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สิท ธิข องเกษตรกรในกระบวนการยุต ธิ รรมทางแพ่งว่าด้วยการบังคับ คดี
เกรินนํา
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหลังศาลมีคาํ พิพากษา หากลูกหนีไม่ชาํ ระหนีตามคําพิพากษา จะ
เปิ ดโอกาสให้เจ้าหนีมีสทิ ธิดาํ เนินการ “บังคับคดี” เพือบังคับให้ลกู หนีชําระหนีตามคําพิพากษาของศาลได้
โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้บญ
ั ญัติการใช้สิทธิของคูค่ วามหรือบุคคลซึงเป็ นฝ่ ายชนะคดี
เป็ นเจ้าหนีตามคําพิพากษาให้มีสิทธิบงั คับคดีตามคําพิพากษาเป็ นการเฉพาะ ในขณะทีกระบวนการบังคับ
คดีคมุ้ ครองสิทธิของเจ้าหนี (อธิป จันทนโรจน์, 2564) แต่สาํ หรับเกษตรกรทีเป็ นหนีและไม่มีความสามารถ
ชําระหนีได้ กระบวนการบังคับคดีอาจถูกมองว่าเป็ นกระบวนการทีทําให้เกษตรกรสูญเสียทีดินทํากินเร็วขึน
และเป็ นกระบวนการทีอาจลดมูลค่าทีดินของเกษตรกรลงตํากว่าราคาตลาดหรือราคาทีเป็ นจริง อันเกิดจาก
ขันตอนของการขายทอดตลาด ซึงเป็ นส่วนหนึงของกระบวนการบังคับคดี
ทังนีโดยทัวไปในการขายทอดตลาดครังแรกเจ้าพนักงานบังคับคดีจะเปิ ดการขายในราคาเริมต้นที
70 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมิน ซึงทําโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี แยกต่างหากจากการประเมินราคาของ
กรมทีดิน และปกติการประเมินราคาของเจ้าพนักงานบังคับคดีจะตํากว่าราคาประเมินของกรมทีดินอยู่แล้ว
หากครังแรกไม่มีใครซือก็จะทําการขายครังทีสองในราคาเริมต้นทีลดลงจากราคาเริมต้นในครังที 1 อีก 10
เปอร์เซ็นต์ การเริมต้นประมูลใหม่ทกุ ครังราคาจะลดลง ซึงจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อลูกหนี เพราะเมือ
ขายทรัพย์ได้ราคาตําจะทําให้มีเงินไม่เพียงพอแก่การชําระหนีตามคําพิพากษา เจ้าหนีอาจดําเนินการยึด
ทรัพย์อนของลู
ื
กหนีเข้าสูก่ ระบวนการบังคับคดีได้อีก (Home Buyers Team, 2019) นอกจากนียังปรากฏว่า
หลายครังทีผูป้ ระมูลทรัพย์ได้ในราคาตําคือตัวเจ้าหนีเอง ทําให้ทงสามารถยึ
ั
ดทรัพย์ในกระบวนการบังคับ
คดีได้ และอาจใช้สิทธิตามไปยึดทรัพย์อืนของลูกหนีได้อีก
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม ทีดินเพือการเกษตรกรรมมีความหมายมากกว่าการเป็ นทีดิน
ของปั จเจกบุคคล แต่เป็ นทีดินทีมีความเชือมโยงถึงความมันคงทางอาหารของประเทศ มีกฎหมายหลาย
ฉบับให้ความคุม้ ครองพืนทีเพือให้เกษตรกรมีททํี ากิน เช่น พ.ร.บ. การเช่าทีดินเพือเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ที
มีวตั ถุประสงค์เพือคุม้ ครองมิให้ชาวนาถูกเจ้าของทีดินใช้ฐานะทางเศรษฐกิจทีดีกว่ารังแก หรือรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 72 (3) บัญญัติไว้วา่ “รัฐพึงจัดให้มีมาตรการกระจายการถือครอง
ทีดินเพือให้ประชาชนสามารถมีทีทํากินได้อย่างทัวถึงและเป็ นธรรม” และมาตรา 73 ทีบัญญัติวา่ “รัฐพึงจัด
ให้มีมาตรการหรือกลไกทีช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ผลผลิตทีมี
ปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดยใช้ตน้ ทุนตําและสามารถแข่งขันในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือ
เกษตรกรผูย้ ากไร้ให้มีทีทํากิน โดยการปฏิรูปทีดินหรือวิธีอืนใด”
3

อีกทังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที 9 เคยมีพระราชกระแสรับสังใน
เรืองทีดินทํากินว่า “หากเราไม่บริหารจัดการทีดินสําหรับการเกษตรให้ดี ไม่มีการดูแลระมัดระวังตามสมควร
แล้ว
ในวันข้างหน้าเราอาจจะต้องสูญเสียทีดินให้กบั กิจการอืนและไม่มีทีดินเหลืออยู่เพียงพอสําหรับ
การเกษตร พวกทีเคยมีทีดินก็จะต้องสูญเสียกรรมสิทธิกลายเป็ นผูเ้ ช่าหรือไร้ทีดินทํากินมากขึน” (สํานักงาน
ปฏิรูปทีดินเพือการเกษตรกรรม, ฉบับที 435 เดือนตุลาคม 2551) การคุม้ ครองทีดินเพือการเกษตรให้อยู่ใน
มือของเกษตรกรจึงควรต้องได้รบั การพิจารณาและคุม้ ครองจากกระบวนการบังคับคดีแตกต่างจากคดีอืน
เพราะการนําทีดินซึงเป็ นต้นทุนทีสําคัญของเกษตรกรไปเข้าสูก่ ระบวนการขายทอดตลาด ย่อมมีโอกาสทีจะ
เกิดการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินผืนนัน เช่น จากพืนทีเกษตรกรรมอาจเปลียนเป็ นการสร้างบ้าน
จัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม หรืออืนใด อันหมายถึงการทําให้พืนทีการเกษตรของประเทศลดน้อยลงไป ซึง
ไม่เพียงกระทบถึงชีวิตความเป็ นอยู่ของเกษตรกรในฐานะปั จเจกบุคคลเจ้าของทีดิน หากกระทบถึงความ
มันคงทางอาหารของทุกคนในประเทศ
ทังนีในสถานการณ์ปัจจุบนั พบว่า เกษตรกรเป็ นบุคคลกลุม่ หนึงทีมีปัญหาด้านหนีสินและการชําระ
หนีสิน มีปัญหาเรืองการถูกฟ้องร้อง จนจบลงด้วยการถูกบังคับคดีทาํ ให้ตอ้ งสูญเสียทีดินทํากินจํานวน
หลายราย ข้อมูลจากกองทุนฟื นฟูและพัฒนาเกษตรกรพบว่า ในปี 2561 เกษตรกรทีเป็ นสมาชิกและมีหนีกับ
ํ
นมูลหนีไม่เกิน 2.5 ล้านบาท รวม
สหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ เฉพาะส่วนทีเป็ นหนีมีหลักทรัพย์คาประกั
127,180 ราย มูลหนีรวม 8,180 ล้านบาท (สํานักข่าวไทย. 2561) และเมือพิจารณาสถานะลูกหนีกองทุน
ของกองทุนต่างๆ ทีถูกตังขึนเพือช่วยเหลือเกษตรกร กลุม่ เกษตรกร หรือสหกรณ์ ก็พบว่า มีเกษตรกรจํานวน
มากไม่สามารถชําระเงินคืนได้ตามกําหนดเวลา จากข้อมูลลูกหนีกองทุน ณ วันที 30 กันยายน 2557 (มูลนิธิ
สถาบันวิจยั เพือการพัฒนาประเทศไทย. 2558. หน้า iv) พบว่า กองทุนทีสนับสนุนสินเชือให้เกษตรกร ได้แก่
กองทุนจัดรูปทีดิน กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กองทุนปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม กองทุนหมุนเวียนเพือ
การกูย้ ืม และกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กําลังประสบปั ญหาหนีด้อยคุณภาพในระดับสูง โดยเฉลียมีสดั ส่วน
ปริมาณลูกหนีด้อยคุณภาพต่อปริมาณลูกหนีคงเหลือทังหมดประมาณร้อยละ 38.7 สูงสุดอยูท่ ีร้อยละ 79
ซึงสูงกว่าหนีทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ ธ.ก.ส. หลายเท่าตัว
ข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานลักษณะการถือครองทีดินทางการเกษตรในปี
2562 ว่ามีทีดินเพือการเกษตรทังประเทศรวม 149,252,451 ไร่ เป็ นทีดินของตนเอง 41,713,855 ไร่ (ลดลง
จากปี 2556 ทีมีอยู่ 71.64 ล้านไร่) เป็ นทีดินเช่าผูอ้ นื 29,226,840 ไร่ และทําฟรีโดยไม่เสียค่าเช่า (บนทีดิน
ของผูอ้ ืนรวมทังทีดินของรัฐ) 47,681,619 ไร่ ในขณะทีมีทีดินเพือการเกษตรอยู่ระหว่างจํานอง/ขายฝาก
30,630,138 ไร่
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การศึกษาสิทธิของเกษตรกรในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งว่าด้วยการบังคับคดีครังนี จึงเกิดขึน
เพือศึกษาผลกระทบของการบังคับคดีในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งต่อสิทธิของเกษตรกรลูกหนี และเพือ
หาช่องทางในกระบวนการยุติธรรมทีจะไม่ทาํ ให้กระบวนการบังคับคดีเป็ นเหตุให้ตอ้ งเกิดการสูญเสียทีดิน
การเกษตรของประเทศ โดยเป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การวิจยั เอกสาร (Documentary Research) และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก คัดเลือกเกษตรกรที อยู่ในกระบวนการบังคับคดีในช่วงเวลาทีทําการศึกษา มีทัง
เกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรแี ละชัยนาท ซึงเป็ นพืนทีทํางานของมูลนิธิชีวิตไท และเกษตรกรจากนอกพืนที
ได้แก่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจากจังหวัดยโสธร ซึงกําลังมีปัญหาการถูกฟ้องร้องและการขาย
ทอดตลาด รวมกรณีศกึ ษาสําหรับการศึกษาครังนี 6 กรณี
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กระบวนการบังคับ คดี
กฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีถกู บัญญัติไว้เป็ นส่วนหนึงในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (Civil Procedure Law) โดยเป็ นกฎหมายทีให้อาํ นาจรัฐผ่านกระบวนการยุตธิ รรมในการจัดการกับ
ลูกหนีตามคําพิพากษา โดยการบังคับคดีแพ่งเป็ นกระบวนการทีเจ้าหนีขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพือ
ยึดทรัพย์สนิ หรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สนิ ของลูกหนีตามคําพิพากษาเพือนําออกขายทอดตลาดแล้ว
นําเงินทีได้จากการขายทอดตลาดนันชําระหนีให้แก่เจ้าหนีตามคําพิพากษาศาลต่อไป โดยโจทก์หรือเจ้าหนี
ต้องร้องขอให้มีการบังคับคดีภายใน 10 ปี นับแต่วนั ทีมีคาํ พิพากษาหรือคําสังของศาลชันทีสุดในคดีนนั
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง มาตรา 274 วรรคสอง ซึงหมายถึงคําพิพากษาของศาล
สุดท้ายในแต่ละคดี แล้วแต่วา่ คดีนนจะไปสิ
ั
นสุดทีศาลชันใด ชันต้น อุทธรณ์ หรือฎีกา เป็ นหน้าทีของโจทก์ที
จะต้องไปตังเรืองต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
กรมบังคับคดีแบ่งเป็ นการบังคับคดีเป็ น 2 อย่าง คือ การยึดและการอายัด
- การยึด ได้แก่ ยึดทีดิน, บ้าน, อาคาร, รถยนต์, หุน้ , สังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น
- การอายัด ได้แก่ อายัดเงินฝากธนาคาร, เงินเดือน (กรณีเอกชน, รัฐวิสาหกิจ)
ในการศึกษาครังนีตีกรอบการศึกษาทีการยึดทีดินเข้าสูก่ ารบังคับคดีเป็ นหลัก เพราะเป็ นทรัพย์ที
เป็ นต้นทุนสําคัญของเกษตรกร และเกียวพันกับวงจรหนีสินของเกษตรกรมากทีสุด
กระบวนการหลังจากยึด อสังหาริม ทรัพ ย์
1. เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสืออายัดไปยังสํานักงานทีดิน
2. ส่งหมายแจ้งจําเลย
3. ส่งหมายสอบถามราคาประเมินไปยังสํานักงานประเมินทรัพย์สนิ กลาง
4. ส่งหมายแจ้งผูร้ บั จํานองเพือให้สง่ โฉนดมาใช้ในการขายทอดตลาด
5. ขออนุญาตศาลเพือขายทอดตลาด
6. พิมพ์หมายประกาศขายทอดตลาด
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7. ขายทอดตลาด
การบังคับคดีโจทก์มีสิทธิทีจะบังคับคดีจาํ เลยได้ 10 ปี นับแต่วนั ทีศาลมีคาํ พิพากษาถึงทีสุด ส่วน
กระบวนการขายทอดตลาดจะขายหลังจาก 10 ปี ได้ เพราะเป็ นเพียงวิธีการเท่านัน อย่างไรก็ตามระยะเวลา
อันยาวนานเมือจําเลยไม่มีทรัพย์สินอืนใดอีกต่อไปแล้ว โจทก์อาจจะไม่ตอ้ งการให้มีคดีเป็ นภาระต่อโจทก์
จึงยังมีกระบวนการทีจะสามารถดําเนินการได้คือ การถอนการบังคับคดี
แผนผังแสดงขันตอนการยึด ทรัพ ย์
ศาล

กรมบังคับคดี: หมายบังคับคดีหรือคําสัง
ศาลตังเจ้าพนักงานบังคับคดีดาํ เนินการ

โจทก์ ขอตังสํานวน วางค่าใช้จ่าย ส่งเอกสารทีจะดําเนินการยึดทรัพย์

ในกรณีทีมีเหตุขดั ข้องทําให้มีอาจยึดทรัพย์
ลูกหนีได้ เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอาํ นาจสัง
ห้ามการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์นนเป็
ั นการ
ชัวคราวได้เท่าทีจําเป็ นตามมาตรา 296

เจ้าพนักงานบังคับคดีพิจารณาคําขอยึดทรัพย์

เจ้าพนักงานบังคับคดีดาํ เนินการตามหมาย
ปฏิบตั ิ มาตรา 278, 284

การบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทีมีชือบุคคลอืน
เป็ นเจ้าของ เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอาํ นาจ
สังห้ามจําหน่ายจ่ายโอน มาตรา 298

ยึดอสังหาริมทรัพย์ ยึด ณ ทีทําการ/ แจ้งการยึด
ไปยังจําเลย/ นายทะเบียน/ ผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสีย
มาตรา 312

ยึดอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 303-304

ทีมา : เอกสารเผยแพร่กรมบังคับคดี
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การถอนการบังคับ คดี
มาตรา 295 และ 295 ทวิ ของประมวลลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บัญญัติให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดีในกรณีตอ่ ไปนี
1. ลูก หนีตามคําพิพ ากษาวางเงิน หรือ หาประกัน
มาตรา 295 (1) เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดี หรือถอนโดยคําสังศาลแล้วแต่
กรณี เมือลูกหนีตามคําพิพากษาได้วางเงินต่อศาลหรือต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็ นจํานวนพอชําระหนี
ตามคําพิพากษา พร้อมทังค่าฤชาธรรมเนียมแห่งคดีหรือค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีหรือหาประกันมาให้
จนเป็ นทีพอใจของศาล สําหรับจํานวนเงินทีจะต้องชําระ เพราะความมุ่งหมายในการบังคับคดีก็เพือบังคับ
เอาชําระหนีจากทรัพย์สนิ ของลูกหนีตามคําพิพากษา เมือลูกหนีตามคําพิพากษานําเงินมาวางจนครบถ้วน
หรือหาประกันมาจนเป็ นทีพอใจของศาลและเจ้าหนีตามคําพิพากษาแล้ว การดําเนินการบังคับคดีตอ่ ไปก็
หมดความจําเป็ น
2. เจ้าหนีตามคําพิพ ากษาสละสิท ธิใ นการบังคับ คดี
มาตรา 295 (2) เจ้าหนีตามคําพิพากษาได้แจ้งไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็ นหนังสือว่า
ตนสละสิทธิในการบังคับคดี เพราะการบังคับคดีเป็ นเรืองของเจ้าหนีตามคําพิพากษา หากไม่ประสงค์จะ
บังคับคดีก็เป็ นสิทธิของเจ้าหนีตามคําพิพากษา
3. คําพิพ ากษาถูก กลับ หรือ หมายบังคับ คดีถ ูก ยกเลิก
มาตรา 295 (3) ถ้าคําพิพากษาในระหว่างบังคับคดีได้ถกู กลับในชันทีสุด หรือหมายบังคับ
คดีได้ถกู ยกเลิกเสีย เมือศาลทีออกหมายบังคับคดีได้สง่ คําสังให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี แต่ถา้ คําพิพากษา
ในระหว่างบังคับคดีนนได้
ั ถกู กลับเพียงบางส่วน การบังคับคดีอาจดําเนินอยู่ตอ่ ไปจนกว่าเงินทีรวบรวมได้
นันจะพอชําระแก่เจ้าหนีตามคําพิพากษา
4. เจ้าหนีตามคําพิพ ากษาเพิก เฉยไม่ด าํ เนิน การบังคับ คดี
มาตรา 295 ทวิ บัญญัติวา่ “ถ้าเจ้าหนีตามคําพิพากษาเพิกเฉยไม่ดาํ เนินการบังคับคดีภายใน
ระยะเวลาทีเจ้าพนักงานบังคับคดีกาํ หนด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ศาลสังถอนการบังคับคดีนนเสี
ั ย”
มาตรา 295 ทวิ เป็ นบทบัญญัติเพิมเติมขึนมาใหม่ เหตุทีต้องบัญญัติเช่นนี เนืองจากเดิมในกรณีเจ้าหนีตาม
คําพิพากษาไม่ดาํ เนินการบังคับคดีภายในระยะเวลาทีเจ้าพนักงานบังคับคดีกาํ หนด ไม่มีบทบัญญัติให้
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ถอนการบังคับคดี แม้กรณีเช่นนีจะเข้าหลักเกณฑ์การงดการบังคับคดีตามมาตรา 292 แต่การงดการบังคับ
คดีไม่ทาํ ให้เรืองเสร็จสินไป และจะถอนการบังคับคดีตามมาตรา 295 ก็ไม่ได้ การบังคับคดีจงึ ตกค้างอยู่ เจ้า
พนักงานบังคับคดีไม่สามารถปิ ดสํานวนการบังคับคดีได้ มาตรา 295 ทวิ จึงเป็ นบทบัญญัติเพิมเติมเพือให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอาํ นาจขอให้ศาลสังถอนการบังคับคดี
ถ้าเจ้าหนีตามคําพิพากษาเพิกเฉยไม่
ดําเนินการบังคับคดี

ค่าธรรมเนียมเจ้าพนัก งานบังคับ คดีก รณีถ อนการบังคับ คดี
มาตรา 295 ตรี บัญญัติวา่ ในกรณีทีมีการยึดทรัพย์สนิ ซึงมิใช่ตวั เงิน หรือในกรณียดึ หรืออายัดเงิน
หรืออายัดทรัพย์สนิ แล้วไม่มีการขายหรือจําหน่าย เนืองจากเจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดีนนเอง
ั
หรือถอนโดยคําสังศาล และผูข้ อให้ยดึ หรืออายัดไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียม เจ้าพนักงานบังคับคดีให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีขอหมายบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของผูน้ นเพื
ั อชําระค่าธรรมเนียม ในกรณีเช่นว่านี ให้ถือว่า
เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็ นเจ้าหนีตามคําพิพากษาในส่วนทีเกียวกับค่าธรรมเนียมนัน และให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีบงั คับคดีได้เอง โดยได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมทังปวงเพือประโยชน์ในการบังคับคดีนนเอง
ั
หรือ
ถอดถอนโดยคําสังศาล ผูข้ อให้ยดึ หรืออายัดมีหน้าทีจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีตาม
กฎหมาย ถ้าผูข้ อให้ยดึ หรืออายัดทรัพย์นนไม่
ั ชาํ ระค่าธรรมเนียมแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี มาตรา 295 ตรี
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอาํ นาจขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีแก่ทรัพย์สนิ ของผูน้ นเพื
ั อชําระ
ค่าธรรมเนียม โดยถือว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็ นเจ้าหนีตามคําพิพากษาในส่วนทีเกียวกับค่าธรรมเนียม
นัน และได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมด้วย
การถอนการบังคับคดี ผูถ้ อนจะต้องวางค่าธรรมเนียมร้อยละ 3.5 ของราคาทรัพย์ทียึด เจ้าหนีตาม
คําพิพากษาในทางปฏิบตั ิเมือยึดทรัพย์สนิ ของจําเลยแล้วไม่ควรเพิกเฉยไม่ดาํ เนินการบังคับคดี
ควรจะ
ดําเนินการวางค่าใช้จ่ายการขายทอดตลาดอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง จํานวน 2,000 บาท ซึงสามารถขาย
ทอดตลาดได้ 2 ครัง แต่ละครังห่างกัน 1 เดือน โดยจะทําให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่รอ้ งต่อศาลขอให้ถอน
การบังคับคดี และไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมการถอนร้อยละ 3.5 โดยใช่เหตุ
ในทางปฏิบตั ิเจ้าหนีตามคําพิพากษาจะไม่ขอถอนการบังคับคดีจนกว่าจะได้รบั ชําระหนีจากจําเลย
จนครบถ้วน จําเลยก็ไม่สามารถนําทรัพย์ออกจําหน่าย จ่าย โอน ได้ เนืองจากถูกอายัดไว้โดยหมายบังคับ
คดี ค่าธรรมเนียมการถอนเจ้าหนีตามคําพิพากษาจะไม่เป็ นผูว้ าง แต่จะให้จาํ เลยเป็ นผูว้ าง
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การของดการบังคับ คดี
การของดการบังคับคดีเป็ นสิทธิของเจ้าหนีตามคําพิพากษา สามารถดําเนินการได้ดงั ต่อไปนี
1. การของดการบังคับคดีตามมาตรา 292 ประมวลวิธีพจิ ารณาความแพ่ง กําหนดให้ดาํ เนินการ
ได้เฉพาะกรณีทีการบังคับคดียงั ไม่ได้กระทําหรือทีจะกระทําต่อไป ไม่สามารถของดการบังคับ
คดีในกรณีทีอยู่ระหว่างดําเนินการ การขดงดการบังคับคดีในกรณีนีจะเกิดขึนเมือโจทก์ซงเป็
ึ น
เจ้าหนีตามคําพิพากษาไม่ประสงค์จะบังคับคดีแก่ผรู้ อ้ ง (จําเลย) โจทก์ย่อมถอนการบังคับคดี
ได้โดยไม่มีเหตุทีศาลจะต้องทําการไต่สวนและบังคับคดีแก่ผรู้ อ้ งอีกต่อไป
2. การของดการบังคับคดีตามมาตรา 293 ประมวลวิธีพจิ ารณาความแพ่ง จะกระทําได้ตอ่ เมือมี
การบังคับคดีโดยการยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์สนิ ของลูกหนี ตามคําพิพากษาอยู่ก่อนแล้วใน
ขณะทีขอให้งดการบังคับคดี
การของดการบังคับคดีทงั 2 กรณี คูค่ วามต้องทําคําร้องยืนต่อศาล ซึงศาลจะไต่สวนหรือไม่ก็ได้ แม้
การของดการบังคับคดีจะเป็ นสิทธิของเจ้าหนีแต่ในมาตรา 290 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก็
กําหนดสิทธิของลูกหนีในการยืนคําร้องต่อศาลให้งดการบังคับคดีไว้ดว้ ย โดยให้สทิ ธิเฉพาะกรณีทีลูกหนีได้
ยืนฟ้องเจ้าหนีตามคําพิพากษาเป็ นคดีเรืองอืนในศาลเดียวกันนันไว้แล้ว ซึงศาลยังมิได้วินิจฉัยชีขาด และ
หากลูกหนีเป็ นฝ่ ายชนะจะไม่ตอ้ งมีการยึด อายัด ขายทอดตลาด หรือจําหน่ายทรัพย์สนิ ของลูกหนีตามคํา
พิพากษาโดยวิธีอืน เพราะสามารถจะหักกลบลบหนีกันได้ เมือศาลมีคาํ สังออกมาตามมาตรานีให้ถือเป็ น
ทีสุด
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การขายทอดตลาดทรัพ ย์ส ิน
องค์ประกอบทีสําคัญของกระบวนการบังคับคดีคือการขายทอดตลาด (auction หรือ public sale)
หมายถึงการขายทรัพย์สนิ ทีกระทําโดยเปิ ดเผยแก่บคุ คลทัวไปด้วยวิธีเปิ ดโอกาสให้ผซู้ ือสูร้ าคากัน ผูท้ ีให้
ราคาสูงสุดและผูข้ ายทอดคลาดแสดงความเห็นด้วยจะเป็ นผูไ้ ด้ทรัพย์นนไป
ั
กระบวนการขายทอดตลาดถูก
นํามาเป็ นเครืองมือในการบังคับคดีเพือให้เจ้าหนีได้รบั การชําระหนีจนครบถ้วนตามคําพิพากษาของศาล
อย่างไรก็ดีพบว่าในกระบวนการขายทอดตลาดเองยังมีปัญหาทีผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย ได้แก่ เจ้าหนี ลูกหนี หรือ
ผูซ้ ือทรัพย์อาจไม่ได้รบั การเยียวยาให้ได้รบั ความเป็ นธรรมอย่างเต็มที แม้ในมาตรา 1330แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บญ
ั ญัติให้ผทู้ ีได้รบั ผลกระทบจะมีสิทธิไล่เบียก็ตาม (กิตติศกั ดิ สวนวงศ์ และพินิจ
ทิพย์มณี, 2559)
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน จะเกิดขึนหลังจากศาลมีคาํ สังบังคับคดีและแต่งตังเจ้าพนักงานบังคับ
คดี หลังจากนันเจ้าพนักงานบังคับคดีจะออกประกาศ “เรืองการยึดทรัพย์” ส่งให้กบั จําเลยเพือแจ้งให้ทราบ
ถึงทรัพย์ทีถูกยึดและแนวทางปฏิบตั ิของจําเลยต่อทรัพย์นนั โดยทรัพย์ทีถูกยึดมาจากการสืบทรัพย์ของฝ่ าย
โจทก์ทีจะสืบจนทราบว่าจําเลยเป็ นกรรมสิทธิในทรัพย์ใดบ้าง สําหรับกรณีทีลูกหนีเป็ นเกษตรกรทรัพย์ทีถูก
ยึดเพือนําสูก่ ระบวนการขายทอดตลาดส่วนใหญ่เป็ นทีดิน โดยในประกาศเรืองการยึดทรัพย์ของเจ้าพนักงาน
บังคับคดีจะระบุรายละเอียดของทรัพย์และข้อห้ามชัดเจนว่า “ห้ามมิให้ผใู้ ดกระทําให้เสียหาย จําหน่ายจ่าย
โอน หรือกระทําอย่างหนึงอย่างใดแก่ทรัพย์ทียึดโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็ นอันขาด”
และ “คําเตือน ผูใ้ ดฝ่ าฝื นข้อห้ามตามประกาศนีหรือฉีก, ถอน, หรือทําลายประกาศนีหรือกระดาษเลขหมาย
หรือตราทีประทับไว้โดยมิได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานบังคับคดี มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือถูกลงโทษจําคุก

การกําหนดราคาทรัพ ย์ใ นกระบวนการขายทอดตลาด
ดังกล่าวข้างต้นว่าหลักการของการขายทอดตลาดคือ คือการยึดทรัพย์ของลูกหนีมาขายเพือให้ได้
เงินไปชําระหนีให้เจ้าหนีตามคําพิพากษาของศาล ดังนันหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ของกระบวนการขายทอดตลาด
จึงมีแนวโน้มมุง่ ไปในทางทีสนับสนุนให้ทรัพย์ทียึดมาได้ถกู ขายออกไปให้ได้มากทีสุด ซึงปั จจัยสําคัญใน
การทําให้ทรัพย์ถกู ขายหรือมีคนมาซือไปคือราคาทีต้องดึงดูดใจ ราคาทรัพย์ในการขายทอดตลาดจังมักมี
ราคาถูกว่าในท้องตลาด อย่างไรก็ดีมีการกําหนดเงือนไขทีเกียวกับราคาทรัพย์ในการขายทอดตลาดไว้ดงั นี
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ราคาเริมต้น จะถูกกําหนดให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนด
ราคาเริมต้น และราคาทีสมควรขายในการขายทอดตลาดทีใช้บงั คับอยู่ โดยในการขายทอดตลาดครังแรก
ราคาเริมต้นจะถูกกําหนดให้เท่าราคาประเมินอ้างอิง หากไม่มีผเู้ สนอราคา เจ้าพนักงานบังคับคดีจะปรับลด
ราคาเริมต้นลงร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว สําหรับการขายแต่ละครัง แต่ราคาเริมต้นจะไม้นอ้ ยกว่าร้อยละ
70 ของราคาประเมินอ้างอิง ในกรณีเป็ นการขายโดยการจํานองติดไปในการขายแต่ละครังเจ้าพนักงาน
บังคับคดีจะหักยอดหนีจํานองทีเป็ นปั จจุบนั ออกจากราคาประเมินอ้างอิงด้วย ทังนีในกรณีมีเศษจะมีการ
ปั ดเศษตามประกาศดังกล่าว
การขายทอดตลาดทรัพย์ตา่ งๆ จะถูกกําหนดให้มีการขาย 6 นัด ราคา
เริมต้นของทรัพย์จงึ ปรับลดลงเรือย ๆ ดังนี
ในการขายครังที 1 จะใช้ราคาของคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์เป็ นราคาเริมต้น หากไม่มีจะใช้
ราคาประเมินของเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์ หากไม่มีอีกจะใช้ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับ
คดีเป็ นราคาเริมต้น
การขายครังที 2 (กรณีการขายครังที 1 ไม่มีผเู้ ข้าสูร้ าคา) เจ้าพนักงานบังคับคดีจะกําหนดราคา
เริมต้นให้เหลือร้อยละ 90 ของราคาเริมต้นของการขายทรัพย์ครังที 1
การขายครังที 3 (กรณีขายครังที 2 ไม่มีผเู้ ข้าสูร้ าคา) เจ้าพนักงานบังคับคดีจะกําหนดราคาเริมต้น
ให้เหลือร้อยละ 80 ของราคาเริมต้นของการขายทรัพย์ครังที 1
การขายครังที 4 (กรณีขายครังที 3 ไม่มีผเู้ ข้าสูร้ าคา) เจ้าพนักงานบังคับคดีจะกําหนดราคาเริมต้น
ให้เหลือร้อยละ 70 ของราคาเริมต้นของการขายทรัพย์ครังที 1
การขายครังที 5 และครังที 6 (กรณีการขายก่อนหน้านันไม่มีการสูร้ าคา) เจ้าพนักงานบังคับคดีจะ
กําหนดราคาเริมต้นเท่าราคาเริมต้นของครังที 4 คือร้อยละ 70 ของราคาเริมต้นขายในครังที 1
การกําหนดราคาขันต้นทีลดลงทุกครังทีมีการขายทอดตลาดทรัพย์กลายเป็ นปั จจัยทีทําให้ทรัพย์
ของเกษตรกรมีราคาลดลง ขายได้ราคาตํากว่าทีควรจะเป็ น ซึงรายงานฉบับนีจะกล่าวถึงต่อไปในภายหลัง
มีขอ้ สังเกตจากเกษตรกรเจ้าของทรัพย์ทีได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การสูร้ าคาในการขายทอดตลาดทรัพย์ของ
ตัวเองและพบว่าในการขายครังแรกๆ จะไม่มีใครสูร้ าคา แต่การสูร้ าคาจะเกิดขึนในการขายครังที ไปแล้ว
ซึงทําให้ราคาเริมต้นของการขายถูกลงกว่าท้องตลาดอย่างมาก
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ภาพตัว อย่างประกาศเจ้าพนัก งานบังคับ คดี เรืองการยึด ทรัพ ย์
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ราคาประเมิน อ้างอิง เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคา
เริมต้นและราคาทีสมควรขายในการขายทอดตลาดทีใช้บงั คับอยู่
โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะใช้ราคา
อ้างอิงของคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ หากไม่มีจะใช้ราคาประเมินของเจ้าพนักงานประเมินราคา
ทรัพย์กรมบังคับคดี และหากไม่มีราคาทังสองดังกล่าว จะใช้ราคาทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับคดี ราคา
ประเมินอ้างอิงอาจเปลียนแปลงได้หากประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคา
เริมต้นและราคาทีสมควรขายในการขายทอดตลาดดังกล่าวมีการแก้ไข โดยทัวไปการประเมินราคาทีดิน
สําหรับการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์ของกรมบังคับคดีจะตํากว่าท้องตลาด และ
ไม่ผกู พันหรือสัมพันธ์กบั การประเมินราคาของกรมทีดิน ทังนีเคยมีคาํ พิพากษาฎีกาออกมาในปี 2540
เกียวกับการประเมินราคาทีดินของกระบวนการบังคับคดีไว้ดงั นี

ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีจะสูงหรือจะตากว่
ํ าราคาประเมิน
ของเจ้าพนักงานทีดินมิได้เป็ นเครืองบ่งชีว่าราคาประเมินของเจ้า
พนักงานบังคับคดี ไม่ชอบ ตากว่
ํ าราคาท้องตลาดทีซือขายกันจริง เพราะ
ราคาประเมินของเจ้าพนักงานทีดินมีวตั ถุประสงค์ใช้เป็ นเกณฑ์
กาํ หนดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนนิตกิ รรมเท่านัน
ต้องเทียบกับ
ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีจะสูงหรือจะตาํ
ราคาซือขายกันจริงตามท้องตลาดขณะกาํ หนดราคา จึงไม่มเี หตุจะเพิก
ถอนราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี
การทีผูร้ อ้ งอ้างราคา
ประเมินทีดินและสิงปลูกสร้างของเจ้าพนักงานบังคับคดีเปรียบเทียบกับ
ราคาประเมินทีดินของเจ้าพนักงานทีดินและราคาสิงปลูกสร้างทีจาํ เลย
คิดเอาเองนัน ทางไต่สวนฟังไม่ได้วา่ เจ้าพนักงานบังคับคดีทาํ การขาย
ทอดตลาดทรัพย์ได้ราคาตากว่
ํ าราคาท้องตลาดโดยไม่สจุ ริตและฝ่ าฝื น
ต่อบทบัญญัตขิ องกฎหมายแต่อย่างใด กรณีไม่มเี หตุตามกฎหมายจะ
เพิกถอนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี - คาํ พิพากษาฎีกา
ที 262/2540
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ราคาเริมต้นของการบังคับคดีเป็ นสิงทีถูกตังคําถามมากในกลุม่ เกษตรกรทีถูกยึดทรัพย์เพือการ
ขายทอดตลาด เพราะการตีราคาทรัพย์ตากว่
ํ าทีควรเป็ นทําให้เกษตรกรเจ้าของทรัพย์ตอ้ งถูกบังคับให้ขาย
ทีดินในราคาถูกกว่าท้องตลาด หรือราคาทีควรขายได้ ในการศึกษาครังนีมีเกษตรกร 2 ราย ต่อสูก้ บั การตัง
ราคาเริมต้นทีตนเองรูส้ กึ ว่าตําไป เกษตรกรรายหนึงเลือกใช้กระบวนการทางการศาลหาความยุติธรรมให้
ตัวเอง ด้วยการยืนเรืองขอความเป็ นธรรมต่อศาลขอคัดค้านการขายทอดตลาดเพราะราคาประเมินมูลค่า
ทรัพย์ตากว่
ํ าทีควรจะเป็ น ทังนีมีหลักฐานชัดเจนว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาทรัพย์เฉพาะทีดิน
ไม่ได้รวมสิงปลูกสร้าง ภายหลังศาลมีคาํ สังให้งดการขายทอดตลาด แต่คาํ สังบังคับคดียงั คงอยู่
การกําหนดราคาเริมต้นทรัพย์ตากว่
ํ าทีควรขายได้จริง
กลายเป็ นปั จจัยทีผลักดันให้เกษตรกร
เจ้าของทรัพย์ตอ้ งเข้าสูว่ งจรหนีสินเพิมขึน ทังนีมีเกษตรกรรายหนึง ทีดินแปลงเดียวของครอบครัวถูกยึด
และนําเข้าสูก่ ระบวนการบังคับคดี เนืองจากแม่ไปคําประกันเงินกูใ้ ห้เพือนบ้าน และเพือนบ้านไม่สามารถ
ชําระหนีได้ จนเมือมีการฟ้องร้องและมีคาํ พิพากษาออกมาให้จาํ เลยทุกคนทีเป็ นลูกหนีและผูค้ าประกั
ํ
นต้อง
ร่วมกันหรือแทนกันชําระหนีให้โจทก์ ซึงในบรรดาจําเลยทังหมด มีเกษตรกรรายนีคนเดียวทีมีทรัพย์ให้ยดึ
ทีดินจึงถูกยึดและนําเข้าสูก่ ระบวนการขายทอดตลาด โดยมีหมายนัดขายทอดตลาดออกมาแล้ว ความกลัว
ทีจะต้องสูญเสียทีดินแปลงเดียวซึงเป็ นทีทังทีตังบ้านพักอาศัยและเป็ นทีดินทํากิน
ทําให้ครอบครัวนี
ตัดสินใจกูเ้ งินเพือจ่ายเจ้าหนีทีฟ้องบังคับคดีแทนเกษตรกรผูก้ ตู้ วั จริงก่อนทีการขายทอดตลาดนัดแรกจะ
เกิดขึน
“เราไม่กล้าปล่อยให้ทีดินถูกขายทอดตลาด เพราะราคาทีเขาตังมันตํากว่าราคาทีซือขายจริง เรา
เห็นหลายรายแล้วในตําบลเราทีเสียทีดินเพราะการกูห้ นีทีไม่มีความสามารถชําระคืน สุดท้ายก็ถกู บังคับ
ขายทีดินในราคาถูกในกระบวนการขายทอดตลาดเพือชําระหนี” ลูกสาวของเกษตรกรรายนีกล่าว
เพือรักษาทีดินแปลงเดียวของครอบครัว
ครอบครัวนีต้องกูเ้ งินมาชําระหนีให้โจทก์ซงเป็
ึ นหนีที
ตนเองไม่ได้กอ่
นอกจากราคาเริมต้นในการขายทอดตลาดทรัพย์จะตําแล้ว การกําหนดให้การขายในนัดหลัง ๆ ไป
ต้องมีราคาเริมต้นลดลงครังละ 10% ยังเป็ นการเอือให้บคุ คลบางกลุม่ ทีมีความรูค้ วามเข้าใจกระบวนการ
ขายทอดตลาดสามารถเป็ นเจ้าของทีดินได้ง่ายโอกาสทีทีดินสําหรับการเกษตรทีควรอยู่ในมือของเกษตรกร
จะตกไปอยู่ในมือของนายทุนหรือผูท้ ีไม่ใช่เกษตรกรก็จะมีสงู
ซึงขัดกับนโยบายของรัฐทีสนับสนุนให้
เกษตรกรมีทีดินทํากินเป็ นของตนเอง มีเกษตรกรกรณีศกึ ษารายหนึง ตังแต่ทีดินของตัวเองถูกประกาศขาย
ทอดตลาด ก็ได้เข้าสังเกตการขายทอดตลาดในพืนทีเดียวกับทีดินของตนเองจะถูกขายทอดตลาดทุกครัง
และพบว่าส่วนใหญ่ในการขายทอดตลาด 3 ครังแรกจะไม่มีคนเสนอราคา การเสนอราคาจะเริมมีในการ
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ขายนัดที 4 ไปแล้ว และคนทีเข้าเสนอราคาจะเป็ นคนหน้าเดิม ๆ คนทีได้ทีดินไปก็จะผลัดกันในกลุม่ คน
เหล่านัน ส่วนใหญ่จะเป็ นเจ้าหนีทีฟ้องให้มีการบังคับคดีดว้ ย
เกษตรกรคนหนึงซึงทีดินถูกนําเข้าสู่
กระบวนการขายทอดตลาดจนครบ 6 ครัง เล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังจากการเข้าสังเกตการขายทอดตลาด
ทีดินตนเองทุกครังว่ากว่าจะมีคนเสนอราคาทีดินตนเองก็เป็ นการขายทอดตลาดนัดที ซึงคนเสนอราคาได้
คือโจทก์ทีร้องต่อศาลขอให้มีการบังคับคดี
“พวกเขารูอ้ ยูแ่ ล้วว่าถ้าซือหลัง ๆ ราคาจะตําลง เขาก็รอซือครังหลัง ๆ กัน แต่ผมก็ไม่รูว้ า่ พวกเขา
(นายทุนทีเข้าเสนอราคา) ตกลงกันยังไง มันเหมือนกับพวกเขาสามารถตกลงกันได้ก่อนแล้วว่าวันไหนใคร
จะซือทีดินของใคร” เกษตรกรรายนันกล่าว

เงือนไขการเข้าเสนอราคา
เอกสารคูม่ ือผูซ้ ือทรัพย์ขายทอดตลาด ของกรมบังคับคดี ( ) กระทรวงยุติธรรม ระบุเงือนไขการ
เสนอราคาไว้วา่ ในการเข้าประมูลซืออสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ ผูส้ นใจเสนอราคาต้องวาง
หลักประกันเป็ นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คเป็ นสัดส่วนตามมูลค่าราคาประเมินของทรัพย์ทีจะเข้าเสนอราคา
ดังนี
ตารางที 1 แสดงมูล ค่าหลัก ประกัน ทีผู้เ ข้าเสนอราคาขายทอดตลาดต้อ งวางให้ส าํ นัก งานบังคับ คดี
ราคาประเมิน (บาท)
ไม่เกิน 100,000
100,001 – 200,000
200,001 – 500,000
500,001 – 1,000,000
1,000,001 – 3,000,000
3,000,001 – 5,000,000
5,000,001 – 10,000,000
10,000,001 – 20,000,000
20,000,001 – 50,000,000
50,000,001 – 100,000,000
100,000,001 – 200,000,000

วางหลัก ประกัน (บาท)
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของราคาประเมิน
10,000
25,000
50,000
150,000
250,000
500,000
1,000,000
2,500,000
5,000,000
10,000,000
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เกิน 200,000,000

ตามทีอธิบดีกรมบังคับคดีหรือผูไ้ ด้รบั
มอบหมายเป็ นผูพ้ ิจารณา

ทีมา: กรมบังคับคดี, (2560)
ทังนีมีขอ้ กําหนดว่าผูท้ ีเคยทิงมัดจําหรือเงินหลักประกัน ซึงหมายถึงผูท้ ีชนะการเสนอราคาแล้วไม่
มาซือทรัพย์ตามทีประมูลได้และถูกยึดเงินประกัน หากต้องการเข้าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ต้องวางเงิน
ประกันพิเศษก่อนเข้าสูร้ าคาเป็ นจํานวน 5 เท่าของหลักประกันทีกําหนดไว้ในการขายทอดตลาด
การกําหนดวงเงินประกันเพือเข้าสูก่ ระบวนการขายทอดตลาดในอัตราทีระบุขา้ งต้น
ถือว่าเป็ น
อัตราทีค่อนข้างสูงสําหรับเกษตรกรและครอบครัว โดยเฉพาะทีเป็ นเจ้าของทรัพย์ทีถูกนํามาขายทอดตลาด
ทําให้หลายคนไม่สามารถเข้าสูร้ าคาเพือรักษาทีดินไว้ได้ อย่างไรก็ดีในปี วันที 16 มิถนุ ายน 2563 กรมบังคับ
คดีได้ออกประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริมต้นและราคาทีสมควรขายใน
การขายทอดตลาด (2563) เพิมเติมอีก 1 ฉบับ เรืองหลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา
โครงการประชารัฐสวัสดิการ กําหนดเงือนไขเพือเปิ ดโอกาสให้ผทู้ ีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึงมักเป็ น
เกษตรกรและผูม้ ีรายได้นอ้ ยให้สามารถเข้าสูร้ าคาในกระบวนการขายทอดตลาดได้มากขึน โดนกําหนด
หลักเกณฑ์เพิมเติมว่าผูซ้ ือทอดตลาดทีเป็ นผูล้ งทะเบียนเพือสวัสดิการแห่งรัฐและได้รบั บัตรสวัสดิการ มี
สิทธิซือทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างและห้องชุดทีกรมบังคับคดีนาํ ออกขายทอดตลาด ซึงมีราคาประเมินไม่เกิน
500,000 บาทกําหนดวงเงินวางหลักประกันที 3,000 บาท 1 ราย ต่อ 1 รายการ ประกาศฉบับนีมีผลบังคับ
ใช้ในวันที 24 มิถนุ ายน 2563
สําหรับผูท้ ีชนะการเสนอราคา เงินวางหลักประกันจะถูกรวมเป็ นส่วนหนึงของมูลค่าทีชนะการเสนอ
ราคานัน โดยกําหนดว่าผูซ้ อต้
ื องชําระเงินส่วนทีเหลือภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีซือทรัพย์ได้ โดยอนุญาตให้
สามารถยืนขอขยายระยะเวลาในการชําระเงินได้ไม่เกิน 3 เดือน สําหรับผูท้ ีชนะการเสนอราคาและไม่
สามารถชําระเงินค่าทรัพย์ตามจํานวนทีเสนอราคาได้ภายในเวลาทีกําหนดจะถูกยึดเงินมัดจํา ส่วนผูท้ ีไม่
ชนะการเสนอราคา เจ้าพนักงานบังคับคดีจะคืนหลักประกันให้ทนั ทีหลังสินสุดการขายในวันนัน
เป็ นทีน่าสังเกตว่าเกษตรกรทีขอคําแนะนําจากแกนนําเกษตรกรมักได้รบั คําแนะนําให้เข้าร่วมเสนอ
ราคาเพือรักษาทีดินของตนเองไว้ โดยวางยุทธศาสตร์วา่ ให้เสนอราคาจนกระทังเป็ นผูช้ นะ แล้วปล่อยทีให้
ดินหลุดไปคือไม่ตอ้ งชําระเงินตามทีเสนอราคาได้ โดยเป้าประสงค์ทีแท้จริงของการแนะนําให้เกษตรเข้า
เสนอราคาคือการใช้สิทธิของตนเองเพือยืดระยะเวลาในการประมูลขายทอดตลาดออกไปเรือย ๆ ไม่ใช่เพือ
จะซือทีดินคืนจริงๆ การเลือกใช่ยทุ ธวิธีนีทําให้เกษตรกรต้องหาเงินประกัน ซึงในการศึกษาครังนีมีเกษตรกร
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คนเลือกใช้วีการนี และต้องไปยืมเงินคนอืนมาเพือวางประกัน และสุดท้ายเมือไม่ได้ซือทรัพย์คืนตามที
ประมูลได้ เงินประกันก็ตอ้ งถูกยึด

ประเภทของการขายทอดตลาด
ในทีนีจะขอเน้นเฉพาะการขายทอดตลาดทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง ซึงเป็ นประเด็นทีกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่งว่าด้วยการบังคับคดีมีความเกียวข้องกับเกษตรกรมากทีสุด เพราะทรัพย์ของเกษตรกรที
มักถูกยึดและนําเข้าสูก่ ระบวนการบังคับคดีคือทีดิน ทังทีดินเปล่าและทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง สามารถแบ่ง
ประเภทของการขายทอดตลาดตามกรอบการวิเคราะห์นีได้ ประเภท
1. การขายทรัพย์อย่างบังคับจํานอง
หมายถึงการขายอสังหาริมทรัพย์แบบทียังมีภาระหนี
จํานอง ผูท้ ีชนะการเสนอราคาต้องรับผิดชอบหนีจํานองทังหมดทังเงินต้น ดอกเบียจํานองทีค้างชําระให้แก่
ผูร้ บั จํานอง (เจ้าหนีบุรมิ สิทธิ) จนถึงวันขายทรัพย์นนั อีกทังยังต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี
อันเกียวแก่ทรัพย์รายนันด้วย ทําให้การขายทอดตลาดลักษณะนีมักได้ราคาไม่สงู
2. การขายทรัพย์แบบปลอดจํานอง หมายถึงการขายทรัพย์ทีผูซ้ ือไม่ตอ้ งรับภาระจํานอง แม้ทีดิน
นันจะติดจํานองอยู่ โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะเป็ นผูน้ าํ เงินทีได้จากการขายทอดตลาดไปชําระหนีให้แก่
เจ้าหนีเอง การขายทอดตลาดแบบนีมักจะได้ราคาสูงกว่าแบบติดจํานอง

เหตุงดการขายทอดตลาด
ในการขายทอดตลาดอาจมีเหตุตามกฎหมายทีเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่สามารถนําทรัพย์ออกขาย
ต้องงดขายทอดตลาด เหตุทีว่าได้แก่
1. ศาลมีคาํ สังให้งดการขายทอดตลาด
2. มีการร้อง “ขัดทรัพย์” หมายถึงจําเลยหรือลูกหนีทีถูกยึดทรัพย์เข้าสูก่ ระบวนการขายทอดตลาด
ร้องขอต่อศาลให้ปล่อยทรัพย์ทียึด และศาลมีคาํ สังให้รบั คําร้องไว้พิจารณา
3. การส่งประกาศขายให้แก่ผมู้ ีสว่ นได้เสียไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผูม้ ีสว่ นได้เสีย หมายถึง
เจ้าหนีตามคําพิพากษา ลูกหนีตามคําพิพากษา ผูม้ ีบรุ มิ สิทธิเหนือทรัพย์ทีขาย เช่น ผูร้ บั จํานอง
ผูร้ อ้ งขอเฉลียเงินทีได้จากการขายทอดตลาด ผูถ้ ือกรรมสิทธิร่วมในทรัพย์ทีขาย
18

4. เจ้าหนีตามคําพิพากษาแถลงของดการบังคับคดี โดยมีหนังสือยินยอมจากผูม้ ีสว่ นได้เสียทุก
ฝ่ าย
5. เจ้าหนีตามคําพิพากษาแถลงขอถอนการบังคับคดีในทรัพย์นนั
6. ลูกหนีชําระหนีตามหมายบังคับคดีให้แก่เจ้าหนีตามคําพิพากษาและผูร้ อ้ งเฉลียทีศาลมีคาํ สัง
อนุญาตแล้วครบถ้วน
7. ศาลมีคาํ สังพิทกั ษ์ทรัพย์ลกู หนี และอยูร่ ะหว่างรอเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์แจ้งว่าจะให้ขาย
ทอดตลาดต่อไปหรือไม่
8. ศาลมีคาํ สังรับคําร้องขอฟื นฟูกิจการของลูกหนีไว้พิจารณา
นอกจากนีกระบวนการขายทอดตลาดยังเปิ ดโอกาสให้โจทก์สามารถระงับการขายทอดตลาดไว้
ก่อนได้ เพือขอเวลาหาผูซ้ อื โดยโจทก์สามารถยืนคําแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ โดยมีระยะเวลา
ตังแต่ 3-6 เดือนหรือ 1 ปี ก็ได้ เมือครบกําหนดแล้วให้โจทก์แถลงความประสงค์ใหม่อีกครังหนึงว่าจะขาย
ทอดตลาดต่อไป หรือจะงดการบังคับคดีไว้ก่อน

การชําระหนีเจ้าหนีภายหลังสินสุด กระบวนการบังคับ คดี
เงินทีได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์จะถูกชําระหนีให้กบั เจ้าหนีบุริมสิทธิ หมายถึงเจ้าหนีจํานอง
ของทรัพย์นนก่
ั อน ทังนีเจ้าหนีจํานองคือผูท้ ีรับจดจํานองทีดินอาจไม่ใช่คนเดียวกับเจ้าหนีทีร้องขอให้มีการ
บังคับคดีก็ได้ ซึงในกรณีนีเงินทีได้จากการขายทรัพย์ทอดตลาดจะต้องถูกชําระแก่เจ้าหนีบุริมสิทธิ ก่อน
หากยังมีเงินเหลือจึงจะถูกนําไปชําระให้แก่เจ้าหนีทีร้องขอให้มีการขายทอดตลาดต่อไป หลายกรณีพบว่า
เงินที ได้จากกระบวนการขายทอดตลาดไม่เหลือพอทีจะจัดสรรให้เจ้าหนีทีร้องขอให้มีการบังคับคดีได้
เท่า กับ การพยายามใช้ก ระบวนการทางกฎหมายของเจ้า หนี รายนันเพื อให้ไ ด้รับ การชํา ระหนี ตามคํา
พิพากษาของศาลไม่เป็ นผลสําเร็จ สิงทีเจ้าหนีสามารถทําต่อไปได้คือการสืบทรัพย์ของลูกหนีเพิม และขอ
นําทรัพย์ทีสืบได้เพิมเข้าสูก่ ระบวนการบังคับคดีตอ่ ไป
การศึกษาในครังนี ไม่มีกรณีศกึ ษาทีถูกบังคับคดีเพิมจากการ ทรัพย์ทีถูกขายทอดตลาดไปแล้วไม่
เพียงพอแก่การชําระหนี
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สถานการณ์ก ารบังคับ คดีแ ละการขายทอดตลาด
ในแต่ละปี มีการบังคับคดีทางแพ่งทังการยึดทรัพย์สนิ อายัดทรัพย์สนิ การขับไล่ รือถอน กักเรือ และ
การขายทอดตลาดเกิดขึนรวมนับแสนดี ทุนทรัพย์รวมนับแสนล้านบาท บางปี อาจสูงถึงหลักล้านล้านบาท
สถิติจากกรมงคับคดีแสดงให้เห็นว่าการบังคับคดีมีแนวโน้มเพิมสูงขึน โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ในปี งบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564) สถิติสาํ นวนคดีแพ่ง (ยึดทรัพย์สิน-อายัด
ทรัพย์สนิ -ขับไล่รอถอน-ขายทอดตลาด)
ื
ทีเข้าสูก่ ระบวนการบังคับคดีจาํ นวน 348,573 คดี (ทุนทรัพย์
510,800 ล้านบาท) เพิมขึนร้อยละ 5.7 เทียบปี งบประมาณ 2563 มีคดีเกิดขึน 329,681 คดี (ทุนทรัพย์
613,279 ล้านบาท) และเพิมขึนร้อยละ 14.5 จากปี งบประมาณ 2562 ทีมีคดีเกิดขึน 287,789 คดี (ทุนทรัพย์
1,325,074 ล้านบาท) ซึงหากเทียบระยะ 2 ปี ก่อนและหลังการระบาดโควิด ปี งบประมาณ 2562 และ 2564
พบแนวโน้มการบังคับคดีสงู ขึนร้อยละ 21.1 อย่างไรก็ดีไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ว่าเป็ นการบังคับคดีที
เกียวข้องกับหนีสินเกษตรกรเท่าใด เนืองจากกรมบังคับคดีไม่มีการเก็บข้อมูลแยกละเอียด

สถานการณ์ก ารบังคับ คดีท เกี
ี ยวกับ หนีสิน เกษตรกร
การบังคับคดีและการขายทอดตลาดทีเกียวข้องกับเกษตรกร ข้อมูลจากกองทุนฟื นฟูและพัฒนา
เกษตรกร ณ วันที 8 กุมภาพันธ์ 2565 ระบุวา่ มีเกษตรกรขึนทะเบียนเป็ นสมาชิกประมาณ 5.67 ล้านคน และ
องค์กรเกษตรกรอีก 56,281 ล้านองค์กร ในจํานวนทังหมดนีมีสมาชิกทีขึนทะเบียนหนี 5.16 แสนราย มูลหนี
105,816 ล้านบาท เมือจําแนกหนีของเกษตรกรทีขึนทะเบียนตามสถาบันเจ้าหนีจะพบว่า เจ้าหนีรายใหญ่
สุดของเกษตรกรคือธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีจาํ นวนเกษตรกรลูกหนีขึนทะเบียน
301,300 ราย มูลหนีรวม 60,861 ล้านบาท และเจ้าหนีรายเล็กสุดคือมีมลู หนีน้อยสุดได้แก่ธนาคารพาณิชย์
และนิติบคุ คล จํานวน 39,787 ราย มูลหนี 22,576 ล้านบาท รายละเอียดดังแสดงในตารางที 2
ตารางที 2 แสดงการจําแนกสถาบัน เจ้าหนีของเกษตรลูก หนีทีขึนทะเบียนหนีกับ กองทุน ฟื นฟูฯ
สถาบัน
.ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
.สหกรณ์การเกษตร
.ธนาคารพาณิชย์และนิติบคุ คล

จํานวนเกษตรกรลูก หนี
(คน)
301,300

มูล หนีรวม (ล้านบาท)

171,939
39,787

23,695
22,576

60,861
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.โครงการส่งเสริมของรัฐ
รวม

25,420
538,446

1,683
108,815

ทีมา: กองทุนฟื นฟูและพัฒนาเกษตรกร ข้อมูล ณ วันที 8 ก.พ. 2565
ในจํานวนเกษตรกรทีขึนทะเบียนหนีกับกองทุนฟื นฟูทงหมดพบว่
ั
าเป็ นเกษตรทีมีหนีผิดนัดชําระ
180,704 ราย มูลหนีรวมประมาณ 58,097 ล้านบาท ซึงในกลุม่ ทีมีหนีผิดชําระสามารถจําแนกตามสถานะ
หนีได้เป็ นกลุม่ ทีผิดชําระแต่ยงั ไม่ถกู ดําเนินคดี กลุม่ หนีดําเนินคดี กลุม่ หนีทีมีคาํ พิพากษาแล้ว และกลุม่ หนี
ทีถูกบังคับคดี ซึงกลุ่มหนีทีถูกบังคับคดีเป็ นกลุ่มใหญ่สดุ ข้อมูลประกอบการของบประมาณกลาง ปี 2565
ของกองทุนฟื นฟูฯ ระบุว่ามีกลุม่ เป้าหมายเป็ นเกษตรกรจํานวน 3.425 ราย มูลหนีรวม 1,512 ล้านบาท ใน
จํานวนนีเป็ นกลุม่ หนีบังคับคดี 1,966 ราย มูลหนีรวม 715 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที 3

ตารางที 3 กลุ่ม เป้ าหมายการดําเนิน งานงบประมาณปี 2565 ของกองทุน ฟื นฟูฯ จําแนกตาม
สถานะหนี
สถานะหนี
1. หนีบังคับคดี
2. หนีผิดนัดชําระ
3. หนีพิพากษา
4. หนีดําเนินคดี
รวม

จํานวนเกษตรกรลูก หนี (คน) มูล หนีรวม (ล้านบาท)
1,966
715
948
503
325
265
186
28
3,425
1,511

ทีมา: กองทุนฟื นฟูและพัฒนาเกษตรกร ข้อมูล ณ วันที 8 ก.พ. 2565
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ผลกระทบของกระบวนการบังคับ คดีแ ละการขายทอดตลาดต่อ สิท ธิข องเกษตรกร
การศึกษาครังนีมุ่งเน้นศึกษาผลกระทบด้าน “สิทธิของเกษตรกรในกระบวนการยุตธิ รรมทางแพ่งว่า
ด้วยการบังคับคดี” หากมองในภาพรวมจะพบว่ากระบวนการยุติธรรมทางแพ่งว่าด้วยการบังคับคดี จะไม่ได้
คํานึงถึงสิทธิของเกษตรกรทีเป็ นจําเลยอยู่แล้ว เนืองจากเป็ นกระบวนการทางกฎหมายทีออกแบบมาเพือ
พิทกั ษ์สิทธิของฝ่ ายโจทก์ในฐานะเจ้าหนีทีมีคาํ พิพากษาให้ตอ้ งได้รบั การชําระจากลูกหนีอยู่แล้ว สามารถ
สรุปผลการศึกษาจากกรณีศกึ ษาทัง 6 กรณีได้ดงั ต่อไปนี
1. ทําให้เ กษตรกรเสียสิท ธิใ นการควบคุม ราคาขายทรัพ ย์ส นิ ของตนเอง
ดังกล่าวข้างต้นว่ากระบวนการขายทอดตลาดมีวตั ถุประสงค์สาํ คัญคือนําทรัพย์ของจําเลยไปขาย
เพือให้ได้เงินไปชําระหนีโจทก์ตามคําพิพากษาของศาล การตังราคาเริมต้นเพือขายจึงตังให้ดงึ ดูดใจเพือให้
ทรัพย์ขายได้ จากการศึกษาพบว่าราคาเริมต้นโดยเฉลียตํากว่าราคาขายทีดินตามท้องตลาดประมาณ 70
และยิงราคาขายลดลงตามลําดับครังของการขายทําให้ราคาขายทีดินในกระบวนการขาย
เปอร์เซ็นต์
ทอดตลาดตํากว่าราคาทีเป็ นจริงมาก
แม้กระบวนการขายทอดตลาดจะเปิ ดโอกาสให้เกษตรกรเจ้าของ
ทีดินเข้าร่วมเสนอราคาได้ แต่ในทางปฏิบตั ิมีเกษตรกรน้อยรายทีจะเข้าร่วมเสนอราคา เพราะไม่อยู่ในวิสยั ที
และแม้กระบวนการขายทอดตลาดใช้วิธีการ
จะมีเงินมากพอทีจะเข้าประมูลราคาเพือซือทรัพย์คนื ได้
ประมูลราคาเพือให้คนทีเสนอราคาสูงสุดได้สิทธิในการซือทีดิน แต่ในทางปฏิบตั ิพบว่าคนทีเข้าร่วมเสนอ
ราคามักเป็ นคนทีมีความคุน้ เคยกับการเสนอราคาทังนีทีดินหรือทรัพย์ทีถูกยึดเข้าสูก่ ระบวนการขาย
ทอดตลาดส่วนใหญ่เป็ นทีดินเพือการเกษตร ไม่ได้อยู่ในทําเลทีดึงดูดดูดนักธุรกิจหรือบุคลภายนอกทีจะทํา
ให้การเสนอราคามีการแข่งขันกันในเชิงราคาอย่างแท้จริง ดังทีเกษตรกรรายหนึงบอกกับผูว้ ิจยั ว่าทุกครังที
เข้าชมการขายทอดตลาดพบว่าจะมีผเู้ ข้าร่วมการเสนอราคาเป็ นหน้าเดิม ๆ เพียงแค่ไม่กีราย และหนึงในนัน
คือเจ้าหนี
ในการศึกษาครังนีพบว่ามี 1 กรณี ทีราคาทีดินทีขายได้ในกระบวนการขายทอดตลาดมีการสูร้ าคา
จนราคาสูงกว่าราคาทีดินทีน่าจะขายได้จริงในท้องตลาด โดยผูท้ ีเข้าร่วมเสนอราคามีเพียง 2 คนคือ เจ้าหนี
ซึงเป็ นโจทก์ในคดีและเกษตรกรเจ้าของทีดินทีเป็ นจําเลยในคดี ราคาถูกปั นโดยฝ่ ายเจ้าหนีจนสูงเกินจริง
แล้วปล่อยให้เกษตรกรลูกหนีเป็ นผูป้ ระมูลได้ (แต่สดุ ท้ายเจ้าหนีไม่มีเงินซือทีดิน จึงต้องปล่อยให้ถกู ยึดเงิน
ประกัน และทีดินจะถูกนําออกขายทอดตลาดใหม่อีกครัง)
ทังนีเป็ นทีน่าสังเกตว่าคนทีสามารถควบคุมราคาขายในกระบวนการขายทอดตลาดคือเจ้าหนีไม่ใช่
ลูกหนี โดยพบว่ากรณีทีลูกหนีเข้าร่วมประมูลด้วย (เป็ นความพยายามซือทรัพย์คืนในกระบวนการขาย
ทอดตลาด) จะมีเจ้าหนีเข้าร่วมประมูลเพือทําให้ราคาขายขึนสูงเกินกว่ามูลค่าหนี แต่หากเป็ นกรณีทีไม่มี
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ลูกหนีเข้าร่วมเสนอราคา เจ้าหนีจะพยายามให้ราคาทีดินตําสุด เพือให้ตนเองได้ครอบครองทรัพย์นนั และ
หากราคาประมูลตํากว่ามูลหนี เจ้าหนีสามารถร้องต่อศาลขอให้มีการบังคับคดีเพิม เพือให้นาํ ทรัพย์สนิ อืน
ของลูกหนีเข้าสูก่ ระบวนการขายทอดตลาดได้อีก
2. การใช้ส ิท ธิข องลูก หนีตามกระบวนการทางแพ่ง สุด ท้ายแล้วขึนกับ ดุล ยพิน ิจ ของศาล
ในกระบวนการบังคับคดีและขายทอดตลาด ระบุให้ลกู หนีตามคําพิพากษา และเจ้าของกรรมสิทธิ
ร่วมในทรัพย์ทีขาย เป็ นผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียในกระบวนการขายทอดตลาด และสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย
ได้ในกรณีทีเห็นว่าไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมกระบวนการมีความไม่เป็ นธรรม ได้แก่ สิทธิในการร้องขัดทรัพย์
หมายถึงจําเลยหรือลูกหนีทีถูกยึดทรัพย์เข้าสูก่ ระบวนการขายทอดตลาดร้องขอต่อศาลให้ปล่อยทรัพย์ทียึด
หรือการร้องขอฟื นฟูกิจการ แต่สดุ ท้ายกระบวนการทังหมดขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของศาล ในการศึกษาครังนี
มีเกษตรกร 2 ราย ยืนเรืองขอขัดทรัพย์ ศาลไม่รบั คําร้องทัง 2 ราย แม้จะมีรายหนึงทีต้องการขอถอนทีดิน
แปลงหนึงจากการถูกยึดพทรัย ์ เนืองจากทีดินอีกแปลงหนึงทีถูกยึดไว้มีราคาประเมินสูงเกินมูลหนีแล้ว
3. การกําหนดให้เ งิน ทีได้จ ากการขายทอดตลาดต้อ งถูก นําไปชําระหนีเจ้าหนีบุร ิม สิท ธิ
ก่อ น ทําให้เ จ้าหนีทีเป็ นผู้บ ังคับ คดีต ้อ งใช้วิธ กี ารอืนในการทําให้ต นเองได้ร ับ การชําระหนี รวมถึง
วิธ ีก ารทีไม่เ ป็ นธรรมกับ ลูก หนี
ในการศึกษาครังนีมีกรณีศกึ ษาหนึงกรณีทีเกษตรกรลูกหนีถูกเจ้าหนีนอกระบบฟ้องและคดีจบลง
ด้วยการบังคับคดี เนืองจากเกษตรกรไม่สามารถชําระหนีได้ตามคําพิพากษา เจ้าหนีนอกระบบสืบทรัพย์
และนําทีดินของลูกหนีเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีเป็ นจํานวน 3 แปลง แต่ตอ้ งพบว่าทีดินทัง 3 แปลงติด
จํานองอยู่กบั สหกรณ์การเกษตรแห่งหนึง เมือสหกรณ์การเกษตรได้รบั แจ้งเรืองทีทีดินซึงเป็ นทรัพย์จาํ นอง
ของตนเองถูกยึดเพือขายทอดตลาด ก็ได้รอ้ งสอดต่อศาลเพือรักษาสิทธิของการเป็ นเจ้าหนีบุรมิ สิทธิ ซึงเมือ
พิจารณาเปรียบเทียบราคาประเมินทีดินกับมูลค่าหนีทีเกษตรกรทีเป็ นจําเลยติดอยู่แล้วจะพบว่ามูลค่าหนี
สูงกว่าราคาประเมิน แปลว่าถึงแม้กระบวนการบังคับคดีจะดําเนินไปจนจบสิน มีการนําทีดินขายทอดตลาด
ได้เงินมาจริง ก็ตอ้ งถูกนําไปชําระหนีให้เจ้าหนีบุริมสิทธิจนหมด โจทก์ซึงเป็ นผูข้ อให้มีการบังคับคดีก็จะ
ไม่ได้รบั การชําระหนีแต่อย่างใด กระบวนการบังคับคดีในครังนีจะไม่ช่วยทําให้โจทก์ได้รบั การชําระหนีตาม
คําพิพากษา โจทก์จึงตกลงกับลูกหนีและของดการบังคับคดี ปั ญหาอยู่ทีการของดการบังคับคดีนนั ทําให้
เกษตรกรมีภาระการเงินเพิมขึน โดยไม่ทาํ ให้หนีสินทีมีลดลง
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เกษตรกรผูเ้ ป็ นจําเลยให้ขอ้ มูลว่าโจทก์เป็ นฝ่ ายประสานมาเพือเสนอของดการบังคับคดีโดยให้
เหตุผลว่า “ต้องการช่วยเหลือจําเลย ไม่ให้ตอ้ งสูญเสียทีดินทํากิน” โดยยืนเงือนไขให้จาํ เลยชําระหนีเดือน
ละ 2.000 บาท และชําระงวดละ 15,000 บาท ปี ละ 2 งวด
“พีก็ไม่รูว้ า่ เขาจะให้จ่ายถึงเมือไร แล้วเงินมันจะไปหักหนียังไง แต่เขาบอกว่าถ้าพีจ่ายแบบนีแล้ว
เขาจะไม่บงั คับเอาทีดินของพีขายทอดตลาด”
คือคําบอกเล่าของเกษตรกรรายนันถึงเบืองหลังการทํา
ข้อตกลงกับเจ้าหนีเพืองดการบังคับคดี
ในเอกสารของดการบังคับคดีทีสํานักงานบังคับคดีชยั นาทยืนต่อศาลระบุวา่ “ของดการบังคับคดี
เป็ นเวลา 6 เดือน” เนืองจาก “จําเลยทังสองจะผ่อนชําระรายเดือน เดือนละไม่นอ้ ยกว่า 2,000 บาท และ
ภายในเดือนมีนาคม 2563 จะเริมชําระรายปี ปี ละ 2 ครัง เดือนกันยายน 2563” โดยไม่มีการระบุวา่ หลังจาก
6 เดือนผ่านแล้วจะทําอย่างไรต่อไป และไม่มีการทําสัญญาระหว่างโจทก์กบั จําเลยว่าการชําระหนีในครังนี
จะถูกนําไปหักยอดเงินกู้ หรือถือเป็ นการชําระหนีตามคําพิพากษาก่อนหน้านีหรือไม่ อย่างไร
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จากกรณีนีจะเห็นว่าการของดการบังคับคดีเป็ นไปเพือปกป้องประโยชน์ของเจ้าหนีเพียงฝ่ ายเดียว
โดยลูกหนีไม่ได้ประโยชน์อนั ใด ไม่มีสิงใดแสดงให้เห็นว่ายอดหนีทังเงินต้นและดอกเบียจะลดลงอย่างไร
กระบวนการบังคับคดีไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงการตกลงร่วมกันระหว่างโจทก์และจําเลยในส่วนนี และที
สําคัญไม่มีสิงใดเป็ นหลักประกันในทางกฎหมายว่าทีดินจะไม่ถกู นําออกขายทอดตลาดในอนาคต เหตุที
เจ้าหนีเลือกของดการบังคับคดีในกรณีนีเพราะเจ้าหนีตระหนักว่าการบังคับคดีจะไม่เป็ นผลดีกบั ตัวเอง
เพราะลูกหนีจะไม่มีเงินมาชําระหนีให้อยู่ดี การให้ลกู หนีจ่ายรายเดือนบ้างแม้จะเป็ นจํานวนน้อยแต่ก็ยงั
ดีกว่าทีเจ้าหนีจะไม่ได้อะไรคืนเลย
อย่างไรก็ดีภายหลังเกษตรกรรายนีได้ยตุ ิการชําระเงินรายเดือนให้เจ้าหนี และเจ้าหนีได้สืบทรัพย์
พบทีดินของเกษตรกรอีก 1 แปลง จึงขอบังคับคดีทีดินแปลงนีอีกครัง ซึงมีลกั ษณะเป็ นทีดินตาบอด พืนที
ประมาณ 3 งาน ทีดินถูกนําเข้าสูก่ ระบวนการขายทอดตลาด โดยเกษตรกรได้รบั คําแนะนําจากตัวแทน
กองทุนฟื นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้เข้าสูร้ าคาเพือรักษาทีดินแปลงนีไว้
โดยต้องสูร้ าคาจนเป็ นผูช้ นะ
เกษตรกรจึงส่งตัวแทนของตนเองเข้าร่วมการเสนอราคา มีการวางหลักประกันที 3,000 บาท โดยใช้สิทธิของ
การเป็ นผูถ้ ือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริมต้น
และราคาทีสมควรขายในการขายทอดตลาด การเสนอราคาในนัดที 1 ไม่มีผเู้ สนอราคา การเสนอราคาใน
นัดที 2 ซึงราคาถูกปรับลงมาจากเดิม 10% โจทก์เข้าร่วมการเสนอราคาด้วย จึงเป็ นการแข่งกันเสนอราคา 2
คน ฝ่ ายโจทก์เสนอราคาเพิมขึนและฝ่ ายจําเลยเสนอราคาตามจนราคาทีดินสุดท้ายขึนไปสูงถึง 111,000
บาท ซึงสูงกว่ามูลค่าหนีตามคําพิพากษา และผูช้ นะการเสนอราคาคือตัวแทนฝ่ ายเกษตรกร โดยราคาทีชนะ
นันสูงกว่าราคาประเมินของทีดินในท้องตลาดมาก เนืองจากเป็ นทีดินตาบอดราคาทีคาดว่าจะขายได้ตาม
คําบอกเล่าของเกษตรกรทีเคยมีผมู้ าขอซือทีดินแปลงนี คือ 50,000 บาท การเสนอราคาจบสินลงในวันที 26
ตุลาคม 2563 ปั ญหาสําคัญคือฝ่ ายเกษตรกรไม่มีเงินสดพอทีจะนําไปชําระให้เจ้าพนักงานบังคับคดีและได้
ยืนเรืองขอยืดเวลาการชําระเงินออกไป 3 เดือน ตามสิทธิทีกฎหมายกําหนดแล้ว อย่างไรก็ดีเกษตรกรผูน้ ี
เปิ ดเผยว่าตนเองไม่น่าจะสามารถหาเงินมาได้ทนั ภายใน 3 เดือน หากต้องมีการซือทีดินคืนจริงตามทีชนะ
การเสนอราคาก็ตอ้ งกูย้ ืมเงินทุนนอกระบบมา หรือเลือกทีจะไม่ซือทีดินตามทีประมูลได้ หมายความว่าเงิน
ประกัน 3,000 บาทต้องถูกยึด และผูเ้ ข้าเสนอราคาคนนันจะไม่สามารถเข้าเสนอราคาในการขายทอดตลาด
ได้อีก
จากกรณีนีเราจะเห็นผลกระทบของเกษตรกรเนืองด้วยกระบวนการบังคับคดีและเนืองด้วยความ
ไม่รูไ้ ม่เข้าใจข้อกฎหมายของเกษตรกร โดยเฉพาะการใช้สิทธิของโจทก์ในการของดการบังคับคดีดว้ ยการ
เจรจากับจําเลยให้มีการชําระหนี ซึงเป็ นสิงทีโจทก์สามารถทําได้ แต่การกระทําในครังนีไม่มีการบันทึกว่า
เงินทีถูกชําระจะนําไปตัดยอดการชําระหนีตามคําพิพากษาทังในส่วนของเงินต้นและดอกเบียอย่างไร ทําให้
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เกษตรกรชําระหนีไปโดยไม่มีหลักประกันการลดลงของยอดหนี เป็ นการใช้สิทธิอนั พึงมีพงึ ได้ของโจทก์โดย
ไม่ตระหนักถึงความเป็ นธรรมให้กบั จําเลย หากโจทก์พจิ ารณาแล้วเห็นว่าการบังคับคดีจะไม่เป็ นประโยชน์
ต่อโจทก์เพราะเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์จะไม่มากพอทีจะนํามาชําระหนีให้ตนเองได้ การจะของด
การบังคับคดีดว้ ยวิธีการนีควรต้องชอบด้วยกฎหมาย
4. ยึด ทรัพ ย์ผู้คาประกั
ํ
น เพือเข้าสู่ก ระบวนการบังคับ คดี ความไม่เ ป็ นธรรมอัน เนืองจาก
การบังคับ คดีผู้ค าประกั
ํ
น
ประเด็นค้นพบนีอาจเป็ นเรืองของผลจากการคําประกันมากกว่าจากกระบวนการบังคับคดีแต่
เนืองจากมีเรืองของการบังคับคดีเข้ามาเกียวข้อง และทังการคําประกันและการบังคับคดีลว้ นเป็ นส่วนหนึง
ของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ผูศ้ กึ ษาจึงขอนํามากล่าวถึงในทีนี
ในการศึกษาครังนีพบว่ามีเกษตรกรรายหนึงถูกกระบวนการทางกฎหมายถึงเข้าสู่การบังคับคดี
นหนีให้ผอู้ ืนแล้วต้องรับผิดชอบในหนีทีผูก้ ไู้ ม่ได้ชาํ ระ ทังนีเป็ นภาระผูกพันตามสัญญา
เพราะเป็ นผูค้ าประกั
ํ
คําประกันทีเกษตรกรทํากับสถาบันการเงินของรัฐแห่งหนึง ซึงมีสาระระบุว่า “กรณีผกู้ ผู้ ิดนัดชําระหนีตาม
สัญ ญากู้ที กล่ า วข้า งต้น ไม่ ว่ า ด้ว ยเหตุผ ลใดๆ หรื อ ว่ า ผู้กู้ล ้ม ละลายหรื อ ตายหรื อ กลายเป็ น บุ ค คลไร้
ความสามารถ หรือสาบสูญ หรือไปเสียจากถินที อยู่ หรือหาตัวไม่พ บ หรือย้ายภูมิลาํ เนาโดยมิแจ้ง ให้
ธนาคารทราบ หรือมีกรณีอืนใดอันกระทําให้ธนาคารไม่ได้รบั ชําระหนีตามสัญญากูท้ ีกล่าวแล้วเต็มจํานวน
และตามกําหนดทีระบุไว้ในสัญญาก็ดี ผูค้ าประกั
ํ
นยอมเข้ารับผิดร่วมกับผูก้ ูใ้ นอันทีจะต้องชําระเงินกูน้ นั
ทันที” การกูใ้ นครังนันเป็ นการกูท้ ีสถาบันการเงินของรัฐ ให้กใู้ นลักษณะการรวมกลุ่มกันกูแ้ ล้วคําประกัน
กันเอง กลุ่มของเกษตรกรทีเป็ นกรณีศึกษามีทงสิ
ั น 11 คน มีสมาชิกในกลุ่ม 2 คน ทีไม่สามารถชําระหนีได้
และถูกเจ้าหนีฟ้องจนคดีสินสุดแล้ว คดีแรกโจทก์รอ้ งต่อศาลให้มีการบังคับคดีแล้ว และเมือโจทก์สืบทรัพย์
จําเลยที 1 (ผูก้ )ู้ และจําเลยร่วมทังหมด (ผูค้ าประกั
ํ
น) พบว่ามีเฉพาะเกษตรกรทีเป็ นกรณีศกึ ษารายเดียวที
มีทรัพย์ให้ยดึ และนําเข้าสูก่ ารบังคับคดีได้ ทีดินแปลงเดียวของครอบครัว ซึงเป็ นทีตังบ้านพักอาศัยและทีดิน
ทํากินจึงถูกนําขายทอดตลาด แต่ก่อนทีกระบวนการขายจะเกิดขึน ครอบครัวนีตัดสินใจกูเ้ งินจากทีอืนเพือ
มาชําระหนีให้โจทก์แทนเกษตรกรผูก้ ู้ เพือไม่ให้ทีดินต้องเข้าสูก่ ระบวนการขายทอดตลาด ซึงพวกเขาพบว่า
ราคาเริมต้นสําหรับการขายนัดแรกตํากว่าราคาทีดินทีเป็ นจริง หลังจากนันเกษตรกรรายนีจึงให้เกษตรกรที
เป็ นลูกหนีของสถาบันการเงินมาทําสัญญากูเ้ งินกับตัวเองอีกครังหนึง ซึงก็ไม่มีหลักประกันใดจะให้ความ
มันใจได้ว่าจะได้รบั การชําระหนีเต็ม เพราะหากเกษตรกรผูน้ นมี
ั ความสามารถในการชําระหนีกับสถาบัน
การเงินก็คงไม่ตอ้ งถูกศาลสังให้มีการบังคับคดี
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ปั ญหาของเกษตรกรรายนีไม่ได้จบเท่านี เพราะในกลุม่ ของเกษรตรกรทีจับกลุม่ กันกูแ้ ละคําประกัน
ยังมีเกษตรกรผูก้ อู้ ีกคนหนึงทีถูกฟ้องเพราะไม่สามารถชําระหนีได้ โดยมีเกษตรกรรายนีตกเป็ นจําเลยร่วม
ฐานะผูค้ าประกั
ํ
น และเกษตรกรผูก้ ไู้ ม่มีทรัพย์สินให้เจ้าหนีบังคับคดี จึงมีความเป็ นไปได้สงู ทีทีดินแปลงเดิม
ของเกษตรกรจะถูกนําเข้าสูก่ ระบวนการบังคับคดีอีก จากคําบอกเล่าของครอบครัวกรณีศกึ ษาพบว่าตัวผูก้ ู้
ในคดีนีเคยมีทีดินเป็ นกรรมสิทธิด้วย แต่เมือมีคดีความได้โอนกรรมสิทธิในทีดินให้ผอู้ ืนทําให้กลายเป็ นคนไร้
ทรัพย์สิน การบังคับคดีจงึ เกิดขึนกับเกษตรกรกรณีศกึ ษารายนีทีไม่ได้มีการถ่ายโอนทรัพย์สิน
นต้องรับผิดชอบ
กรณีนีนอกจากแสดงให้เห็นความไม่เป็ นธรรมในสัญญาคําประกันทีให้ผคู้ าประกั
ํ
หนีแทนผูก้ แู้ บบ 100% แล้วยังแสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ของการบังคับคดีทีไม่สามารถสืบย้อนไปถึงการถ่าย
โอนทรัพย์สนิ เพือหนีการบังคับคดีของผูก้ ตู้ วั จริงได้
5. การยึด ทรัพ ย์เ พือเข้าสู่ก ระบวนการบังคับ คดีม ากเกิน ความจําเป็ น จนมูล ค่าสูงกว่ายอด
หนีหลายเท่า ทําให้เ กษตรกรไม่ส ามารถทําธุร กรรมใดๆ ต่อ ทรัพ ย์ท ถูี ก ยึด มาเกิน ได้
การยึดทรัพย์เพือเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีจะดําเนินไปเพือให้เจ้าหนีทีขอบังคับคดีได้รบั การ
ชําระหนีตามคําพิพากษาของศาล หากยึดตามหลักการนีทรัพย์ทียึดมาก็ไม่ควรมีมลู ค่าสูงกว่ายอดหนีมาก
นัก เพือให้ผูถ้ ูกยึดทรัพย์สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์ต่างๆ ทีไม่เกียวข้องกับคดีได้ การศึกษาครังนีมี
เกษตรกรรายหนึงถูกยึดทรัพย์เป็ นทีดิน 2 แปลง (โฉนด 2 ใบ) ซึงมูลค่าทีดินรวมสิงปลูกสร้างบนทีดินทัง
แปลงสูงกว่ามูลค่าหนี โดยเกษตรกรถูกฟ้องด้วยยอดหนีรวม 236,800 บาท แต่ทรัพย์ทีถูกยึดแปลงแรกเจ้า
พนักงานบังคับคดีกาํ หนดราคาเริมต้นในการขายทอดตลาด 500,490 บาท และแปลงที 2 กําหนดราคา
เริมต้นในการขายทอดตลาด 68,160 บาท เกษตรกรเจ้าของทรัพย์ได้ยืนคําร้องต่อศาลขอให้มีคาํ สัง 2 ข้อ
ข้อแรกขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาทรัพย์ใหม่ เนืองจากราคาเริมต้นทีเจ้าพนักงานบังคับคดี
ระบุมาตํากว่าความเป็ นจริงและไม่มีการประเมินราคาสิงปลูกสร้างรวมอยู่ดว้ ย ข้อสองขอให้ศาลมีคาํ สังให้
เจ้าพนักงานบังคับคดียกเลิกบังคับคดีทีดินแปลงที 2 เนืองจากราคาประเมินทีดินแปลงแรกสูงกว่ามูลค่าหนี
แล้ว ศาลมีคาํ สังตามข้อเรียกร้องข้อที 1 ให้มีการประเมินราคาทรัพย์ใหม่ ทําให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ยกเลิกการขายทอดตลาดไปก่อน ส่วนคําร้องข้อที 2 ทีขอให้ยกเลิกการบังคับคดีทีดินแปลงที 2 ศาลไม่มี
คํา สัง ทําให้ใ นปั จ จุบันที ดิน ของเกษตรรายนี ยังไม่ถูก นํา มาขายทอดตลาด แต่ทีดิน ทัง 2 แปลงยังถูก
สํานักงานบังคับคดียดึ ไว้ เพือรอเวลาขายทอดตลาดใหม่อีกครังหนึง
“พีอยากได้ทีดินแปลงทีสองออกมา เพือนําไปบริหารจัดการให้มีเงินมาใช้หนี ทีดินจะได้ไม่ตอ้ งถูก
ขายทอดตลาด” เกษตรกรเจ้าของทีดินกล่าว
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6. กระบวนการขายทอดตลาดในปั จ จุบ ัน มีช ่อ งโหว่ใ ห้น ิต บิ ุค คลต่างด้าวสามารถถือ
กรรมสิท ธิเหนือ ทีดิน ในภาคการเกษตรของประเทศได้
ประเด็นนีมีความเกียวข้องกับพระราชกําหนดบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ทีอนุญาตให้นิติบคุ คล
ต่างด้าวสามารถดําเนินกิจการบริหารสินทรัพย์ได้ในฐานะ “นิติบคุ คลพิเศษ” ทีสามารถรับซือ รับโอนและ
รับจ้างบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพจากสถาบันการเงิน เพือนํามาบริหาร หรือจําหน่ายจ่ายโอนต่อไป และ
ในวันที 7 พฤษภาคม 2557 กรมทีดินโดยนายพินิจ หาญพาณิชย์ อธิบดี ได้มีหนังสือส่งถึงผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดทัวประเทศ ชีแจงหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิของเจ้าพนักงานต่อกรณีการได้มาซึงทีดินหรือกรรมสิทธิ
ในห้องชุดของบริษัทบริหารสินทรัพย์วา่
“กรณีการขอได้มาซึงทีดินของบริษัทบริหารสินทรัพย์ซงเป็
ึ นนิติ
บุคคลไทยหรือนิติบคุ คลต่างด้าว หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ทีมีสถาบันการเงินตามกฎหมายธุรกิจสถาบัน
การเงินเป็ นบริษัทแม่หรือไม่ก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ นกรณีการขอได้มาจากการรับซือโอนจากสถาบันการเงิน หรือ
จากการรับชําระหนี
หรือการซืออสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดตลาดโดยคําสังศาลหรือเจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์ ถือว่าเป็ นการบริหารสินทรัพย์สามารถกระทําได้ตามมาตรา 3 ของพระราชกําหนดบริษัท
บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมพระราชกําหนดบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ พ.ศ.2541 พ.ศ. 2550” จากการศึกษาในครังนีพบว่ามีเอกชนทีเป็ นนิติบคุ คลต่างด้าวรายหนึงได้
เข้าซือสัญญาจํานองของเกษตรกรรายหนึงกับสถาบันการเงินแห่งหนึงในฐานะ “สินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ”
ภายหลังนิติบคุ คลต่างด้าวรายนันเขาสูร้ าคาในการประมูลขายทอดตลาดทีดินแปลงนันของเกษตรกร และ
เป็ นผูช้ นะการประมูล จากคําบอกเล่าของเกษตรกรรายนัน นิติบคุ คลต่างด้าวรายนีได้กระทําการลักษณะ
ดังกล่าวคือซือสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพจากธนาคารแห่งนัน แล้วเข้าประมูลในกระบวนการขายทอดตลาด
สามารถได้กรรมสิทธิทีดินภาคการเกษตรในอําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปครอบครองจํานวน
หลายแปลง
การให้นิติบคุ คลต่างด้าวสามารถเข้าร่วมเสนอราคาในการขายทอดตลาด และถือกรรมสิทธิในทีดิน
โดยผ่านกระบวนการชายทอดตลาดได้เช่นนี
ทําให้เกิดการสูญเสียทีดินภาคการเกษตรไปอยู่ในมือของ
บรรษัทต่างด้าว ถึงแม้จะถูกกําหนดสัดส่วนให้มีคนไทยถือหุน้ ด้วยไม่นอ้ ยกว่า 51% ก็ตาม ซึงขัดแย้งกับ
แนวคิดพืนฐานของประเทศทีต้องการรักษาทีดินภาคการเกษตรไว้ แม้ราคาขายสินทรัพย์ระหว่างสถาบัน
การเงินกับนิตบิ คุ คลพิเศษจะไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ แต่จากการเก็บข้อมูลกับทนายความทีมีประสบการณ์
กับคดีหนีสินทีนิติบคุ คลต่างด้าวเข้ามาเกียวข้องพบว่านิติบคุ คลต่างด้าวเหล่านีส่วนใหญ่ซือสินทรัพย์ดอ้ ย
คุณภาพจากสถาบันการเงินในราคาเพียงประมาณ 40-50% ของมูลหนี แต่กลับมาฟ้องร้องกับเกษตรกร
เต็มมูลค่าหนี
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การต่อ สู้ข องเกษตรกรเพือรัก ษาสิท ธิข องตนเองในกระบวนการบังคับ คดี
ในแม้กระบวนการบังคับจะมีช่องทางทางกฎหมายให้ลกู หนีตามคําพิพากษาสามารถใช้เป็ น
เครืองมือในการปกป้องสิทธิของตนเองได้ แต่ดงั กล่าวก่อนหน้านีว่าสิทธิดงั กล่าวขึนกับดุลยพินิจของศาล
ทางออกทีได้ผลทีสุดในการปกป้องสิทธิรวมถึงทีดินทํากินของตนเองจากระบวนการขายทอดตลาด และ
การบังคับคดีคือ การถอนคดีออกมา ซึงด้องทําโดยการชําระหนีให้กบั เจ้าหนี ในการศึกษาครังนี พบว่าการ
ชําระหนีให้กบั เจ้าหนีมี 2 วิธี
1. กูเ้ งินจากแหล่งอืนมาชําระเจ้าหนี แล้วนําทีดินออกจากกระบวนการบังคับคดี พบว่าโดยทัวไป
เกษตรกรทีเป็ นลูกหนีเองจะไม่สามารถทําได้ เพราะวิธีนีทําให้เกษตรกรต้องมีหนีสินเพิมขึน ในการศึกษา
ครังนีมีเกษตรกร 1 รายเลือกวิธีนี โดยเกษตรกรคนนีเป็ นจําเลยฐานะผูค้ าประกั
ํ
น แล้วลูกหนีผูก้ ทู้ ีเป็ นจําเลย
ที 1 ไม่มีทรัพย์ให้ยึด จึงยึดทรัพย์ผูค้ าประกั
ํ
นแทน เกษตรกรผูค้ าประกั
ํ
นทีถูกยึดทีดินเกรงว่าจะต้องถูก
บังคับให้ตอ้ งขายทีดินในราคาถูก จึงต้องดินรนไปหาแหล่งเงินกูเ้ พือเอาทีดินตนเองออกจากกระบวนการ
บังคับคดี แล้วให้เกษตรกรลูกหนีทีเป็ นจําเลยที 1 มาเป็ นลูกหนีตนเองแทน
2. ขอความช่วยเหลือจากกองทุนฟื นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพือให้เข้ามาซือหนี และนําทีดินออก
จากกระบวนการขายทอดตลาด เป็ นวิธีทีได้ผลทีสุด แม้กองทุนฯ จะยังไม่ซือเพียงมีหนังสือยืนยันจาก
กองทุนฯ ว่ามีมติรบั ซือหนีก้อนนันแล้ว สามารถนําไปเป็ นหลักฐานแถลงต่อซาลขอให้มีการระงับการขาย
ทอดตลาดได้ มี 1 กรณีในการศึกษาครังนีทีเกษตรกรยืนเรืองขอกองทุนฟื นฟูฯ ให้เข้ามาซือหนี และกองทุน
ฯ มีมติรบั ซือ และศาลมีคาํ สังระงับการขายทอดตลาดชัวคราว โดยกําหนดระยะเวลาไว้ 6 เดือน หาก
ภายใน 6 เดือนนีไม่มีการซือทรัพย์ กระบวนการขายทอดตลาดจะดําเนินต่อไปจากจุดทีศาลสังหยุด ณ
ขณะนัน
แม้วิธีการทีกองทุนฟื นฟูฯ เข้ามาซือหนีจะเป็ นการใช้สิทธิของเกษตรกรตามกฎหมายได้อย่างมี
ประสทธิผลทีสุด คือสามารถรักษาทีดินของเกษตรกรไว้ได้มากทีสุด และศาลรับฟั ง แต่วิธีการนีก็มีอปุ สรรค
สําคัญคือกองทุนฯ มีงบประมาณจํากัด ไม่สามารถซือหนีของเกษตรกรทีมีคณ
ุ สมบัติตามเงือนไขกองทุนได้
ทุกคดี
นอกจากการชําระหนีแล้วพบว่าเครืองมือในการต่อสูข้ องเกษตรกรในการรักษาสิทธิและเรียกร้อง
ความยุตธิ รรมจากกระบวนการบังคับคดีและการขายทอดตลาดมีดงั นี
- การแสวงหาความช่วยเหลือจากภายนอก โดยบุคคลภายนอกทีเกษตรกรขอความช่วยเหลือมาก
ทีสุดคือกองทุนฟื นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพือให้เข้ามาซือหนีซึงจะทําให้กระบวนการบังคดีตอ้ งยุติลงด้วย
พบว่าแม้กองทุนฯ จะเพียงแค่มีมติรบั รองการพิจารณารับซือหนีของเกษตรกรแต่กระบวนการซือหนียังไม่
เกิดขึนจริง แต่มติรบั รองนันสามารถใช้เป็ นหลักฐานต่อศาลเพือขอให้มีการระงับการขายทอดตลาดได้ ใน
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การศึกษาครังนีมีเกษตรกร 2 ราย ได้รบั การพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าหนีสินอยู่ในหลักเกณฑ์
ทีกองทุนฯ สามารถซือได้ และอนุมตั ิการซือหนีนันแล้ว แต่การซือหนียังไม่เกิดขึนจริง ได้ยืนคําร้องต่อศาล
ขอให้มีการระงับการขายทอดตลาดเพือรอเวลาให้กองทุนฯ เข้ามาซือหนี พบว่าศาลมีคาํ สังให้ระงับการขาย
ทอดตลาด โดยกําหนดเวลาทีระงับการขายทอดตลาดไว้ชดั เจน
นอกจากนียังพบว่ามีการขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากหน่วยงานอืนเช่น ศูนย์ประสานงาน
ลูกหนีแห่งชาติ และ มูลนิธิชีวิตไท ซึงส่วนใหญ่ให้ได้เพียงคําปรึกษา มีหนึงคนจ้างทนายความ แต่ทาํ ให้เกิด
ภาระทางเศรษฐกิจตามมา และพบว่าถูกทนายเอาเปรียบ
- การใช้กระบวนการทางกฎหมาย มีเกษตรกร 2 รายยืนขอให้ศาลมีคาํ สังเพิกถอนการกําหนด
ราคาเริมต้นในการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี เนืองมีราคาตํากว่าทีควรจะเป็ นแต่ศาลไม่รบั
ฟั ง การใช้ขอ้ กฎหมายทีศาลรับฟั งและมีคาํ สังให้ระงับการทอดตลาดไว้ชวคราวคื
ั
อกรณีทีเกษตรกรยืนร้อง
ต่อศาลว่าการประเมินราคาของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ถกู ต้อง เนืองจากประเมินราคาเฉพาะทีดินเปล่า
ซึงเกษตรกรมีหลักฐานสิงปลูกสร้าง
ไม่รวมสิงปลูกสร้างบนทีดินทําให้ทีดินมีราคาตํากว่าทีควรจะเป็ น
ชัดเจน ขณะทีในใบแจ้งการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ระบุราคาว่าเป็ นทีดินเปล่าอย่าง
ชัดเจน
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บทสรุ ป และข้อ เสนอแนะ
จากผลการศึกษาจะเห็นว่าปั ญหาสําคัญของการบวนการขายทอดตลาดทีกระทบกับเกษตรกรที
เป็ นหนีและถูกบังคับคดีมากทีสุดคือการทีทรัพย์ถกู ประเมินราคาตํากว่าทีควรจะเป็ น ทังนีอาจเป็ นเพราะ
กระบวนการบังคับคดีม่งุ ให้ทรัพย์ขายได้เพือให้โจทก์ได้รบั การชําระหนีตามคําพิพากษาเร็วทีสุด ซึงไม่เพียง
ทําให้เกิดผลกระทบทางลบกับเกษตรกรทีต้องสูญเสียทีดินทํากิน แต่ยงั กระทบโครงสร้างการครอบครอง
ทีดินโดยรวมของประเทศ กล่าวคือทําให้ทีดินทีควรเป็ นพืนทีการเกษตร ตกไปอยู่ในมือของนายทุน หรือ
บุคคลอืนที ไม่ได้มีอาชีพเกษตรกร ได้ง่ายขึน ซึงขัดกับหลักนโยบายแห่งรัฐและปรัชญาพืนฐานในการ
พัฒนาประเทศของรัฐไทย ทียังคงถือว่าประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม แต่การครอบครองทีดินของ
ภาคการเกษตรกลับลดน้อยลง
อย่างไรก็ดีการศึกษาจากประสบการณ์ตรงของเกษตรกรในครังนี ยังไม่พบกรณีทีราคาทรัพย์ทีได้
จากการประมูลตํากว่ามูลค่าหนีจนนําสู่การยึดทรัพย์ของเกษตรกรเพือเข้าสู่การบังคับคดีซึงเป็ นกระบวน
การทีสําคัญของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ซึงเป็ นปั ญหาทีมีการบันทึกเป็ นเอกสารในหลายที ทังนี
เป็ นไปได้วา่ กลุม่ ศึกษาในครังนีมีขนาดเล็ก แต่ไม่ได้แปลว่าปั ญหานันไม่ได้ดาํ รงอยู่
การศึ ก ษาในครังนี ยัง ทํา ให้เ ห็ น ว่ า ความไม่ ยุติ ธ รรมที เกิ ด กับ เกษตรกรในกระบวนการขาย
ทอดตลาดนันมีความสืบเนืองกับกระบวนการอืนๆ ในทางแพ่ง เช่น การทีสถาบันการเงินของรัฐปล่อยกู้
อย่างไม่คาํ นึงถึงศักยภาพในการชําระหนีของเกษตรกรทําให้เกษตรกรมีหนีเกินตัวจนต้องจบลงด้วยการ
ฟ้องร้อง และถูกยึดทรัพย์เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี หรือการทีกฎหมายคําประกันเปิ ดช่องให้เจ้าหนีผลัก
ํ
นได้ 100% ของวงเงินกู้ ทําให้เกษตรกรบางคนทีมีทรัพย์ให้
ภาระในการชําระเงินกูข้ องผูก้ มู้ าไว้ทีผูค้ าประกั
ยึดมีโอกาสถูกยึดทรัพย์เพือบังคับคดีซาแล้
ํ วซําอีก จนกลายเป็ นโอกาสทีจะตกอยู่ในวงจรหนีแบบไม่สินสุด
มีขอ้ น่าสังเกตจากการศึกษาในครังนีคือ เกษตรกรทีจะหลุดจากกระบวนการขายทอดตลาดและ
การบังคับคดีได้ ต้องเป็ นเกษตรกรทีลุกขึนมาสู้ ซึงในการสูจ้ าํ เป็ นต้องมีปัจจัยสนับสนุน 2ประการคือ เงิน
และความรู ้ ในส่วนของเงินทีนํามาเพือรักษาทีดินพบว่ามักเป็ นเงินกู้ กลายเป็ นการเพิมภาระหนี ส่วน
ความรู ไ้ ด้มาจาก 2 ทางคือ การมีคนภายนอกให้คาํ ปรึกษา เช่นองค์กรไม่แสงผลกําไรอย่างมูลนิธิชีวิตไท
หรือทนายความ ซึงต้องใช้เงินเป็ นค่าจ้างด้วยเช่นกัน
ข้อ เสนอแนะ
1. ควรมีองค์กรทางกฎหมายหรือองค์กรทีสามารถให้คาํ แนะนําเกียวกับข้อกฎหมายและการต่อสู้
ทางกฎหมายทําหน้าทีทีปรึกษากระบวนการบังคับคดีให้กบั เกษตรกร
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2. ควรต้องมีการขับเคลือนทางนโยบาย/ ทางกฎหมาย เพือให้มีการเปลียนแปลงเงือนไขการ
กําหนดราคาเริมต้น และราคาอ้างอิงในการขายทอดตลาดให้มีความเป็ นธรรมต่อทัง 2 ฝ่ าย ทังนีการ
กําหนดราคาทรัพย์ตากว่
ํ าท้องตลาดนอกจากจะเป็ นผลเสียต่อเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยใน
การถูกบังคับให้ตอ้ งจําหน่ายทีดินทํากินในราคาถูกแล้วยังเป็ นผลเสียต่อเจ้าหนีทีทําให้ไม่ได้รบั การชําระหนี
เต็มจํานวนตามคําพิพากษา เพราะส่วนใหญ่เกษตรกรทีโดนฟ้องร้องไม่ได้มีทีดินทํากินให้ยดึ หลายแปลง
3. ควรมีการขับเคลือนทางนโยบายให้ยกเลิกพระราชกําหนดบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ทีเอือ
ให้บริษัทเอกชนต่างด้าวเข้ามาถื อกรรมสิทธิ ทีดินภาคการเกษตรของประเทศได้ผ่านกระบวนการขาย
ทอดตลาด ทังนีหากย้อนกลับไปมองประวัติศาสตร์การประกาศพระราชกําหนดฉบับนีพบว่า เป็ นการ
ประกาศใช้ในช่วงทีประเทศเผชิญวิกฤติตม้ ยํากุง้ สภาบันการเงินประสบปั ญหาหนีเสียหรือหนีด้อยคุณภาพ
(NPL) ทําให้เศรษฐกิจชะงักงัน รัฐบาลในยุคนันต้องตราพระราชกําหนดเพือให้มีเงินจากต่างประเทศเข้า
มาขับเคลือนเศรษฐกิจในภาคการเงิน ซึงประเทศไทยก้าวข้ามสถานการณ์นนมาแล้
ั
ว พระราชกําหนดฉบับ
นีจึงไม่ควรให้มีผลบังคับใช้ต่อไป เพราะนอกจากจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศแล้วยังทําให้
เกิดการสูญเสียทีดินภาคการเกษตรไปสูน่ ายทุนต่างประเทศอีกด้วย
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ภาคผนวก
กรณีศ ึก ษาที 1: ถูก เจ้าหนีหลอกให้ยอมรับ การของดการบังคับ คดี
เกษตรกรหญิงอายุ 50 ปี รับหน้าทีหัวหน้าครอบครัวทีประกอบด้วยสมาชิก 3 คน มีตนเอง แม่ และ
ลูกสาวอายุ 30 ปี อาชีพหลักปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์ และผักสวนครัว มีคดีกยู้ ืมถูกฟ้อง และถูกบังคับคดี 2
คดี รายละเอียดดังนี
คดีท ี 1 คดีก ู้ยมื คําประกัน
รายละเอีย ดคดี
โจทก์ เจ้าหนีเอกชนนอกระบบ เกษตรผูกพันฐานะผูค้ าประกั
ํ
น ตกเป็ นจําเลยที
โจทก์ยืนฟ้องศาลในวันที 1 พ.ย. 2559 ตามคําฟ้องคือจําเลยที 1 กูย้ ืมเงินโจทก์ 120,000 บาท
ดอกเบียร้อยละ 15 ต่อปี ตังแต่วนั ที 18 กันยายน 2556 แต่จาํ เลยที 1 ไม่เคยชําระเงินต้นและดอกเบียเลย
โจทก์จึงฟ้องขอให้จาํ เลยทังสองชําระเงินจํานวน 175,500 บาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน
จํานวน 120,000 บาท
วันที 20 ก.พ. 2560 ทําสัญญาประนีประนอมยามความ ว่าจําเลยทังสองจะร่วมกันหรือแทนกัน
ชําระเงินให้โจทก์จาํ นวน 175,500 บาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้น 120,000 บาท
โดยผ่อนชําระรายเดือน เดือนละไม่ตากว่
ํ า 3,000 บาท ทุกวันที 27 ของทุกเดือน เริมงวดแรก 27 มีนาคม
2560 เฉพาะงวดที 27 ธันวาคม 2560 จะชําระ 50,000 บาท จะชําระให้เสร็จสินภายใน 27 กันยายน 2561
โดยนําเข้าบัญชีธนาคารให้โจทก์

รายละเอียดการถูก บังคับ คดี
หลังจากมีคาํ พิพากษาจําเลยทัง 2 ไม่เคยชําระหนีตามพิพากษา โจทก์จึงร้องขอศาลให้บงั คับคดี
และวันที 25 กันยายน 62 ศาลมีหมายบังคับคดี แต่งตังเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการยึดทรัพย์สินของ
จําเลยที 2 คดีนีโจทก์สืบแล้วพบว่าจําเลยที ไม่มีทรัพย์สินให้ยดึ หรืออายัด แต่จาํ เลยที 2 มีทีดินทีมีโฉนด
จึงของศาลยึดทีดินนันเพือขายทอดตลาด เป็ นทีดินทีไม่มีสิงปลูกสร้าง และสํานักงานทีดินชัยนาทประเมิน
ราคาทีดินไว้ที 48,625.00 บาท ในตอนแรกทีทําเรืองขอบังคับคดีโจทก์ไม่มีขอ้ มูลว่าทีดินแปลงทีขอศาลยึด
ไว้นนจํ
ั าเลยนําไปจํานองไว้กบั สถาบันการเงินอืน ซึงมูลค่าหนีสูงกว่าราคาประเมินทีดิน
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วันที 6 มีนาคม 2563 สํานักงานบังคับคดีชยั นาทแถลงของดการบังคับคดีเป็ นเวลา เดือน ตาม
คําร้องขอจากโจทก์ทีแจ้งว่าสามารถตกลงกับจําเลยทัง 2 ได้ โดยจําเลยทัง 2 ตกลงผ่อนชําระให้โจทก์ราย
เดือนคนละ 2,000 บาท และในเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี จะชําระเดือนละไม่นอ้ ยกว่า 15,000
บาท เริมชําระยอดแรกเดือนมีนาคม 2563

คดีท ี 2 คดีก ู้ยมื คําประกัน
รายละเอีย ดคดี
โจทก์เป็ นเจ้าหนีนอกระบบ รายเดียวกับคดีแรก ฟ้องในวันที 1 พ.ย. 2559 เกษตรกรเจ้าของเรือง
เป็ นจําเลยที 1 มีลกู สาวเป็ นจําเลยที 2 คําฟ้องต้องการให้จาํ เลยทัง 2 เพราะเงินต้นทีจําเลยที 1 กูย้ ืมมา
พร้อมชําระดอกเบีย ถึงวันฟ้องรวมจํานวน 282,625 บาท ศาลมีคาํ พิพากษาตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความให้จาํ เลยทัง 2 ชําระหนีตามคําฟ้อง โดยระบุให้จาํ เลยที 2 ร่วมรับผิดเฉพาะยอดเงินต้น 1 แสน
บาท รวมดอกเบีย 48,750 บาท รวมเป็ น 148,750 บาท และให้จาํ เลยทังสองร่วมกันชําระค่าฤชาธรรม
เนียมและค่าทนายความแทนโจทก์

รายละเอียดการถูก บังคับ คดี
หลังศาลมีคาํ พิพากษา จําเลยทัง 2 ไม่เคยชําระหนีตามคําพิพากษาเลย วันที 3 ตุลาคม 2562
สํานักงานบังคับคดีชยั นาทออกหมายแจ้งจําเลยว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดโฉนดทีดิน 2 แปลง แปลง
แรกเป็ นทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง มูลค่าประเมินรวม 1,271,250.00 บาท และแปลงทีสอง (ชือผูค้ รอบครอง
2 คน คือจําเลยที 1 และ ลูกสาวอีกคนทีไม่เกียวกับคดีนี) เป็ นทีดินเปล่าราคาประเมิน 64,390 บาท
เมือรวมราคาประเมินทีดินทังสองแปลงจะอยู่ที 1,338,640.00 บาท ราคาประเมินเฉพาะทีดินใน
ส่วนของจําเลยที 1 อยู่ที 1,304,945.00 บาท
ต่อมา วันที 6 มี.ค. 2563 สํานักงานบังคับคดีชัยนาทแถลงของดการบังคับคดีเป็ นเวลา 6 เดือน
ตามคําร้องของโจทก์ทีให้เหตุผลว่าสามารถตกลงกับจําเลยทังสองได้โดยจําเลยทังสองจะผ่อนชําระราย
เดือน คนละไม่นอ้ ยกว่า 2,000 บาท และภายในเดือนกันยายนและเดือนมีนาคมของทุกปี จะชําระเดือนละ
ไม่นอ้ ยกว่า 15,000 บาท เริมจ่ายรายเดือนมีนาคม 2563 และเริมรายปี เดือนกันยายน 2563 เกษตรกร
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ชําระหนีไประยะหนึงจนได้รบั คําปรึกษาจากทีมทนายความขององค์กรไม่แสวงหาผลกําไรแห่งหนึงและ
ตระหนักว่าการชําระเงินให้เจ้าหนีของตนเองไม่มีหลักฐานว่าจะมีการลดยอดหนีจึงหยุดการชําระ ต่อมา
เจ้าหนีจึงขอให้มีการบังคับคดีต่อโดยสืบยึดทีดินอีกแปลงหนึงมาเข้าสู่กระบวนการได้ ครังนีเกษตรกรได้รบั
คําแนะนําจากแกนนําเกษตรกรในพืนที ซึงเป็ นสมาชิกกองทุนฟื นฟูและพัฒนาเกษตรกรว่าให้เข้าเสนอ
ราคาด้วยเพือรักษาทีดินไว้ ในการเสนอราคาครังนันมีผเู้ สนอราคา 2 รายคือ เจ้าหนีผูย้ ืนขอบังคับคดีและ
ตัวแทนฝ่ ายเกษตรกร สุดท้ายฝ่ ายเกษตรกรชนะการเสนอราคา ด้วยราคาสุงถึง หนึงแสนกว่าบาท ซึงเกิน
ความสามารถในการซือของเกษตรกรเกษตรกรจึงยืนเรืองขอยืดเวลาการชําระเงินค่าซือทีดินออกไป 3
เดือน ตามทีกฎหมายอนุญาต แต่ยงั ไม่ชดั เจนว่าเมือครบกําหนดแล้วจะทําอย่างไร

กรณีศ ึก ษาที 2
เป็ นผูค้ าํ ประกันถูกยึดทีดินเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีเพราะจําเลยทีเป็ นผูก้ ูไ้ ม่ชาํ ระหนีและไม่มี
ทรัพย์ให้ยึด ศาลมีคาํ สังบังคับคดีและแต่งตังเจ้าพนักงานบังคับคดี เข้าพนักงานบังคับคดีมีกาํ หนดขาย
ทอดตลาดทัง 6 นัดแล้ว แต่มีการประเมินราคาทีดินตํากว่าทีควรขายได้จริง เกษตรกรตัดสินใจกูเ้ งินมา
ชําระหนีแทนลูกหนีตัวจริงเพือนําทีดินออกจากกระบวนการบังคับคดี
รายละเอียดของคดี
เจ้าของทีทรัพย์ (ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง) เป็ นจําเลยที 2 ในคดีทีธนาคารออมสินฟ้องในคดีกยู้ ืม
คําประกัน มีจาํ เลยร่วมรวม 11 คน รายละเอียดคําฟ้องคือจําเลยที 1 มีการกูย้ ืมเงินโจทก์คือธนาคารออม
ํ
น แต่จาํ เลยที 1 ไม่
สินจํานวน 200,000 บาท ในวันที 11 กันยายน 2555 โดยมีจาํ เลยที 2-11 เป็ นผูค้ าประกั
สามารถชําระหนีให้โจทก์ได้ตรงตามงวดทีระบุในสัญญาเงินกู้ ศาลมีคาํ พิพากษาในวันที พฤศจิกายน
2560 ให้จาํ เลยทัง 11 คน ร่วมกันหรือแทนกันชําระเงินจํานวน 132,687.68 บาท พร้อมดอกเบียในอัตรา
ร้อยละ 12 ต่อปี ของเงินต้นจํานวน 117,317.62 บาท นับจากวันฟ้อง (3 ตุลาคม 2560) เป็ นต้นไปจนกว่า
จะชําระเสร็จแก่โจทก์ ให้จาํ เลยทัง 11 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกําหนดค่าทนายความ 3,000
บาท
อย่างไรก็ดีภายหลังคําพิพากษาไม่ปรากฏว่าจะเลยชําระหนีให้แก่โจทก์ตามคําพิพากษา วันที 20
สิงหาคม 2564 มีประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี สํานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เรืองขาย
ทอดตลาดทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างตามสําเนาโฉนด ซึงเป็ นทรัพย์ของจําเลยที 2 ทังนีจากการสืบทรัพย์ของ
โจทก์ท ราบว่ า ในบรรดาจํา เลยทัง 11 คน มี จ ํา เลยที 2 เพี ย งคนเดี ย วที มี ท รัพ ย์ใ ห้ส ามารถยึ ด เข้า สู่
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กระบวนการบังคับคดีได้ ประกาศได้ระบุรายละเอียดทรัพย์ทีจะขายว่าเป็ นทีดินโฉนดเลขที 5292 เลขทีดิน
522 มีชือจําเลยที 2 เป็ นผูถ้ ือกรรมสิทธิ เนือทีตามโฉนด 1 งาน 49 ตารางวา เศษวา 1/10 มีสิงปลูกสร้างที
จะขายด้วยคือ บ้านพักอาศัยไม้ 2 ชัน กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร 1 หลัง โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะทํา
การขายตามสําเนาโฉนดโดยไม่มีภาระจํานอง ผูซ้ ือมีหน้าทีไปติดต่อเจ้าพนักงานผูม้ ีอาํ นาจเพือขอออกใบ
แทนเอง
มี กาํ หนดขายทอดตลาดที ดิน พร้อมสิงปลูก สร้า งรวม 6 นัด ได้แก่ วัน ที 20 ตุล าคม 2564, 10
พฤศจิกายน 2564, วันที 1 ธันวาคม 2564, วันที 22 ธันวาคม 2564, วันที 12 มกราคม 2565 และวันที 2
กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดีกาํ หนดราคาเริมต้นให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริมต้นและราคาทีสมควรขายในการขายทอดตลดทีใช้บงั คับอยู่ครังแรก
เท่ากับราคาประเมินอ้างอิง หากไม่มีผเู้ สนอราคาเจ้าพนักงานบังคับคดีจะปรับลดราคาเริมต้นลงร้อยละ 10
ของราคา ดังกล่าวสําหรับการขายแต่ละครัง แต่ราคาเริมต้นจะไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของราคาประเมิน
อ้างอิง โดยราคาประเมินอ้างอิงเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคา
เริมต้นและราคาทีสมควรขายในการขายทอดตลาดทีใช้บงั คับอยู่ โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะใช้ราคา
อ้างอิงของคณะกรมการกําหนดราคาทรัพย์ หากไม่มีจะใช้ราคาประเมินของเจ้าพนักงานประเมินราคา
ทรัพย์ กรมบังคับคดี และหากไม่มีราคาทังสองดังกล่าวจะใช้ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึง
กําหนดไว้ที 579,000.00 บาท โดยในคดีนีไม่ปรากฏว่ามีการกําหนดราคาประเมินของผูเ้ ชียวชาญการ
ประเมินราคา ราคาประเมินของเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์ กรมบังคับคดี และราคาทีกําหนดโดย
คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ จึงต้องใช้ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็ นราคาเริมต้น ราคา
ประเมินของพนักงานบังคับคดีตากว่
ํ าราคาที ดินที ในพื นที ทีมีการซือขายกันมาก ครอบครัวเกษตรกร
ตัดสินใจกู้ยืมเงินจากคนทีรู จ้ ักเพื อมาชําระหนี ธนาคารออมสินแทนลูกหนีตัวจริงเพือนําทีดินออกจาก
กระบวนการบังคบคดี เนืองจากมันใจว่าหากปล่อยให้ทีดินถูกขายทอดตลาดจะต้องถูกบังคับขายในราคา
ตํากว่าทีควรจะเป็ น
อย่างไรก็ดีเนืองจากการทําสัญญาเงินกูก้ บั ธนาคารออมสินในครังนีเป็ นลักษณะการร่วมกันกูแ้ ละ
คําประกัน ยังพบว่ามีเกษตรกรอีคนหนึงทีไม่สามารถชําระหนีได้และมีคาํ พิพากษาออกมาแล้ว แต่ก็ยงั ไม่
สามารถชําระหนีตามคําพิพากษาได้ ธนาคารออมสินในฐานะเจ้าหนีจึงสามารถร้องต่อศาลขอให้มีการ
บังคับคดีได้ตลอดเวลา ซึงในบรรดากลุม่ ผูค้ าประกั
ํ
นทังหมดก็จะมีเกษตรกรรายนีรายเดียวทีมีทรัพย์ให้เข้า
สูก่ ระบวนการขายทอดตลาด ดังนันจึงเป็ นไปได้วา่ ทีดินแปลงเดียวของเกษตรกรรายนีทีเพิงถูกนําออกจาก
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กระบวนการขายทอดตลาดจะถูกนําเข้าสู่กระบวนการอีกครังหนึง เพราะเป็ นการบังคับคดีในฐานะจําเลย
อีกคดีหนึง
กรณีศ ึก ษาที 3
ผ่านกระบวนการบังคับคดีแล้ว มีผูซ้ ือทรัพย์จาํ นองในขันตอนของการขายทอดตลาดไปแล้ว แต่
เจ้าของทรัพย์ยงั ไม่ออกจากทีดิน จึงมีการฟ้องขับไล่โดยผูซ้ ือทรัพย์จาํ นองนัน ปั จจุบนั เคสนีอยู่ในความดูแล
ของกองทุนฟื นฟูและพัฒนาเกษตรกร
รายละเอียดของคดี
คดีเริมต้นจากเจ้าของทรัพย์นาํ โฉนดทีดินเนือที 1 ไร่ 3 งาน 98 ตรว. ไปจดจํานองกับเจ้าหนีรายที
1 ในวันที 27 กันยายน 2556 ด้วยวงเงินกู้ 210,000 บาท และหลังจากนันมีการเพิมวงเงินจํานองขึนมาเป็ น
550,000 บาท ในขณะเดีย วกัน ก็ ถูก เจ้าหนี อี กรายที สองฟ้องคดี กู้ยืม เงิ น และศาลมี คาํ พิพากษาตาม
สัญญาประนีประนอมให้จาํ เลยชําระเงินต้นพร้อมดอกเบียกับโจทก์ แต่จาํ เลยไม่ชาํ ระหนีตามคําพิพากษา
จนคดีเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีซึงโจทก์สืบทรัพย์ทีสามารถนําเข้าบังคับคดีได้คือทีดินทีติดจํานองอยู่กบั
เจ้าหนีรายที 1 จึงส่งโฉนดทีดินพร้อมสําเนาสัญญาจดจํานองเพือให้สาํ นักงานบังคับคดีชยั นาทขาย โดยใช้
วิธีปลอดจํานอง และใช้สิทธิเจ้าหนีบุริมสิทธิร้องสอด คือขายโดยเสมือนว่าไม่มีการจํานอง แต่สดุ ท้ายคน
ซือได้ก็ตอ้ งไปเคลียร์หนีเจ้าหนีทีติดจํานอง
วันที 3 ตุลาคม 2561 สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดชัยนาทอนุมตั ิขายทอดตลาดทีดินแปลงดังกล่าว
ในราคา 520,000 บาท ให้กบั เจ้าหนีรายที 1 ซึงเป็ นเจ้าหนีบุรมิ สิทธิและเป็ นผูช้ นะการเสนอราคา และวันที
8 ตุลาคม ทีดินได้ถูกโอนกรรมสิทธิโดยเจ้าของทีดินรายใหม่อนุญาตให้เกษตรกรเจ้าของทีดินรายเดิมเช่า
ทีดินแปลงดังกล่าวมีการทําสัญญาเช่าทีดินในวันที 21 ตุลาคม 2561 ตกลงราคาเช่าทีเดือนละ 1,000 บาท)
หรือปี ละ 12,000 บาท แต่ภายหลังพบว่าผูเ้ ช่าผิดการชําระค่าเช่า วันที 9 พฤศจิกายน 2563เจ้าของทีดินจึง
มีหนังสือยกเลิกสัญญาเช่า และให้ผเู้ ช่าชําระค่าเช่าทีค้างอยู่พร้อมค่าเสียหายให้หมดภายใน 7 วัน และให้
ขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากทีดินภายใน 30 วัน

กรณีศ ึก ษาที 4
เกษตรกรจากจังหวัดยโสธร มีคดีถกู ฟ้อง รวมถึง 9 คดี เป็ นของธนาคารเพือการเกษตร 3 คดี บัตร
เครดิตธนาคารกสิกรไทย 1 คดี, เฟิ ร์ทช้อยส์ 2 คดี, บัตรเครดิตกรุงศรี 1 คดี, บริษัทช้างไท อะโกร จํากัด 1
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คดี และบริษัท ศรีสวัสดิ แคปปิ ตอล จํากัด 1 คดี คดีทีถูกนําเข้าสูก่ ระบวนการบังคับคดีคือ คือคดีของบริษัท
ช้างไท อะโกร จํากัด ซึงได้สืบและอายัดทรัพย์ทีดิน ทีมี บริษัท ศรีสวัสดิ แคปปิ ตอล เป็ นเจ้าหนีบุรมิ สิทธิอยู่
รายละเอียดของคดี (เฉพาะทีเกียวข้องกับกระบวนการบังคับคดี)
โจทก์เ ป็ น บริษั ท ขายอุป กรณ์ก ารเกษตร จํา เลยใช้เ ครดิ ต ส่ ว นตัว ซื ออาหารไก่ เ พื อให้ส มาชิ ก
“วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตําบลสิงห์” นําไปเลียงไก่ โดยมีขอ้ ตกลงกับสมาชิกว่าสมาชิก
จะชําระเงินค่าอาหารสัตว์คืนให้จาํ เลยเพือนําไปชําระให้โจทก์ต่อ แต่จาํ เลยไม่ได้รบั การชําระหนีจากเพือน
สมาชิก ครบถ้ว น จึง ไม่ มีเ งิน ไปชํา ระให้โจทก์ จนถูกโจทก์ฟ้องในวันที 6 กัน ยายน 2560 และวัน ที 13
พฤศจิ กายน 2560 ศาลมี คาํ พิ พากษาประนีป ระนอมยอมความ โดยจํา เลยยินยอมชําระเงินตามฟ้อง
236,800 บาท ผ่อนชําระรายเดือน เดือนละไม่ตากว่
ํ า 20,000 บาท จําเลยไม่สามารถชําระหนีตามคํา
พิพากษาประนีประนอมยอมความได้โจทก์จึงขอให้มีการบังคับคดี โดยสืบทราบว่าจําเลยมีทรัพย์สินเป็ น
ทีดิน แปลง
1. ทีดินเนือที 2 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา พร้อมสิงปลูกสร้างบ้านปูนชันเดียว คือบ้านทีจําเลยอยู่
อาศัยในปั จจุบนั ทีดินแปลงนีติดจํานองอยู่กบั บริษัทเงินกูเ้ อกชน (ศรีสวัสดิ แคปปิ ตอล) จําเลยอ้างว่ากูม้ า
ด้วยยอด 1.7 แสน ชําระแล้วเหลือยอดคงค้าง 1.4 แสน ปั จจุบนั โดนเจ้าหนีฟ้องคดี และยอดเงินทีต้องชําระ
ตามคําฟ้องอยู่ทีประมาณ 3 แสนบาท คดีของเจ้าหนีบุริมสิทธิยังอยู่ในกระบวนการพิจารณา โดยศาลนัด
คู่ความไกล่เกลียวันที 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็ นทีดินทีมีถนนตัดผ่าน มีสาธารณูปโภคเจ้าถึง ตามคําบอก
เล่าของจําเลย ราคาขายในท้องตลาดประมาณไร่ละ 1.5 ล้าน แต่ในประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดีจงั หวัด
ยโสธร ลงวันที 21 พฤษภาคม 2564 ระบุราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีไว้ที 500,490 บาท
2. ทีดินเนือที 1 ไร่ 26 ตารางวา ระบุในประกาศบังคับคดี ลงวันที 21 พฤษภาคม 2564 ว่าเป็ น
ทีดินเปล่าไม่มีสิงปลูกสร้าง แต่ความจริงตามคําบอกเล่าของจําเลยคือ มีสิงปลูกสร้าง หลัง ได้แก่อาคาร
หอประชุม และฟาร์มไก่ขนาด 18x6.8 เมตร และเป็ นพืนทีการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ
รัชกาลที 9 ซึงได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นแปลงต้นแบบของจังหวัดยโสธร
ทีดินแปลงนีเกษตรกรเจ้าของ
ทีดินนําโฉนดไปให้เจ้าหนีนอกระบบรายหนึงยึดไว้เมือครังขอกูเ้ งิน (เป็ นการให้ยดึ โฉนดเป็ นหลักประกันโดย
ไม่ได้ทาํ สัญญาจํานอง) และปั จจุบนั โฉนดยังอยู่ในความครอบครองของเจ้าหนีรายนัน แต่สิทธิในทีดินถูก
บังคับคดีแล้ว
วันที 7 ธันวาคม 2561 เจ้าพนักงานบังคับคดีออกประกาศยึดทรัพย์ทีดินของจําเลยทัง 2 แปลง
“ห้ามไม่ให้ผูใ้ ดกระทําการให้เสียหาย จําหน่ายจ่ายโอน หรือกระทําอย่างหนึงอย่างใดแก่ทรัพย์ทียึดโดย
ไม่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็ นอันขาด” อย่างไรก็ดีแม้จะมีคาํ สังบังคับคดีออกมา แต่ยงั ไม่
40

มีกาํ หนดขายทอดตลาดเพราะเกษตรกรลูกหนีได้ประสานไกล่เกลียกับเจ้าหนีตลอดเวลา มีหลักฐานให้
เจ้าหนีเห็นชัดเจนว่าอาหารสัตว์ทีเป็ นมูลเหตุแห่งหนีนันถูกซือมาเพือให้สมาชิกในวิสาหกิจชุมชนใช้ อีก
ทังตัวเกษตรกรทีเป็ นจําเลยยังได้ฟ้องสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบางคนทีไม่ชาํ ระหนีค่าอาหารสัตว์ให้ตน เป็ นที
น่าสังเกตว่าการฟ้องของเกษตรกรรายนีต่อสมาชิกรายอืนใช้ทนายคนเดียวกับทนายของโจทก์ทีฟ้องตน
เป็ นการแสดงให้เจ้าหนีเห็นถึงความพยายามในการหาเงินมาชําระหนี
ความพยายามของเกษตรกรลูกหนีทําให้โจทก์ยืนขอชะลอการขายทอดตลาดออกไปเพือให้โอกาส
เกษตรกรลูก หนี แต่ สุด ท้า ยเกษตรกรไม่ ส ามารถชํา ระหนี ได้จ นในปี 2564 โจทก์จึ ง ขอให้มี ก ารขาย
ทอดตลาดและสํา นัก งานบัง คับ คดี ใ นพื นที กํา หนดวัน ขายทอดตลาดทัง 6 นัด ออกมาดัง นี วัน ที 21
กรกฎาคม 2564, วันที 11 สิง หาคม 2564, วัน ที 1 กัน ยายน 2564, วันที 22 กัน ยายน 2564, วัน ที 12
ตุลาคม 2564 และ วันที 3 พฤศจิกายน 2564 ณ สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดยโสธร หากในการขายแต่ละ
นัดไม่มีการขายหรือขายไม่ได้หรือขายไม่ครบทุกรายการ จะทําการขายนัดต่อไปตามกําหนด
อย่างไรก็ดีวนั ที 12 กรกฎาคม 2564 จําเลยร้องต่อศาลขอไกล่เกลียหนีตามคําพิพากษากับโจทก์
ของดการขายทอดตลาด เพราะเป็ นทรัพย์ชินสุดท้าย และขอให้ปล่อยทรัพย์แปลงที เพราะแปลงแรกมี
มูลค่าคุม้ กับหนีแล้ว
วันที 19 กรกฎาคม 2565 มีบนั ทึกการไกล่เกลียว่าเป็ นความสมัครใจของคู่ความทังสองฝ่ ายที
ต้องการไกล่เกลีย และได้เน้นยํากรณีขอ้ ผูกพันว่า “เมือตกลงกันแล้ว มีผลผูกพันให้ค่กู รณีตอ้ งปฏิบตั ิตาม
เพราะข้อตกลงนี เกิดขึนโดยผลของการปฏิบตั ิตามคําพิพากษา ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงไม่อาจบอกเลิก หรือปฏิบตั ิ
ให้เป็ นอื น โดยไม่ได้รับ ความยิ นยอมจากอี กฝ่ ายได้” มี บัน ทึกว่า การไกล่เกลียเป็ นผลสํา เร็จ การขาย
ทอดตลาดทัง 6 นัดถูกยกเลิก
วันที 9 สิงหาคม 2564 จําเลยร้องต่อศาลว่าการประเมินราคาของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ถูกต้อง
เพราะในรายเละเอียดเอกสารแจ้งราคาระบุสิงก่อสร้างบนทีดินไม่หมด ทําให้ราคาทีดินตํากว่าทีควรจะเป็ น
โดยแจ้งต่อศาลว่าทีดินแปลงที 1 ซึงเจ้าพนักงานบังคับคดีระบุว่ามีบา้ นปูนชันเดียวเพียงเดียวนัน ในความ
เป็ นจริงมีสิงก่อสร้างดังนี บ้านปูนชันเดียว 1 หลัง, โรงเรือนเป็ ดพันธุเ์ นือ 1 หลัง, คอกไก่พนั ธุไ์ ข่ 1 หลัง, มี
บ่อปลาและนาข้าว เป็ นทีดินทีมีถนนผ่ากลาง มีสาธารณูปโภคนํา ไฟเข้าถึง ราคาประเมินตามท้องตลาด
ในปั จจุบนั ของทีดินแปลงนีอยู่ที 2.5 ล้านบาท แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาให้เพียง 500,490
บาท ส่วนทีดินแปลงที 2 ทีเจ้าพนักงานบังคับคดีระบุว่าเป็ นทีดินว่างเปล่านัน ความเป็ นจริงประกอบไป
ด้วยสิงปลูกสร้าง ดังนี หอประชุมศูนย์เรียนรูเ้ กษตรอินทรีย ์ 1 หลัง, ห้องประชุมอบรม 1 หลัง, โรงเรือนฟาร์ม
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ไก่เนือพญาแถน 1 หลัง รวมอาคารและสิงปลูกสร้างทีดินแปลงนีราคาประเมินท้องตลาด 1ล้านบาท แต่เจ้า
พนักงานบังคับคดีประเมินราคาให้เพียง 68,160 บาท
การยืนคัดค้านต่อศาลทําให้ตอนนีเจ้าพนักงานบังคับคดีระงับการขายทอดตลาดไว้ แต่คาํ สังบังคับ
คดีของศาลยังไม่ได้ถกู ยกเลิก จึงเป็ นไปได้ทีเจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีการประเมินราคาทีดินใหม่ และนํา
ทรัพย์เข้าสูก่ ระบวนการขายทอดตลาดต่อไป ทังนีจําเลยยังไม่ได้ชาํ ระหนีให้โจทก์ตามคําพิพากษาของศาล

กรณีศ ึก ษาที 5
กู้จ าํ นองกับ ธนาคาร ภายหลัง ธนาคารขายหนี ให้บ ริ ษั ท จัด การสิ น ทรัพ ย์ข องเอกชน และถูก
บริษัทเอกชนฟ้อง และขอบังคับคดี เกษตรกรยืนร้องขัดทรัพย์เพราะราคาประเมินตํากว่าทีควรจะเป็ น
รายละเอีย ดคดี
ก่อนถูกฟ้องร้องเกษตรกรทีเป็ นจําเลยเป็ นหนีจํานองอยู่กบั ธนาคารกสิกรไทย ต่อมาธนาคารกสิกร
ั
มี
ไทย ได้ทาํ สัญญาซือขายทรัพย์สิน (สินเชือด้อยคุณภาพ) โดยโอนสิทธิเรียกร้องและผลประโยชน์ทงหมดที
อยู่ภายใต้สญ
ั ญาซือขายรวมทังหลักประกันทีธนาคารมีกบั เกษตรกรรายนีให้กบั บริษัทบริหารสินทรัพย์แอล
เอสเอฟ (ไทยแลนด์) จํากัด ในวันที 24 พฤศจิกายน 2560 แต่จาํ เลยผิดนัดชําระหนี บริษัทบริหารสินทรัพย์
แอลเอสเอฟ (ไทยแลนด์) จํากัด จึงเป็ นโจทก์ยืนฟ้องต่อศาล ซึงศาลมีคาํ พิพากษาในวันที 30 กรกฎาคม
2562 ให้จาํ เลยชําระเงินจํานวน 2,264,641.22 บาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของเงินต้น
1,495,765.01 บาท หากจําเลยไม่ชาํ ระ ให้ยดึ โฉนดทีดิน 2 แปลง พร้อมสิงปลูกสร้าง ในเขตตําบลบางงาม
อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึงเป็ นกรรมสิทธิของจําเลยออกขายทอดตลาดเพือนําเงินชําระหนีให้
โจทก์
ต่อมาศาลมีคาํ สังแต่งตังเจ้าพนักงานบังคับคดี และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ออกประกาศยึดทรัพย์
ในวันที 19 มีนาคม 2563 และวันที 29 พฤษภาคม 2563 สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ออก
ประกาศขายทอดตลาดทีดินทัง 2 แปลง ซึงติดจํานองกับบริษัทบริหารสินทรัพย์แอลเอสเอฟ (ไทยแลนด์)
จํากัด โดยจะทําการขายรวมกันไปโดยการปลอดจํานอง กําหนดราคาเริมต้นที 1,857,766 บาท กําหนด
ขายทอดตลาด 4 นัด ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 แต่กาํ หนดการนีถูกยกเลิกไปเพราะการแพร่
ระบาดของโควิด – 19
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ต่อมาวันที 23 เมษายน 2564 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดใหม่บนเงือนไขเดิม
กําหนดการขายทอดตลาด 6 ครัง เริมครังแรกวันที 23 มิถุนายน 2564 จนถึงครังสุดท้าย 6 ตุลาคม 2564
ในระหว่างนีจําเลยได้ยืนคําร้องต่อศาล 2 ครังเพือขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดเพราะราคาประเมิน
ทีดินทีเจ้าพนักงานบังคับดีกาํ หนดการขายแบบ “รวมกันไป” ด้วยการนําทีดิน 2 แปลงซึงมีโฉนดติดกันมา
ขายเป็ นแปลงเดียวและเป็ นราคาเริมต้นเป็ นราคาทีตํากว่าท้องตลาดมาก เป็ นการกระทําทีไม่ยตุ ิธรรมกับ
จําเลย และการคัดค้านโดยให้เหตุผลว่าการซือขายสินทรัพย์ระหว่างธนาคารกสิกรไทยเจ้าหนีเดิม กับโจทก์
ซึงเป็ นเจ้าหนีรายใหม่ เป็ นการซือขายโดยมิชอบเพราะเกษตรกรเจ้าของทรัพย์ และผูผ้ ูกพันในสัญญา
จํานองไม่ได้รูเ้ ห็นด้วย แต่ถกู หลอกให้เซ็นชือ แต่ศาลไม่รบั ฟั ง อย่างไรก็ดีภายหลังเกษตรกรรายนียืนเรืองสู่
กองทุนฟื นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพือให้รบั ซือหนีของตนเองกับโจทก์ ซึงกองทุนฯ มีมติรบั ซือ ทําให้ในวันที
6 ตุลาคม 2564 ซึงเป็ นวันขายทอดตลาดนัดสุดท้าย จําเลยได้ยืนเรืองต่อศาลขอให้ระงับการขายทอดตลาด
เนืองจากกองทุนฟื นฟูฯ ได้มีมติรบั ซือหนีแล้ว ทําให้จาํ เลยสามารถชําระหนีได้ แม้ในขณะนันการซือขายหนี
ยังไม่เกิดขึนแต่ศาลรับฟั ง ออกคําสังให้มีการระงับการขายทอดตลาดไว้ก่อน โดยมีเงือนไขว่าการซือขายหนี
ต้องเกิดขึนภายในมีนาคม 2565 มิเช่นนันการขายทอดตลาดจะดําเนินไปตามเดิม ซึงก่อนทีศาลจะมีคาํ สัง
ออกมา การขายทอดตลาดนัดที 6 นัดสุดท้ายได้เกิดขึนแล้ว และโจทก์ซึงเป็ นนิติบคุ คลต่างด้าวเป็ นผูช้ นะ
การประมูล หากภายในมีนาคม 2565 กองทุนฟื นฟูฯ ยังไม่สามารถซือหนีได้ โจทก์จะได้รบั กรรมสิทธิใน
ทีดินทัง 2 แปลงนัน ตามกระบวนการขายทอดตลาดตามคําสังศาล
จําเลยของคดีนีได้เข้าสังเกตการณ์การขายทอดตลาดทีดินตัวเองทัง 6 นัด แต่ไม่สามารถเป็ นผู้
เสนอราคาได้ เพราะเงือนไขการเข้าเสนอราคากําหนดว่าต้องวางเงินประกันต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
150,000 บาท เป็ นมูลค่าทีสูงเกินกว่าทีจําเลยจะสามารถหาได้ และถึงแม้ต่อให้จาํ เลยมีเงินประกันก็ไม่มี
เงินมากพอทีจะซือทีดินอยู่ดี จําเลยสังเกตเห็นว่าในการขายทอดตลาด 5 นัดแรก ไม่มีใครเข้าเสนอราคา
เลย เพิงมีโจทก์ในคดีตวั เองเข้ามาเสนอราคาในการขายนัดที 6 ซึงราคาทีดินลดตําลงมาจากราคาทีตังต้น
ไว้ 1,857,766 บาท ถึง 30% ซึงเป็ นราคาทีถูกกว่าท้องตลาดมาก

กรณีศ ึก ษาที 6
เจ้าของทรัพย์เป็ นผูค้ าประกั
ํ
นให้ญาติทีกูเ้ งินกับธนาคารออมสิน ความไม่รูข้ องเกษตรกรในการนํา
ทีดินและบ้านไปคําประกัน เกษตรกรเข้าใจว่าจะแยกกันระหว่างบ้านและทีดิน จึงเข้าใจสัญญาไม่ได้รวมถึง
บ้านของญาติทีปลูกบนทีดินแปลงเดียวกันด้วย ทําให้มีปัญหากับญาติ ปั จจุบนั การขายทอดตลาดถูกระงับ
จะเริมดําเนินการขายใหม่ในเดือนมีนาคม 2565
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รายละเอีย ดคดี
จําเลย 3 คน โดยที 1 และ ที 2 เป็ นผูก้ ทู้ ี 3 เป็ นผูค้ าประกั
ํ
นโดยนําโฉนดทีดินตนเองไปคําประกัน
รายละเอียดตามคําฟ้องคือ จําเลยที 1 และ 2 ทําสัญญาเงินกูก้ บั ธนาคารออมสินวันที 13 มิถนุ ายน 2548
กูเ้ งิน 400,000 (สีแสนบาทถ้วน) ผ่อนชําระเงินต้นพร้อมดอกเบียรายเดือน เดือนละไม่ตากว่
ํ า 3,400 บาท
(สามพันสีร้อยบาทถ้วน) กําหนดชําระหนีตามสัญญาเสร็จภายใน 30 มิถนุ ายน 2563 จําเลยที 3 นําโฉนด
มาทําสัญญาคําประกัน โดยตกลงว่า “หากโจทก์บงั คับจํานองขายทอดตลาดทรัพย์จาํ นองแล้วได้เงินไม่พอ
ชําระหนีโจทก์ จําเลยที 3 ยอมชําระหนีส่วนทีขาดให้แก่โจทก์ โดยให้โจทก์ยดึ ทรัพย์สินอืนๆ ของจําเลยที 3
ออกขายทอดตลาดเพือเอาเงินชําระหนีโจทก์จนครบถ้วน”
ต่อมาจําเลยไม่สามารถชําระหนีได้ วันที 18 พฤษภาคม 2552 มีการปรับสภาพหนี มียอดคงค้าง
เงินต้นรวมดอกเบีย 438,043.71 บาท ปรับโครงสร้างหนีและให้จาํ เลยลงนามยอมรับสภาพหนี ชําระงวด
ละไม่นอ้ ยกว่า 2,500 บาท ตกลงชําระหมดภายใน 5 ปี แต่จาํ เลยผิดนัดชําระ จนวันทีโดนฟ้องมียอดค้าง
ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบีย 496,021.62 บาท แต่มีกาผิดการชําระหนี วันที 13 มิถุนยาน 2554 ศาลมีคาํ
พิพากษาประนีประนอม จําเลยยอมรับร่วมกันหรือแทนกันชําระหนี ตามยอดฟ้อง
วันที 28 มีนาคม 2564 (ในหมายระบุ 2556 คิดว่าน่าจะพิมพ์ผิด เพราะจําเลยยืนยันว่าปี 2556 ไม่
มีเหตุอะไรเกิดขึน) ศาลมีคาํ สังตังเต้าพนักงานบังคับคดี ต่อมา 8 เมษายน 2564 เจ้าพนักงานบังคับคดีออก
หมายยึด โฉนดที ดิ น ที เป็ น หลัก ทรัพ ย์จ าํ นอง พร้อ มสิ งปลูก สร้า ง ประเมิ น ราคาไว้ที 1,173,231 บาท
รายละเอียดระบุวา่
“ราคาเริมต้นเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริมต้นและ
ราคาทีสมควรขายในการขายทอดตลาดทีใช้บงั คับอยู่ โดยในการขายทอดตลาดครังแรกราคาเริมต้นเท่ากับ
ราคาประเมินอ้างอิง หากไม่มีผเู้ สนอราคาเจ้าพนักงานบังคับคดีจะปรับลดราคาเริมต้นลงร้อยละ 10 ของ
ราคาดังกล่าวสําหรับการขายแต่ละครัง แต่ราคาเริมต้นจะไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของราคาประเมินอ้างอิง
ในกรณีเป็ นการขายโดยการจํานองติดไปในการขายแต่ละครังเจ้าพนักงานบังคับคดีจะหักยอดหนีจํานองที
เป็ นปั จจุบนั ออกจากราคาประเมินอ้างอิงด้วย ทังนีในกรณีมีเศษจะปั ดเศษตามประกาศดังกล่าว”
ปั จจุบันจําเลยยืนเรืองของชะลอการขายทอดตลาดแล้ว จะมีการขายทอดตลาดครังที 1 เดือน
มีนาคม 2565
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หมายเหตุ
ทีดินจํานองเป็ นทีดินแปลงเดียวของครอบครัว เจ้าของโฉนดคือน้า ซึงไม่ได้มีสว่ นเกียวข้องกับเงินที
ยืมมา น้าเป็ นเพียงผูค้ าประกั
ํ
นให้ บนทีดินมีบา้ น 2 หลัง อีกหลังหนึงเป็ นของญาติกนั ตอนจํานองไม่คิดว่า
บ้านของน้าจะถูกรวมเป็ นส่วนหนึงของการกูด้ ว้ ย มารู ท้ ีหลังว่าสิงก่อสร้างทังหมดบนทีดินถือเป็ นส่วนหนึง
ของทรัพย์จาํ นอง ตอนนีกําลังมีปัญหาผิดใจกับน้าคนนีเพราะทําเขาเดือดร้อน ถ้าเสียทีดินแปลงนี สมาชิก
ครอบครัวทังหมดจะไม่มีทีอยู่ ตอนนีกําลังขอเข้าร่วมกองทุนฟื นฟูฯ เพือให้กองทุนฟื นฟูฯ ซือหนี จะได้ปลด
ภาระการขายทอดตลาดได้
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