชาํระหนีตามคาํพิพากษาของศาล หากยดึตามหลกัการนีทรพัยที์ยดึมาก็ไม่ควรมีมลูค่าสงูกว่ายอดหนีมาก
นัก เพือใหผู้ถู้กยึดทรพัยส์ามารถใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยต์่างๆ ทีไม่เกียวขอ้งกับคดีได ้การศึกษาครงันีมี
เกษตรกรรายหนึงถกูยดึทรพัยเ์ป็นทีดิน 2 แปลง (โฉนด 2 ใบ) ซึงมลูค่าทีดินรวมสิงปลกูสรา้งบนทีดินทงั  
แปลงสงูกว่ามลูค่าหนี โดยเกษตรกรถกูฟ้องดว้ยยอดหนีรวม 236,800 บาท แต่ทรพัยที์ถกูยดึแปลงแรกเจา้
พนักงานบงัคบัคดีกาํหนดราคาเริมตน้ในการขายทอดตลาด 500,490 บาท และแปลงที 2 กาํหนดราคา
เริมตน้ในการขายทอดตลาด 68,160 บาท เกษตรกรเจา้ของทรพัยไ์ดยื้นคาํรอ้งต่อศาลขอใหมี้คาํสงั 2 ขอ้ 
ขอ้แรกขอใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีประเมินราคาทรพัยใ์หม่ เนืองจากราคาเริมตน้ทีเจา้พนกังานบงัคบัคดี
ระบมุาตาํกว่าความเป็นจรงิและไมมี่การประเมินราคาสิงปลกูสรา้งรวมอยู่ดว้ย ขอ้สองขอใหศ้าลมีคาํสงัให้
เจา้พนกังานบงัคบัคดียกเลิกบงัคบัคดีทีดินแปลงที 2 เนืองจากราคาประเมินทีดินแปลงแรกสงูกวา่มลูคา่หนี
แลว้  ศาลมีคาํสังตามขอ้เรียกรอ้งขอ้ที 1 ใหมี้การประเมินราคาทรพัยใ์หม่ ทาํใหเ้จา้พนักงานบงัคับคดี
ยกเลิกการขายทอดตลาดไปก่อน ส่วนคาํรอ้งขอ้ที 2 ทีขอใหย้กเลิกการบงัคบัคดีทีดินแปลงที 2 ศาลไม่มี
คาํสัง ทาํให้ในปัจจุบันทีดินของเกษตรรายนียังไม่ถูกนาํมาขายทอดตลาด แต่ทีดินทัง 2 แปลงยังถูก
สาํนกังานบงัคบัคดียดึไว ้เพือรอเวลาขายทอดตลาดใหม่อีกครงัหนงึ  

“พีอยากไดที้ดนิแปลงทีสองออกมา เพือนาํไปบรหิารจดัการใหมี้เงินมาใชห้นี ทีดินจะไดไ้ม่ตอ้งถกู
ขายทอดตลาด” เกษตรกรเจา้ของทีดินกลา่ว 
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6. กระบวนการขายทอดตลาดในปัจจุบันมีช ่องโหว่ใหน้ ิตบิ ุคคลต่างด้าวสามารถถอื
กรรมสิทธ ิเหนือทดีนิในภาคการเกษตรของประเทศได้  

ประเด็นนีมีความเกียวขอ้งกบัพระราชกาํหนดบรหิารสนิทรพัย ์ พ.ศ. 2541 ทีอนญุาตใหนิ้ติบคุคล
ตา่งดา้วสามารถดาํเนินกิจการบรหิารสินทรพัยไ์ดใ้นฐานะ “นิติบคุคลพิเศษ” ทีสามารถรบัซือ รบัโอนและ
รบัจา้งบรหิารสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพจากสถาบนัการเงิน เพือนาํมาบรหิาร หรอืจาํหน่ายจ่ายโอนตอ่ไป  และ
ในวนัที 7 พฤษภาคม 2557 กรมทีดนิโดยนายพินิจ หาญพาณิชย ์ อธิบดี ไดมี้หนงัสือสง่ถึงผูว้า่ราชการ
จงัหวดัทวัประเทศ ชีแจงหลกัเกณฑใ์นการปฏิบตัิของเจา้พนกังานตอ่กรณีการไดม้าซงึทีดินหรอืกรรมสิทธิ
ในหอ้งชดุของบรษัิทบรหิารสินทรพัยว์า่ “กรณีการขอไดม้าซงึทีดินของบรษัิทบรหิารสินทรพัยซ์งึเป็นนิติ
บคุคลไทยหรอืนิติบคุคลตา่งดา้ว หรอืบรษัิทบรหิารสินทรพัยท์ีมีสถาบนัการเงนิตามกฎหมายธุรกิจสถาบนั
การเงนิเป็นบรษัิทแม่หรอืไม่ก็ตาม ไม่วา่จะเป็นกรณีการขอไดม้าจากการรบัซือโอนจากสถาบนัการเงิน หรอื
จากการรบัชาํระหนี หรอืการซืออสงัหารมิทรพัยจ์ากการขายทอดตลาดโดยคาํสงัศาลหรอืเจา้พนกังาน
พิทกัษท์รพัย ์ ถือวา่เป็นการบรหิารสินทรพัยส์ามารถกระทาํไดต้ามมาตรา 3 ของพระราชกาํหนดบรษัิท
บรหิารสินทรพัย ์พ.ศ. 2541 ซงึแกไ้ขเพิมเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิมเติมพระราชกาํหนดบรษัิทบรหิาร
สินทรพัย ์พ.ศ.2541 พ.ศ. 2550” จากการศกึษาในครงันีพบวา่มีเอกชนทีเป็นนิติบคุคลตา่งดา้วรายหนึงได้
เขา้ซือสญัญาจาํนองของเกษตรกรรายหนงึกบัสถาบนัการเงินแห่งหนงึในฐานะ “สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ” 
ภายหลงันิติบคุคลตา่งดา้วรายนนัเขาสูร้าคาในการประมลูขายทอดตลาดทีดินแปลงนนัของเกษตรกร และ
เป็นผูช้นะการประมลู จากคาํบอกเลา่ของเกษตรกรรายนนั นิติบคุคลตา่งดา้วรายนีไดก้ระทาํการลกัษณะ
ดงักลา่วคือซือสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพจากธนาคารแห่งนนั แลว้เขา้ประมลูในกระบวนการขายทอดตลาด
สามารถไดก้รรมสิทธิทีดินภาคการเกษตรในอาํเภอศรปีระจนัต ์  จงัหวดัสพุรรณบรุ ี ไปครอบครองจาํนวน
หลายแปลง  

การใหนิ้ติบคุคลตา่งดา้วสามารถเขา้รว่มเสนอราคาในการขายทอดตลาด และถือกรรมสิทธิในทีดนิ
โดยผ่านกระบวนการชายทอดตลาดไดเ้ช่นนี ทาํใหเ้กิดการสญูเสียทีดินภาคการเกษตรไปอยู่ในมือของ
บรรษัทตา่งดา้ว ถึงแมจ้ะถกูกาํหนดสดัสว่นใหมี้คนไทยถือหุน้ดว้ยไม่นอ้ยกวา่ 51% ก็ตาม ซงึขดัแยง้กบั
แนวคิดพืนฐานของประเทศทีตอ้งการรกัษาทีดนิภาคการเกษตรไว ้ แมร้าคาขายสนิทรพัยร์ะหวา่งสถาบนั
การเงนิกบันิตบิคุคลพิเศษจะไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะ แตจ่ากการเก็บขอ้มลูกบัทนายความทีมีประสบการณ์
กบัคดีหนีสนิทีนิติบคุคลต่างดา้วเขา้มาเกียวขอ้งพบวา่นิติบคุคลตา่งดา้วเหลา่นีสว่นใหญ่ซือสินทรพัยด์อ้ย
คณุภาพจากสถาบนัการเงินในราคาเพียงประมาณ 40-50% ของมลูหนี แตก่ลบัมาฟ้องรอ้งกบัเกษตรกร
เต็มมลูคา่หนี  
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การต่อสู้ของเกษตรกรเพอืร ักษาสิทธ ิของตนเองในกระบวนการบังคับคดี 

 
ในแมก้ระบวนการบงัคบัจะมีช่องทางทางกฎหมายใหล้กูหนีตามคาํพพิากษาสามารถใชเ้ป็น

เครืองมือในการปกปอ้งสทิธิของตนเองได ้ แตด่งักลา่วก่อนหนา้นีวา่สิทธิดงักลา่วขนึกบัดลุยพินิจของศาล 
ทางออกทีไดผ้ลทีสดุในการปกปอ้งสิทธิรวมถงึทีดินทาํกินของตนเองจากระบวนการขายทอดตลาด และ
การบงัคบัคดคืีอ การถอนคดีออกมา ซงึดอ้งทาํโดยการชาํระหนีใหก้บัเจา้หนี ในการศกึษาครงันี พบวา่การ
ชาํระหนีใหก้บัเจา้หนีมี 2 วธีิ 

1. กูเ้งินจากแหล่งอืนมาชาํระเจา้หนี แลว้นาํทีดินออกจากกระบวนการบงัคบัคดี พบว่าโดยทวัไป
เกษตรกรทีเป็นลกูหนีเองจะไม่สามารถทาํได ้ เพราะวิธีนีทาํใหเ้กษตรกรตอ้งมีหนีสินเพิมขึน ในการศึกษา
ครงันีมีเกษตรกร 1 รายเลือกวิธีนี โดยเกษตรกรคนนีเป็นจาํเลยฐานะผูค้าํประกนั แลว้ลกูหนีผูกู้ที้เป็นจาํเลย
ที 1 ไม่มีทรพัยใ์หย้ึด จึงยึดทรพัยผ์ูค้าํประกันแทน เกษตรกรผูค้าํประกันทีถูกยึดทีดินเกรงว่าจะตอ้งถูก
บงัคบัใหต้อ้งขายทีดินในราคาถูก จึงตอ้งดินรนไปหาแหล่งเงินกูเ้พือเอาทีดินตนเองออกจากกระบวนการ
บงัคบัคดี แลว้ใหเ้กษตรกรลกูหนีทีเป็นจาํเลยที 1 มาเป็นลกูหนีตนเองแทน  

2. ขอความช่วยเหลือจากกองทุนฟืนฟูและพฒันาเกษตรกรเพือใหเ้ขา้มาซือหนี และนาํทีดินออก
จากกระบวนการขายทอดตลาด เป็นวิธีทีไดผ้ลทีสุด แมก้องทุนฯ จะยังไม่ซือเพียงมีหนังสือยืนยันจาก
กองทุนฯ ว่ามีมติรบัซือหนีกอ้นนนัแลว้ สามารถนาํไปเป็นหลกัฐานแถลงต่อซาลขอใหมี้การระงบัการขาย
ทอดตลาดได ้มี 1 กรณีในการศกึษาครงันีทีเกษตรกรยืนเรืองขอกองทนุฟืนฟฯู ใหเ้ขา้มาซือหนี และกองทนุ
ฯ มีมติรบัซือ และศาลมีคาํสังระงับการขายทอดตลาดชัวคราว โดยกาํหนดระยะเวลาไว ้6 เดือน หาก
ภายใน 6 เดือนนีไม่มีการซือทรพัย ์กระบวนการขายทอดตลาดจะดาํเนินต่อไปจากจุดทีศาลสงัหยุด ณ 
ขณะนนั  

แมวิ้ธีการทีกองทนุฟืนฟฯู เขา้มาซอืหนีจะเป็นการใชส้ิทธิของเกษตรกรตามกฎหมายไดอ้ย่างมี
ประสทธิผลทีสดุ คือสามารถรกัษาทีดินของเกษตรกรไวไ้ดม้ากทีสดุ และศาลรบัฟัง  แตว่ิธีการนีก็มีอปุสรรค
สาํคญัคือกองทนุฯ มีงบประมาณจาํกดั ไม่สามารถซือหนีของเกษตรกรทีมีคณุสมบตัิตามเงือนไขกองทนุได้
ทกุคดี  

นอกจากการชาํระหนีแลว้พบวา่เครอืงมือในการต่อสูข้องเกษตรกรในการรกัษาสทิธิและเรยีกรอ้ง
ความยตุธิรรมจากกระบวนการบงัคบัคดีและการขายทอดตลาดมีดงันี 

- การแสวงหาความช่วยเหลือจากภายนอก โดยบคุคลภายนอกทีเกษตรกรขอความช่วยเหลือมาก
ทีสดุคือกองทนุฟืนฟแูละพฒันาเกษตรกร เพือใหเ้ขา้มาซือหนีซงึจะทาํใหก้ระบวนการบงัคดีตอ้งยตุิลงดว้ย 
พบวา่แมก้องทนุฯ จะเพียงแคมี่มติรบัรองการพิจารณารบัซือหนีของเกษตรกรแตก่ระบวนการซือหนียงัไม่
เกิดขนึจรงิ แตม่ติรบัรองนนัสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานตอ่ศาลเพือขอใหมี้การระงบัการขายทอดตลาดได ้  ใน
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การศกึษาครงันีมีเกษตรกร 2 ราย ไดร้บัการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทนุฯ วา่หนีสนิอยู่ในหลกัเกณฑ์
ทีกองทนุฯ สามารถซือได ้ และอนมุตัิการซือหนีนนัแลว้ แตก่ารซือหนียงัไม่เกิดขนึจรงิ ไดยื้นคาํรอ้งตอ่ศาล
ขอใหมี้การระงบัการขายทอดตลาดเพือรอเวลาใหก้องทนุฯ เขา้มาซือหนี พบวา่ศาลมีคาํสงัใหร้ะงบัการขาย
ทอดตลาด โดยกาํหนดเวลาทีระงบัการขายทอดตลาดไวช้ดัเจน  

นอกจากนียงัพบวา่มีการขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากหนว่ยงานอืนเชน่ ศนูยป์ระสานงาน
ลกูหนีแห่งชาติ  และ มลูนิธิชีวิตไท ซงึสว่นใหญ่ใหไ้ดเ้พียงคาํปรกึษา มีหนงึคนจา้งทนายความ แต่ทาํใหเ้กิด
ภาระทางเศรษฐกิจตามมา และพบวา่ถกูทนายเอาเปรยีบ 

- การใชก้ระบวนการทางกฎหมาย มีเกษตรกร 2 รายยืนขอใหศ้าลมีคาํสงัเพิกถอนการกาํหนด
ราคาเรมิตน้ในการขายทอดตลาดของเจา้พนกังานบงัคบัคดี เนืองมีราคาตาํกวา่ทีควรจะเป็นแตศ่าลไม่รบั
ฟัง การใชข้อ้กฎหมายทีศาลรบัฟังและมีคาํสงัใหร้ะงบัการทอดตลาดไวช้วัคราวคือกรณีทีเกษตรกรยืนรอ้ง
ตอ่ศาลวา่การประเมินราคาของเจา้พนกังานบงัคบัคดีไม่ถกูตอ้ง เนืองจากประเมินราคาเฉพาะทีดินเปลา่ 
ไม่รวมสิงปลกูสรา้งบนทีดินทาํใหที้ดนิมีราคาตาํกวา่ทีควรจะเป็น ซงึเกษตรกรมีหลกัฐานสิงปลกูสรา้ง
ชดัเจน ขณะทีในใบแจง้การขายทอดตลาดของเจา้พนกังานบงัคบัคดีก็ระบรุาคาว่าเป็นทีดินเปลา่อย่าง
ชดัเจน  
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาจะเห็นว่าปัญหาสาํคญัของการบวนการขายทอดตลาดทีกระทบกบัเกษตรกรที
เป็นหนีและถูกบงัคบัคดีมากทีสดุคือการทีทรพัยถ์กูประเมินราคาตาํกว่าทีควรจะเป็น ทงันีอาจเป็นเพราะ
กระบวนการบงัคบัคดีมุ่งใหท้รพัยข์ายไดเ้พือใหโ้จทกไ์ดร้บัการชาํระหนีตามคาํพิพากษาเรว็ทีสดุ ซงึไม่เพียง
ทาํใหเ้กิดผลกระทบทางลบกบัเกษตรกรทีตอ้งสญูเสียทีดินทาํกิน แต่ยงักระทบโครงสรา้งการครอบครอง
ทีดินโดยรวมของประเทศ กล่าวคือทาํใหที้ดินทีควรเป็นพืนทีการเกษตร ตกไปอยู่ในมือของนายทุน หรือ
บุคคลอืนทีไม่ไดมี้อาชีพเกษตรกร ไดง้่ายขึน ซึงขัดกับหลักนโยบายแห่งรฐัและปรชัญาพืนฐานในการ
พฒันาประเทศของรฐัไทย ทียงัคงถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่การครอบครองทีดินของ
ภาคการเกษตรกลบัลดนอ้ยลง  

อย่างไรก็ดีการศึกษาจากประสบการณต์รงของเกษตรกรในครงันี ยงัไม่พบกรณีทีราคาทรพัยที์ได้
จากการประมลูตาํกว่ามลูค่าหนีจนนาํสู่การยึดทรพัยข์องเกษตรกรเพือเขา้สู่การบงัคบัคดีซึงเป็นกระบวน
การทีสาํคัญของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ซึงเป็นปัญหาทีมีการบนัทึกเป็นเอกสารในหลายที ทังนี
เป็นไปไดว้า่กลุม่ศกึษาในครงันีมีขนาดเลก็ แต่ไม่ไดแ้ปลวา่ปัญหานนัไม่ไดด้าํรงอยู่ 

 การศึกษาในครังนียังทําให้เห็นว่าความไม่ยุติธรรมทีเกิดกับเกษตรกรในกระบวนการขาย
ทอดตลาดนันมีความสืบเนืองกับกระบวนการอืนๆ ในทางแพ่ง เช่น การทีสถาบนัการเงินของรฐัปล่อยกู้
อย่างไม่คาํนึงถึงศกัยภาพในการชาํระหนีของเกษตรกรทาํใหเ้กษตรกรมีหนีเกินตวัจนตอ้งจบลงดว้ยการ
ฟ้องรอ้ง และถกูยึดทรพัยเ์ขา้สู่กระบวนการบงัคบัคดี หรือการทีกฎหมายคาํประกนัเปิดช่องใหเ้จา้หนีผลกั
ภาระในการชาํระเงินกูข้องผูกู้ม้าไวที้ผูค้าํประกนัได ้100% ของวงเงินกู ้ทาํใหเ้กษตรกรบางคนทีมีทรพัยใ์ห้
ยดึมีโอกาสถกูยดึทรพัยเ์พือบงัคบัคดีซาํแลว้ซาํอีก จนกลายเป็นโอกาสทีจะตกอยู่ในวงจรหนีแบบไม่สินสดุ 

 มีขอ้น่าสงัเกตจากการศึกษาในครงันีคือ เกษตรกรทีจะหลดุจากกระบวนการขายทอดตลาดและ
การบงัคบัคดีได ้ตอ้งเป็นเกษตรกรทีลกุขึนมาสู ้ซึงในการสูจ้าํเป็นตอ้งมีปัจจยัสนบัสนนุ 2ประการคือ เงิน 
และความรู ้ในส่วนของเงินทีนาํมาเพือรกัษาทีดินพบว่ามักเป็นเงินกู ้กลายเป็นการเพิมภาระหนี ส่วน
ความรูไ้ดม้าจาก 2 ทางคือ การมีคนภายนอกใหค้าํปรกึษา เช่นองคก์รไม่แสงผลกาํไรอย่างมลูนิธิชีวิตไท 
หรอืทนายความ ซงึตอ้งใชเ้งินเป็นคา่จา้งดว้ยเช่นกนั 

ข ้อเสนอแนะ 

1. ควรมีองคก์รทางกฎหมายหรอืองคก์รทีสามารถใหค้าํแนะนาํเกียวกบัขอ้กฎหมายและการต่อสู้
ทางกฎหมายทาํหนา้ทีทีปรกึษากระบวนการบงัคบัคดีใหก้บัเกษตรกร  
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2. ควรตอ้งมีการขับเคลือนทางนโยบาย/ ทางกฎหมาย เพือใหมี้การเปลียนแปลงเงือนไขการ
กาํหนดราคาเริมตน้ และราคาอา้งอิงในการขายทอดตลาดใหมี้ความเป็นธรรมต่อทัง 2 ฝ่าย ทังนีการ
กาํหนดราคาทรพัยต์าํกว่าทอ้งตลาดนอกจากจะเป็นผลเสียต่อเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยใน
การถกูบงัคบัใหต้อ้งจาํหน่ายทีดินทาํกินในราคาถกูแลว้ยงัเป็นผลเสียต่อเจา้หนีทีทาํใหไ้ม่ไดร้บัการชาํระหนี
เต็มจาํนวนตามคาํพิพากษา เพราะสว่นใหญ่เกษตรกรทีโดนฟ้องรอ้งไม่ไดมี้ทีดินทาํกินใหย้ดึหลายแปลง  

3. ควรมีการขบัเคลือนทางนโยบายใหย้กเลิกพระราชกาํหนดบริหารสินทรพัย ์พ.ศ. 2541 ทีเอือ
ใหบ้ริษัทเอกชนต่างดา้วเข้ามาถือกรรมสิทธิทีดินภาคการเกษตรของประเทศไดผ่้านกระบวนการขาย
ทอดตลาด ทังนีหากยอ้นกลับไปมองประวัติศาสตรก์ารประกาศพระราชกาํหนดฉบับนีพบว่า เป็นการ
ประกาศใชใ้นช่วงทีประเทศเผชิญวิกฤติตม้ยาํกุง้ สภาบนัการเงินประสบปัญหาหนีเสียหรือหนีดอ้ยคณุภาพ 
(NPL) ทาํใหเ้ศรษฐกิจชะงกังนั  รฐับาลในยคุนนัตอ้งตราพระราชกาํหนดเพือใหมี้เงินจากต่างประเทศเขา้
มาขบัเคลือนเศรษฐกิจในภาคการเงิน ซงึประเทศไทยกา้วขา้มสถานการณน์นัมาแลว้ พระราชกาํหนดฉบบั
นีจึงไม่ควรใหมี้ผลบงัคบัใชต้่อไป เพราะนอกจากจะไม่สอดคลอ้งกับสถานการณใ์นประเทศแลว้ยงัทาํให้
เกิดการสญูเสียทีดินภาคการเกษตรไปสูน่ายทนุตา่งประเทศอีกดว้ย  
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ภาคผนวก 

กรณีศึกษาท  ี1: ถูกเจ้าหนีหลอกใหย้อมร ับการของดการบังคับคด  ี

 เกษตรกรหญิงอาย ุ50 ปี รบัหนา้ทีหวัหนา้ครอบครวัทีประกอบดว้ยสมาชิก 3 คน มีตนเอง แม่ และ
ลกูสาวอาย ุ30 ปี อาชีพหลกัปลกูขา้วโพดเลียงสตัว ์และผกัสวนครวั มีคดีกูยื้มถกูฟ้อง และถกูบงัคบัคดี 2
คดี รายละเอียดดงันี  

คดที  ี1 คดกีู้ยมื คาํประกัน 

รายละเอ ียดคด  ี

 โจทก ์ เจา้หนีเอกชนนอกระบบ เกษตรผกูพนัฐานะผูค้าํประกนั ตกเป็นจาํเลยที   

 โจทกยื์นฟ้องศาลในวันที 1 พ.ย. 2559 ตามคาํฟ้องคือจาํเลยที 1 กูยื้มเงินโจทก ์120,000 บาท 
ดอกเบียรอ้ยละ 15 ต่อปี ตงัแต่วนัที 18 กนัยายน 2556 แต่จาํเลยที 1 ไม่เคยชาํระเงินตน้และดอกเบียเลย 
โจทกจ์ึงฟ้องขอใหจ้าํเลยทงัสองชาํระเงินจาํนวน 175,500 บาท พรอ้มดอกเบียรอ้ยละ 15 ต่อปี ของตน้เงิน
จาํนวน 120,000 บาท  

วนัที 20 ก.พ. 2560 ทาํสญัญาประนีประนอมยามความ ว่าจาํเลยทงัสองจะร่วมกันหรือแทนกัน
ชาํระเงินใหโ้จทกจ์าํนวน 175,500 บาท พรอ้มดอกเบียในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปี ของเงินตน้ 120,000 บาท 
โดยผ่อนชาํระรายเดือน เดือนละไม่ตาํกว่า 3,000 บาท ทุกวนัที 27 ของทุกเดือน เริมงวดแรก 27 มีนาคม 
2560 เฉพาะงวดที 27 ธันวาคม 2560 จะชาํระ 50,000 บาท จะชาํระใหเ้สรจ็สินภายใน 27 กนัยายน 2561 
โดยนาํเขา้บญัชีธนาคารใหโ้จทก ์ 

 

รายละเอ ียดการถูกบังคับคด  ี

 หลงัจากมีคาํพิพากษาจาํเลยทงั 2 ไม่เคยชาํระหนีตามพิพากษา โจทกจ์ึงรอ้งขอศาลใหบ้งัคบัคดี 
และวันที 25 กันยายน  62 ศาลมีหมายบังคับคดี แต่งตังเจา้พนักงานบังคับคดีจัดการยึดทรพัยส์ินของ
จาํเลยที 2 คดีนีโจทกส์ืบแลว้พบว่าจาํเลยที  ไม่มีทรพัยสิ์นใหย้ดึหรืออายดั แต่จาํเลยที 2 มีทีดินทีมีโฉนด
จึงของศาลยึดทีดินนนัเพือขายทอดตลาด เป็นทีดินทีไม่มีสิงปลกูสรา้ง และสาํนกังานทีดินชยันาทประเมิน
ราคาทีดินไวท้ี 48,625.00 บาท ในตอนแรกทีทาํเรืองขอบงัคบัคดีโจทกไ์ม่มีขอ้มลูว่าทีดินแปลงทีขอศาลยดึ
ไวน้นัจาํเลยนาํไปจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินอืน ซงึมลูคา่หนีสงูกวา่ราคาประเมินทีดิน 
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 วนัที 6 มีนาคม 2563 สาํนกังานบงัคบัคดีชยันาทแถลงของดการบงัคบัคดีเป็นเวลา  เดือน ตาม
คาํรอ้งขอจากโจทกท์ีแจง้ว่าสามารถตกลงกบัจาํเลยทงั 2 ได ้โดยจาํเลยทงั 2 ตกลงผ่อนชาํระใหโ้จทกร์าย
เดือนคนละ 2,000 บาท และในเดือนกนัยายนและมีนาคมของทุกปี จะชาํระเดือนละไม่นอ้ยกว่า 15,000 
บาท เรมิชาํระยอดแรกเดือนมีนาคม 2563 

 

คดที  ี2 คดกีู้ยมื คาํประกัน 

รายละเอ ียดคด  ี

 โจทกเ์ป็นเจา้หนีนอกระบบ รายเดียวกบัคดีแรก ฟ้องในวนัที 1 พ.ย. 2559 เกษตรกรเจา้ของเรือง
เป็นจาํเลยที 1 มีลกูสาวเป็นจาํเลยที 2 คาํฟ้องตอ้งการใหจ้าํเลยทงั 2 เพราะเงินตน้ทีจาํเลยที 1 กูยื้มมา 
พรอ้มชาํระดอกเบีย ถึงวนัฟ้องรวมจาํนวน 282,625 บาท ศาลมีคาํพิพากษาตามสญัญาประนีประนอม
ยอมความใหจ้าํเลยทงั 2 ชาํระหนีตามคาํฟ้อง โดยระบุใหจ้าํเลยที 2 ร่วมรบัผิดเฉพาะยอดเงินตน้ 1 แสน
บาท รวมดอกเบีย 48,750 บาท รวมเป็น 148,750 บาท และใหจ้าํเลยทังสองร่วมกันชาํระค่าฤชาธรรม
เนียมและคา่ทนายความแทนโจทก ์

 

รายละเอ ียดการถูกบังคับคด  ี

 หลังศาลมีคาํพิพากษา จาํเลยทัง 2 ไม่เคยชาํระหนีตามคาํพิพากษาเลย วันที 3 ตุลาคม 2562
สาํนกังานบงัคบัคดีชยันาทออกหมายแจง้จาํเลยว่าเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดย้ึดโฉนดทีดิน 2 แปลง  แปลง
แรกเป็นทีดินพรอ้มสิงปลกูสรา้ง มลูค่าประเมินรวม 1,271,250.00 บาท และแปลงทีสอง (ชือผูค้รอบครอง 
2 คน คือจาํเลยที 1 และ ลกูสาวอีกคนทีไม่เกียวกบัคดีนี) เป็นทีดินเปลา่ราคาประเมิน 64,390 บาท  

เมือรวมราคาประเมินทีดินทงัสองแปลงจะอยู่ที 1,338,640.00 บาท ราคาประเมินเฉพาะทีดินใน
สว่นของจาํเลยที 1 อยู่ที 1,304,945.00 บาท  

 ต่อมา วนัที 6 มี.ค. 2563 สาํนักงานบงัคบัคดีชัยนาทแถลงของดการบงัคบัคดีเป็นเวลา 6 เดือน 
ตามคาํรอ้งของโจทกที์ใหเ้หตุผลว่าสามารถตกลงกับจาํเลยทงัสองไดโ้ดยจาํเลยทงัสองจะผ่อนชาํระราย
เดือน คนละไม่นอ้ยกวา่ 2,000 บาท และภายในเดือนกนัยายนและเดือนมีนาคมของทกุปี จะชาํระเดือนละ
ไม่นอ้ยกว่า 15,000 บาท เริมจ่ายรายเดือนมีนาคม 2563 และเริมรายปีเดือนกันยายน 2563  เกษตรกร
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ชาํระหนีไประยะหนึงจนไดร้บัคาํปรกึษาจากทีมทนายความขององคก์รไม่แสวงหาผลกาํไรแห่งหนึงและ
ตระหนักว่าการชาํระเงินใหเ้จา้หนีของตนเองไม่มีหลกัฐานว่าจะมีการลดยอดหนีจึงหยดุการชาํระ  ต่อมา
เจา้หนีจึงขอใหมี้การบงัคบัคดีต่อโดยสืบยดึทีดินอีกแปลงหนึงมาเขา้สู่กระบวนการได ้ครงันีเกษตรกรไดร้บั
คาํแนะนาํจากแกนนาํเกษตรกรในพืนที ซึงเป็นสมาชิกกองทุนฟืนฟูและพัฒนาเกษตรกรว่าใหเ้ขา้เสนอ
ราคาดว้ยเพือรกัษาทีดินไว ้ในการเสนอราคาครงันนัมีผูเ้สนอราคา 2 รายคือ เจา้หนีผูยื้นขอบงัคบัคดีและ
ตวัแทนฝ่ายเกษตรกร สดุทา้ยฝ่ายเกษตรกรชนะการเสนอราคา ดว้ยราคาสงุถึง หนึงแสนกว่าบาท ซึงเกิน
ความสามารถในการซือของเกษตรกรเกษตรกรจึงยืนเรืองขอยืดเวลาการชาํระเงินค่าซือทีดินออกไป 3 
เดือน ตามทีกฎหมายอนญุาต แตย่งัไม่ชดัเจนวา่เมือครบกาํหนดแลว้จะทาํอย่างไร 

 

กรณีศึกษาท  ี2 

เป็นผูค้าํประกนัถูกยึดทีดินเขา้สู่กระบวนการบงัคบัคดีเพราะจาํเลยทีเป็นผูกู้ไ้ม่ชาํระหนีและไม่มี
ทรพัยใ์หย้ึด ศาลมีคาํสงับงัคบัคดีและแต่งตงัเจา้พนกังานบงัคบัคดี  เขา้พนกังานบงัคบัคดีมีกาํหนดขาย
ทอดตลาดทัง 6 นัดแลว้ แต่มีการประเมินราคาทีดินตาํกว่าทีควรขายไดจ้ริง เกษตรกรตัดสินใจกูเ้งินมา
ชาํระหนีแทนลกูหนีตวัจรงิเพือนาํทีดินออกจากกระบวนการบงัคบัคดี  

รายละเอ ียดของคด  ี

 เจา้ของทีทรพัย ์(ทีดินพรอ้มสิงปลกูสรา้ง) เป็นจาํเลยที 2 ในคดีทีธนาคารออมสินฟ้องในคดีกูยื้ม 
คาํประกนั มีจาํเลยร่วมรวม 11 คน รายละเอียดคาํฟ้องคือจาํเลยที 1 มีการกูยื้มเงินโจทกค์ือธนาคารออม
สินจาํนวน 200,000 บาท ในวนัที 11 กนัยายน 2555 โดยมีจาํเลยที 2-11 เป็นผูค้าํประกนั แตจ่าํเลยที 1 ไม่
สามารถชาํระหนีใหโ้จทกไ์ดต้รงตามงวดทีระบุในสญัญาเงินกู ้ศาลมีคาํพิพากษาในวนัที  พฤศจิกายน 
2560 ใหจ้าํเลยทงั 11 คน ร่วมกันหรือแทนกนัชาํระเงินจาํนวน 132,687.68 บาท พรอ้มดอกเบียในอตัรา
รอ้ยละ 12 ต่อปี ของเงินตน้จาํนวน 117,317.62 บาท นบัจากวนัฟ้อง (3 ตลุาคม 2560) เป็นตน้ไปจนกว่า
จะชาํระเสร็จแก่โจทก ์ใหจ้าํเลยทงั 11 ใชค้่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทกโ์ดยกาํหนดค่าทนายความ 3,000 
บาท  

 อย่างไรก็ดีภายหลงัคาํพิพากษาไม่ปรากฏว่าจะเลยชาํระหนีใหแ้ก่โจทกต์ามคาํพิพากษา วนัที 20 
สิงหาคม 2564 มีประกาศเจา้พนกังานบงัคบัคดี สาํนักงานบงัคบัคดีจังหวดัตาก สาขาแม่สอด เรืองขาย
ทอดตลาดทีดินพรอ้มสิงปลกูสรา้งตามสาํเนาโฉนด ซงึเป็นทรพัยข์องจาํเลยที 2 ทงันีจากการสืบทรพัยข์อง
โจทก์ทราบว่าในบรรดาจําเลยทัง 11 คน มีจําเลยที 2 เพียงคนเดียวทีมีทรัพย์ให้สามารถยึดเข้าสู่
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กระบวนการบงัคบัคดีได ้ประกาศไดร้ะบรุายละเอียดทรพัยที์จะขายว่าเป็นทีดินโฉนดเลขที 5292 เลขทีดิน 
522 มีชือจาํเลยที 2 เป็นผูถื้อกรรมสิทธิ เนือทีตามโฉนด 1 งาน 49 ตารางวา เศษวา 1/10 มีสิงปลกูสรา้งที
จะขายดว้ยคือ บา้นพกัอาศยัไม ้2 ชนั กวา้ง 6 เมตร ยาว 12 เมตร 1 หลงั โดยเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะทาํ
การขายตามสาํเนาโฉนดโดยไม่มีภาระจาํนอง ผูซ้ือมีหนา้ทีไปติดต่อเจา้พนกังานผูมี้อาํนาจเพือขอออกใบ
แทนเอง 

 มีกาํหนดขายทอดตลาดทีดินพรอ้มสิงปลูกสรา้งรวม 6 นัด ไดแ้ก่ วันที 20 ตุลาคม 2564, 10 
พฤศจิกายน 2564, วนัที 1 ธันวาคม 2564, วนัที 22 ธันวาคม 2564, วนัที 12 มกราคม 2565 และวนัที 2
กมุภาพนัธ ์2565 

 ประกาศเจา้พนกังานบงัคบัคดีกาํหนดราคาเริมตน้ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํหนด
หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดราคาเริมตน้และราคาทีสมควรขายในการขายทอดตลดทีใชบ้งัคับอยู่ครงัแรก
เท่ากบัราคาประเมินอา้งอิง หากไม่มีผูเ้สนอราคาเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะปรบัลดราคาเรมิตน้ลงรอ้ยละ 10 
ของราคา ดงักล่าวสาํหรบัการขายแต่ละครงั แต่ราคาเริมตน้จะไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของราคาประเมิน
อา้งอิง  โดยราคาประเมินอา้งอิงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดราคา
เริมตน้และราคาทีสมควรขายในการขายทอดตลาดทีใชบ้งัคับอยู่ โดยเจา้พนักงานบงัคับคดีจะใชร้าคา
อา้งอิงของคณะกรมการกาํหนดราคาทรพัย ์หากไม่มีจะใชร้าคาประเมินของเจา้พนักงานประเมินราคา
ทรพัย ์กรมบงัคบัคดี และหากไม่มีราคาทงัสองดงักล่าวจะใชร้าคาประเมินของเจา้พนักงานบงัคบัคดี ซึง
กาํหนดไวที้ 579,000.00 บาท โดยในคดีนีไม่ปรากฏว่ามีการกาํหนดราคาประเมินของผูเ้ชียวชาญการ
ประเมินราคา ราคาประเมินของเจา้พนักงานประเมินราคาทรพัย ์กรมบงัคับคดี และราคาทีกาํหนดโดย
คณะกรรมการกาํหนดราคาทรพัย ์จงึตอ้งใชร้าคาประเมินของเจา้พนกังานบงัคบัคดี เป็นราคาเรมิตน้  ราคา
ประเมินของพนักงานบังคับคดีตาํกว่าราคาทีดินทีในพืนทีทีมีการซือขายกันมาก  ครอบครวัเกษตรกร
ตัดสินใจกู้ยืมเงินจากคนทีรูจ้ักเพือมาชาํระหนีธนาคารออมสินแทนลูกหนีตัวจริงเพือนาํทีดินออกจาก
กระบวนการบงัคบคดี เนืองจากมนัใจว่าหากปล่อยใหที้ดินถกูขายทอดตลาดจะตอ้งถกูบงัคบัขายในราคา
ตาํกวา่ทีควรจะเป็น 

 อย่างไรก็ดีเนืองจากการทาํสญัญาเงินกูก้บัธนาคารออมสินในครงันีเป็นลกัษณะการรว่มกนักูแ้ละ
คาํประกนั ยงัพบว่ามีเกษตรกรอีคนหนึงทีไม่สามารถชาํระหนีไดแ้ละมีคาํพิพากษาออกมาแลว้ แต่ก็ยงัไม่
สามารถชาํระหนีตามคาํพิพากษาได ้ธนาคารออมสินในฐานะเจา้หนีจึงสามารถรอ้งต่อศาลขอใหมี้การ
บงัคบัคดีไดต้ลอดเวลา ซงึในบรรดากลุม่ผูค้าํประกนัทงัหมดก็จะมีเกษตรกรรายนีรายเดียวทีมีทรพัยใ์หเ้ขา้
สูก่ระบวนการขายทอดตลาด  ดงันนัจงึเป็นไปไดว้า่ทีดินแปลงเดียวของเกษตรกรรายนีทีเพิงถกูนาํออกจาก
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กระบวนการขายทอดตลาดจะถกูนาํเขา้สู่กระบวนการอีกครงัหนึง เพราะเป็นการบงัคบัคดีในฐานะจาํเลย
อีกคดีหนงึ  

กรณีศึกษาท  ี3  

ผ่านกระบวนการบงัคบัคดีแลว้ มีผูซ้ือทรพัยจ์าํนองในขนัตอนของการขายทอดตลาดไปแลว้ แต่
เจา้ของทรพัยย์งัไม่ออกจากทีดิน จงึมีการฟ้องขบัไลโ่ดยผูซื้อทรพัยจ์าํนองนนั ปัจจบุนัเคสนีอยู่ในความดแูล
ของกองทนุฟืนฟแูละพฒันาเกษตรกร 

รายละเอ ียดของคด  ี

คดีเริมตน้จากเจา้ของทรพัยน์าํโฉนดทีดินเนือที 1 ไร ่3 งาน 98 ตรว. ไปจดจาํนองกบัเจา้หนีรายที 
1 ในวนัที 27 กนัยายน 2556 ดว้ยวงเงินกู ้210,000 บาท และหลงัจากนนัมีการเพิมวงเงินจาํนองขนึมาเป็น 
550,000 บาท  ในขณะเดียวกันก็ถูกเจ้าหนีอีกรายทีสองฟ้องคดีกู้ยืมเงิน และศาลมีคาํพิพากษาตาม
สญัญาประนีประนอมใหจ้าํเลยชาํระเงินตน้พรอ้มดอกเบียกบัโจทก ์ แต่จาํเลยไม่ชาํระหนีตามคาํพิพากษา 
จนคดีเขา้สู่กระบวนการบงัคบัคดีซึงโจทกส์ืบทรพัยท์ีสามารถนาํเขา้บงัคบัคดีไดคื้อทีดินทีติดจาํนองอยู่กบั
เจา้หนีรายที 1 จึงสง่โฉนดทีดินพรอ้มสาํเนาสญัญาจดจาํนองเพือใหส้าํนกังานบงัคบัคดีชยันาทขาย โดยใช้
วิธีปลอดจาํนอง และใชสิ้ทธิเจา้หนีบรุิมสิทธิรอ้งสอด  คือขายโดยเสมือนว่าไม่มีการจาํนอง แต่สดุทา้ยคน
ซือไดก็้ตอ้งไปเคลียรห์นีเจา้หนีทีติดจาํนอง  

วนัที 3 ตลุาคม 2561 สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัชยันาทอนมุตัิขายทอดตลาดทีดินแปลงดงักล่าว
ในราคา 520,000 บาท ใหก้บั เจา้หนีรายที 1 ซงึเป็นเจา้หนีบรุมิสิทธิและเป็นผูช้นะการเสนอราคา และวนัที 
8 ตลุาคม ทีดินไดถู้กโอนกรรมสิทธิโดยเจา้ของทีดินรายใหม่อนญุาตใหเ้กษตรกรเจา้ของทีดินรายเดิมเช่า
ทีดินแปลงดงักลา่วมีการทาํสญัญาเช่าทีดินในวนัที 21 ตลุาคม 2561 ตกลงราคาเช่าทีเดือนละ 1,000 บาท) 
หรอืปีละ 12,000 บาท แตภ่ายหลงัพบวา่ผูเ้ช่าผิดการชาํระคา่เช่า วนัที 9 พฤศจิกายน 2563เจา้ของทีดินจึง
มีหนงัสือยกเลิกสญัญาเช่า และใหผู้เ้ช่าชาํระค่าเช่าทีคา้งอยู่พรอ้มค่าเสียหายใหห้มดภายใน 7 วนั และให้
ขนยา้ยทรพัยส์ินและบรวิารออกจากทีดินภายใน 30 วนั  

 

กรณีศึกษาท  ี4  

เกษตรกรจากจงัหวดัยโสธร มีคดีถกูฟ้อง รวมถึง 9 คดี เป็นของธนาคารเพือการเกษตร 3 คดี บตัร
เครดิตธนาคารกสิกรไทย 1 คดี, เฟิรท์ชอ้ยส ์2 คดี, บตัรเครดิตกรุงศรี 1 คดี, บริษัทชา้งไท อะโกร จาํกดั 1
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คดี และบรษัิท ศรสีวสัดิ แคปปิตอล จาํกดั 1 คดี คดีทีถกูนาํเขา้สูก่ระบวนการบงัคบัคดีคือ คือคดีของบรษัิท
ชา้งไท อะโกร จาํกดั ซงึไดส้ืบและอายดัทรพัยที์ดิน ทีมี บรษัิท ศรสีวสัดิ แคปปิตอล เป็นเจา้หนีบรุมิสิทธิอยู่ 

รายละเอ ียดของคด  ี(เฉพาะทีเกียวขอ้งกบักระบวนการบงัคบัคดี) 

 โจทก์เป็นบริษัทขายอุปกรณ์การเกษตร จาํเลยใช้เครดิตส่วนตัวซืออาหารไก่เพือให้สมาชิก 
“วิสาหกิจชมุชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตาํบลสิงห”์ นาํไปเลียงไก่ โดยมีขอ้ตกลงกบัสมาชิกว่าสมาชิก
จะชาํระเงินค่าอาหารสตัวค์ืนใหจ้าํเลยเพือนาํไปชาํระใหโ้จทกต์่อ แต่จาํเลยไม่ไดร้บัการชาํระหนีจากเพือน
สมาชิกครบถ้วน จึงไม่มีเงินไปชาํระใหโ้จทก์  จนถูกโจทก์ฟ้องในวันที 6 กันยายน 2560 และวันที 13 
พฤศจิกายน 2560 ศาลมีคาํพิพากษาประนีประนอมยอมความ โดยจาํเลยยินยอมชาํระเงินตามฟ้อง 
236,800 บาท ผ่อนชาํระรายเดือน เดือนละไม่ตาํกว่า 20,000 บาท จาํเลยไม่สามารถชาํระหนีตามคาํ
พิพากษาประนีประนอมยอมความไดโ้จทกจ์ึงขอใหมี้การบงัคบัคดี โดยสืบทราบว่าจาํเลยมีทรพัยสิ์นเป็น
ทีดิน  แปลง  

1. ทีดินเนือที 2 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา  พรอ้มสิงปลกูสรา้งบา้นปนูชนัเดียว คือบา้นทีจาํเลยอยู่
อาศยัในปัจจบุนั  ทีดินแปลงนีติดจาํนองอยู่กบับรษัิทเงินกูเ้อกชน (ศรีสวสัดิ แคปปิตอล) จาํเลยอา้งว่ากูม้า
ดว้ยยอด 1.7 แสน ชาํระแลว้เหลือยอดคงคา้ง 1.4 แสน  ปัจจบุนัโดนเจา้หนีฟ้องคดี และยอดเงินทีตอ้งชาํระ
ตามคาํฟ้องอยู่ทีประมาณ 3 แสนบาท  คดีของเจา้หนีบรุิมสิทธิยงัอยู่ในกระบวนการพิจารณา โดยศาลนดั
คู่ความไกล่เกลียวนัที 10 กมุภาพนัธ ์2565 เป็นทีดินทีมีถนนตดัผ่าน มีสาธารณปูโภคเจา้ถึง  ตามคาํบอก
เลา่ของจาํเลย ราคาขายในทอ้งตลาดประมาณไรล่ะ 1.5 ลา้น แต่ในประกาศเจา้พนกังานบงัคบัคดีจงัหวดั
ยโสธร ลงวนัที 21 พฤษภาคม 2564 ระบรุาคาประเมินของเจา้พนกังานบงัคบัคดีไวที้ 500,490 บาท  

2. ทีดินเนือที 1 ไร่ 26 ตารางวา ระบุในประกาศบงัคบัคดี ลงวนัที 21 พฤษภาคม 2564 ว่าเป็น
ทีดินเปลา่ไม่มีสิงปลกูสรา้ง  แต่ความจรงิตามคาํบอกเลา่ของจาํเลยคือ มีสิงปลกูสรา้ง  หลงั ไดแ้ก่อาคาร
หอประชุม และฟารม์ไก่ขนาด 18x6.8 เมตร และเป็นพืนทีการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดาํริ
รชักาลที 9 ซงึไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นแปลงตน้แบบของจงัหวดัยโสธร  ทีดินแปลงนีเกษตรกรเจา้ของ
ทีดินนาํโฉนดไปใหเ้จา้หนีนอกระบบรายหนงึยดึไวเ้มือครงัขอกูเ้งิน (เป็นการใหย้ดึโฉนดเป็นหลกัประกนัโดย
ไม่ไดท้าํสญัญาจาํนอง) และปัจจบุนัโฉนดยงัอยู่ในความครอบครองของเจา้หนีรายนนั แต่สิทธิในทีดินถูก
บงัคบัคดีแลว้ 

วันที 7 ธันวาคม 2561 เจา้พนักงานบงัคับคดีออกประกาศยึดทรพัยที์ดินของจาํเลยทัง 2 แปลง 
“หา้มไม่ใหผู้ใ้ดกระทาํการใหเ้สียหาย จาํหน่ายจ่ายโอน หรือกระทาํอย่างหนึงอย่างใดแก่ทรพัยที์ยึดโดย
ไม่ไดร้บัอนญุาตจากเจา้พนกังานบงัคบัคดีเป็นอนัขาด” อย่างไรก็ดีแมจ้ะมีคาํสงับงัคบัคดีออกมา แต่ยงัไม่
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มีกาํหนดขายทอดตลาดเพราะเกษตรกรลูกหนีไดป้ระสานไกล่เกลียกับเจา้หนีตลอดเวลา มีหลกัฐานให้
เจา้หนีเห็นชัดเจนว่าอาหารสตัวที์เป็นมูลเหตุแห่งหนีนันถูกซือมาเพือใหส้มาชิกในวิสาหกิจชุมชนใช ้อีก
ทงัตวัเกษตรกรทีเป็นจาํเลยยงัไดฟ้้องสมาชิกวิสาหกิจชมุชนบางคนทีไม่ชาํระหนีค่าอาหารสตัวใ์หต้น เป็นที
น่าสงัเกตว่าการฟ้องของเกษตรกรรายนีต่อสมาชิกรายอืนใชท้นายคนเดียวกับทนายของโจทกที์ฟ้องตน 
เป็นการแสดงใหเ้จา้หนีเห็นถึงความพยายามในการหาเงินมาชาํระหนี  

ความพยายามของเกษตรกรลกูหนีทาํใหโ้จทกยื์นขอชะลอการขายทอดตลาดออกไปเพือใหโ้อกาส
เกษตรกรลูกหนี แต่สุดท้ายเกษตรกรไม่สามารถชําระหนีได้จนในปี 2564 โจทก์จึงขอให้มีการขาย
ทอดตลาดและสาํนักงานบังคับคดีในพืนทีกําหนดวันขายทอดตลาดทัง 6 นัดออกมาดังนี วันที 21
กรกฎาคม 2564, วันที 11 สิงหาคม 2564, วันที 1 กันยายน 2564, วันที 22 กันยายน 2564, วันที 12 
ตลุาคม 2564 และ วนัที 3 พฤศจิกายน 2564 ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัยโสธร หากในการขายแต่ละ
นดัไม่มีการขายหรอืขายไม่ไดห้รอืขายไม่ครบทกุรายการ จะทาํการขายนดัตอ่ไปตามกาํหนด 

 อย่างไรก็ดีวนัที 12 กรกฎาคม 2564 จาํเลยรอ้งต่อศาลขอไกล่เกลียหนีตามคาํพิพากษากบัโจทก์
ของดการขายทอดตลาด เพราะเป็นทรพัยช์ินสดุทา้ย และขอใหป้ล่อยทรพัยแ์ปลงที  เพราะแปลงแรกมี
มลูคา่คุม้กบัหนีแลว้ 

วันที 19 กรกฎาคม 2565  มีบนัทึกการไกล่เกลียว่าเป็นความสมัครใจของคู่ความทังสองฝ่ายที
ตอ้งการไกล่เกลีย และไดเ้นน้ยาํกรณีขอ้ผกูพนัว่า “เมือตกลงกนัแลว้ มีผลผูกพนัใหคู้่กรณีตอ้งปฏิบติัตาม 
เพราะขอ้ตกลงนี เกิดขนึโดยผลของการปฏิบตัิตามคาํพิพากษา ฝ่ายใดฝ่ายหนงึไม่อาจบอกเลิก หรอืปฏิบติั
ให้เป็นอืน โดยไม่ไดร้ับความยินยอมจากอีกฝ่ายได้” มีบันทึกว่าการไกล่เกลียเป็นผลสาํเร็จ การขาย
ทอดตลาดทงั 6 นดัถกูยกเลิก 

วนัที 9 สิงหาคม 2564 จาํเลยรอ้งต่อศาลว่าการประเมินราคาของเจา้พนกังานบงัคบัคดีไม่ถูกตอ้ง
เพราะในรายเละเอียดเอกสารแจง้ราคาระบสิุงก่อสรา้งบนทีดินไม่หมด ทาํใหร้าคาทีดินตาํกวา่ทีควรจะเป็น 
โดยแจง้ต่อศาลว่าทีดินแปลงที 1 ซึงเจา้พนกังานบงัคบัคดีระบวุ่ามีบา้นปนูชนัเดียวเพียงเดียวนนั ในความ
เป็นจริงมีสิงก่อสรา้งดงันี บา้นปนูชนัเดียว 1 หลงั, โรงเรือนเป็ดพนัธุเ์นือ 1 หลงั, คอกไก่พนัธุไ์ข่ 1 หลงั, มี
บ่อปลาและนาขา้ว  เป็นทีดินทีมีถนนผ่ากลาง มีสาธารณปูโภคนาํ ไฟเขา้ถึง ราคาประเมินตามทอ้งตลาด
ในปัจจุบนัของทีดินแปลงนีอยู่ที 2.5 ลา้นบาท แต่เจา้พนักงานบงัคับคดีประเมินราคาใหเ้พียง 500,490 
บาท  ส่วนทีดินแปลงที 2 ทีเจา้พนกังานบงัคบัคดีระบุว่าเป็นทีดินว่างเปล่านัน ความเป็นจริงประกอบไป
ดว้ยสิงปลกูสรา้ง ดงันี หอประชมุศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรอินทรยี ์1 หลงั, หอ้งประชมุอบรม 1 หลงั, โรงเรอืนฟารม์
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ไก่เนือพญาแถน 1 หลงั รวมอาคารและสิงปลกูสรา้งทีดินแปลงนีราคาประเมินทอ้งตลาด 1ลา้นบาท แตเ่จา้
พนกังานบงัคบัคดีประเมินราคาใหเ้พียง 68,160 บาท  

การยืนคดัคา้นตอ่ศาลทาํใหต้อนนีเจา้พนกังานบงัคบัคดีระงบัการขายทอดตลาดไว ้แตค่าํสงับงัคบั
คดีของศาลยงัไม่ไดถ้กูยกเลิก จึงเป็นไปไดที้เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะมีการประเมินราคาทีดินใหม่ และนาํ
ทรพัยเ์ขา้สูก่ระบวนการขายทอดตลาดต่อไป ทงันีจาํเลยยงัไม่ไดช้าํระหนีใหโ้จทกต์ามคาํพิพากษาของศาล 

 

กรณีศึกษาท  ี5  

กู้จาํนองกับธนาคาร ภายหลังธนาคารขายหนีให้บริษัทจัดการสินทรัพย์ของเอกชน และถูก
บรษัิทเอกชนฟ้อง และขอบงัคบัคดี  เกษตรกรยืนรอ้งขดัทรพัยเ์พราะราคาประเมินตาํกวา่ทีควรจะเป็น 

รายละเอ ียดคด  ี

 ก่อนถกูฟ้องรอ้งเกษตรกรทีเป็นจาํเลยเป็นหนีจาํนองอยู่กบัธนาคารกสิกรไทย ต่อมาธนาคารกสิกร
ไทย ไดท้าํสญัญาซือขายทรพัยส์ิน (สินเชือดอ้ยคณุภาพ) โดยโอนสิทธิเรยีกรอ้งและผลประโยชนท์งัหมดทีมี
อยู่ภายใตส้ญัญาซือขายรวมทงัหลกัประกนัทีธนาคารมีกบัเกษตรกรรายนีใหก้บับรษัิทบรหิารสินทรพัยแ์อล
เอสเอฟ (ไทยแลนด)์ จาํกดั ในวนัที 24 พฤศจิกายน 2560 แต่จาํเลยผิดนดัชาํระหนี บรษัิทบรหิารสินทรพัย์
แอลเอสเอฟ (ไทยแลนด)์ จาํกัด จึงเป็นโจทกยื์นฟ้องต่อศาล ซึงศาลมีคาํพิพากษาในวนัที 30 กรกฎาคม 
2562 ใหจ้าํเลยชาํระเงินจาํนวน 2,264,641.22 บาท พรอ้มดอกเบียในอัตรารอ้ยละ 12 ต่อปี ของเงินตน้ 
1,495,765.01 บาท หากจาํเลยไม่ชาํระ ใหย้ดึโฉนดทีดิน 2 แปลง พรอ้มสิงปลกูสรา้ง ในเขตตาํบลบางงาม 
อาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสพุรรณบรุี ซงึเป็นกรรมสิทธิของจาํเลยออกขายทอดตลาดเพือนาํเงินชาํระหนีให้
โจทก ์

 ตอ่มาศาลมีคาํสงัแตง่ตงัเจา้พนกังานบงัคบัคดี และเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดอ้อกประกาศยดึทรพัย์
ในวนัที 19 มีนาคม 2563 และวนัที  29 พฤษภาคม 2563 สาํนักงานบงัคบัคดีจังหวดัสพุรรณบุรี ไดอ้อก
ประกาศขายทอดตลาดทีดินทงั 2 แปลง ซึงติดจาํนองกบับริษัทบริหารสินทรพัยแ์อลเอสเอฟ (ไทยแลนด)์ 
จาํกัด โดยจะทาํการขายรวมกันไปโดยการปลอดจาํนอง กาํหนดราคาเริมตน้ที 1,857,766 บาท กาํหนด
ขายทอดตลาด 4 นดั ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กนัยายน 2563 แต่กาํหนดการนีถกูยกเลิกไปเพราะการแพร่
ระบาดของโควิด – 19  
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 ต่อมาวนัที 23 เมษายน 2564 เจา้พนกังานบงัคบัคดีไดป้ระกาศขายทอดตลาดใหม่บนเงือนไขเดิม 
กาํหนดการขายทอดตลาด 6 ครงั เริมครงัแรกวนัที 23 มิถุนายน 2564 จนถึงครงัสดุทา้ย 6 ตลุาคม 2564 
ในระหว่างนีจาํเลยไดยื้นคาํรอ้งต่อศาล 2 ครงัเพือขอใหเ้พิกถอนการขายทอดตลาดเพราะราคาประเมิน
ทีดินทีเจา้พนกังานบงัคบัดีกาํหนดการขายแบบ “รวมกนัไป” ดว้ยการนาํทีดิน 2 แปลงซึงมีโฉนดติดกนัมา
ขายเป็นแปลงเดียวและเป็นราคาเริมตน้เป็นราคาทีตาํกว่าทอ้งตลาดมาก เป็นการกระทาํทีไม่ยติุธรรมกบั
จาํเลย  และการคดัคา้นโดยใหเ้หตผุลวา่การซือขายสินทรพัยร์ะหวา่งธนาคารกสิกรไทยเจา้หนีเดิม กบัโจทก์
ซึงเป็นเจา้หนีรายใหม่ เป็นการซือขายโดยมิชอบเพราะเกษตรกรเจา้ของทรพัย ์และผูผู้กพันในสัญญา
จาํนองไม่ไดรู้เ้ห็นดว้ย แต่ถกูหลอกใหเ้ซ็นชือ แต่ศาลไม่รบัฟัง อย่างไรก็ดีภายหลงัเกษตรกรรายนียืนเรืองสู่
กองทนุฟืนฟแูละพฒันาเกษตรกรเพือใหร้บัซือหนีของตนเองกบัโจทก ์ซงึกองทนุฯ มีมติรบัซือ ทาํใหใ้นวนัที 
6 ตลุาคม 2564 ซงึเป็นวนัขายทอดตลาดนดัสดุทา้ย จาํเลยไดยื้นเรอืงตอ่ศาลขอใหร้ะงบัการขายทอดตลาด 
เนืองจากกองทนุฟืนฟฯู ไดมี้มติรบัซือหนีแลว้ ทาํใหจ้าํเลยสามารถชาํระหนีได ้แมใ้นขณะนนัการซือขายหนี
ยงัไม่เกิดขนึแตศ่าลรบัฟัง ออกคาํสงัใหมี้การระงบัการขายทอดตลาดไวก้่อน โดยมีเงือนไขวา่การซือขายหนี
ตอ้งเกิดขนึภายในมีนาคม 2565  มิเช่นนนัการขายทอดตลาดจะดาํเนินไปตามเดิม ซงึก่อนทีศาลจะมีคาํสงั
ออกมา การขายทอดตลาดนดัที 6 นดัสดุทา้ยไดเ้กิดขึนแลว้ และโจทกซ์ึงเป็นนิติบคุคลต่างดา้วเป็นผูช้นะ
การประมลู หากภายในมีนาคม 2565 กองทุนฟืนฟูฯ ยงัไม่สามารถซือหนีได ้ โจทกจ์ะไดร้บักรรมสิทธิใน
ทีดินทงั 2 แปลงนนั ตามกระบวนการขายทอดตลาดตามคาํสงัศาล  

 จาํเลยของคดีนีไดเ้ขา้สงัเกตการณก์ารขายทอดตลาดทีดินตัวเองทัง 6 นัด แต่ไม่สามารถเป็นผู้
เสนอราคาได ้เพราะเงือนไขการเขา้เสนอราคากาํหนดว่าตอ้งวางเงินประกันต่อเจา้พนักงานบังคับคดี 
150,000 บาท เป็นมลูค่าทีสงูเกินกว่าทีจาํเลยจะสามารถหาได ้และถึงแมต้่อใหจ้าํเลยมีเงินประกนัก็ไม่มี
เงินมากพอทีจะซือทีดินอยู่ดี จาํเลยสงัเกตเห็นว่าในการขายทอดตลาด 5 นดัแรก ไม่มีใครเขา้เสนอราคา
เลย  เพิงมีโจทกใ์นคดีตวัเองเขา้มาเสนอราคาในการขายนดัที 6 ซงึราคาทีดินลดตาํลงมาจากราคาทีตงัตน้
ไว ้1,857,766 บาท ถึง 30% ซงึเป็นราคาทีถกูกวา่ทอ้งตลาดมาก  

 

กรณีศึกษาท  ี6 

เจา้ของทรพัยเ์ป็นผูค้าํประกนัใหญ้าติทีกูเ้งินกบัธนาคารออมสิน ความไม่รูข้องเกษตรกรในการนาํ
ทีดินและบา้นไปคาํประกนั เกษตรกรเขา้ใจวา่จะแยกกนัระหวา่งบา้นและทีดิน จงึเขา้ใจสญัญาไม่ไดร้วมถึง
บา้นของญาติทีปลกูบนทีดินแปลงเดียวกนัดว้ย ทาํใหมี้ปัญหากบัญาติ ปัจจบุนัการขายทอดตลาดถกูระงบั 
จะเรมิดาํเนินการขายใหม่ในเดือนมีนาคม 2565 
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รายละเอ ียดคด  ี 

  จาํเลย 3 คน โดยที 1 และ ที 2 เป็นผูกู้ท้ี 3 เป็นผูค้าํประกนัโดยนาํโฉนดทีดินตนเองไปคาํประกนั 
รายละเอียดตามคาํฟ้องคือ จาํเลยที 1 และ 2 ทาํสญัญาเงินกูก้บัธนาคารออมสินวนัที 13 มิถนุายน 2548 
กูเ้งิน 400,000 (สีแสนบาทถว้น) ผ่อนชาํระเงินตน้พรอ้มดอกเบียรายเดือน เดือนละไม่ตาํกว่า 3,400 บาท 
(สามพนัสีรอ้ยบาทถว้น) กาํหนดชาํระหนีตามสญัญาเสรจ็ภายใน 30 มิถนุายน 2563 จาํเลยที 3 นาํโฉนด
มาทาํสญัญาคาํประกนั โดยตกลงว่า “หากโจทกบ์งัคบัจาํนองขายทอดตลาดทรพัยจ์าํนองแลว้ไดเ้งินไม่พอ
ชาํระหนีโจทก ์จาํเลยที 3 ยอมชาํระหนีส่วนทีขาดใหแ้ก่โจทก ์โดยใหโ้จทกย์ดึทรพัยส์ินอืนๆ ของจาํเลยที 3 
ออกขายทอดตลาดเพือเอาเงินชาํระหนีโจทกจ์นครบถว้น”  

 ต่อมาจาํเลยไม่สามารถชาํระหนีได ้วนัที 18 พฤษภาคม 2552 มีการปรบัสภาพหนี มียอดคงคา้ง
เงินตน้รวมดอกเบีย 438,043.71 บาท ปรบัโครงสรา้งหนีและใหจ้าํเลยลงนามยอมรบัสภาพหนี ชาํระงวด
ละไม่นอ้ยกว่า 2,500 บาท ตกลงชาํระหมดภายใน 5 ปี แต่จาํเลยผิดนดัชาํระ จนวนัทีโดนฟ้องมียอดคา้ง
ชาํระเงินตน้พรอ้มดอกเบีย 496,021.62 บาท แต่มีกาผิดการชาํระหนี วนัที 13 มิถุนยาน 2554 ศาลมีคาํ
พิพากษาประนีประนอม จาํเลยยอมรบัรว่มกนัหรอืแทนกนัชาํระหนี ตามยอดฟ้อง 

 วนัที 28 มีนาคม 2564 (ในหมายระบ ุ2556 คิดว่าน่าจะพิมพผ์ิด เพราะจาํเลยยืนยนัวา่ปี 2556 ไม่
มีเหตอุะไรเกิดขนึ) ศาลมีคาํสงัตงัเตา้พนกังานบงัคบัคดี ตอ่มา 8 เมษายน 2564 เจา้พนกังานบงัคบัคดีออก
หมายยึดโฉนดทีดินทีเป็นหลักทรัพย์จาํนอง พรอ้มสิงปลูกสรา้ง ประเมินราคาไว้ที 1,173,231 บาท 
รายละเอียดระบวุา่  

 “ราคาเรมิตน้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดราคาเรมิตน้และ
ราคาทีสมควรขายในการขายทอดตลาดทีใชบ้งัคบัอยู่ โดยในการขายทอดตลาดครงัแรกราคาเรมิตน้เท่ากบั
ราคาประเมินอา้งอิง หากไม่มีผูเ้สนอราคาเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะปรบัลดราคาเริมตน้ลงรอ้ยละ 10 ของ
ราคาดงักล่าวสาํหรบัการขายแต่ละครงั แต่ราคาเริมตน้จะไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของราคาประเมินอา้งอิง 
ในกรณีเป็นการขายโดยการจาํนองติดไปในการขายแต่ละครงัเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะหกัยอดหนีจาํนองที
เป็นปัจจบุนัออกจากราคาประเมินอา้งอิงดว้ย ทงันีในกรณีมีเศษจะปัดเศษตามประกาศดงักลา่ว”   

 ปัจจุบันจาํเลยยืนเรืองของชะลอการขายทอดตลาดแลว้ จะมีการขายทอดตลาดครงัที 1 เดือน
มีนาคม 2565 
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หมายเหตุ 

 ทีดินจาํนองเป็นทีดินแปลงเดียวของครอบครวั เจา้ของโฉนดคือนา้ ซงึไม่ไดมี้สว่นเกียวขอ้งกบัเงินที
ยืมมา นา้เป็นเพียงผูค้าํประกนัให ้บนทีดินมีบา้น 2 หลงั อีกหลงัหนึงเป็นของญาติกนั ตอนจาํนองไม่คิดว่า
บา้นของนา้จะถกูรวมเป็นส่วนหนึงของการกูด้ว้ย มารูที้หลงัว่าสิงก่อสรา้งทงัหมดบนทีดินถือเป็นส่วนหนึง
ของทรพัยจ์าํนอง ตอนนีกาํลงัมีปัญหาผิดใจกบันา้คนนีเพราะทาํเขาเดือดรอ้น  ถา้เสียทีดินแปลงนี สมาชิก
ครอบครวัทงัหมดจะไม่มีทีอยู่ ตอนนีกาํลงัขอเขา้รว่มกองทนุฟืนฟฯู เพือใหก้องทนุฟืนฟฯู ซือหนี จะไดป้ลด
ภาระการขายทอดตลาดได ้ 

 

 

 


