รายงานการศึกษาดูงานการบังคับคดีแพง
ของสาธารณรัฐไอรแลนด
กลุมที่ 3
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
หัวขอ “การปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดีไอรแลนด”
โดย
Mr.James C Barry
สํานักงานของเจาพนักงานบังคับคดีแหงกรุงดับลิน
(Dublin City Sheriff’s Office)
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คํานํา
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะผูแทนกรมบังคับคดี
กระทรวงยุติธรรม จํานวน ๒๑ คน ไดเดินทางไปศึกษาดูงานดานการบังคับคดีลมละลายและการบังคับคดีแพง
ที่สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอรแลนด โดยในสวนของสหราชอาณาจักรไดรับฟงการบรรยาย
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและประสบการณกับผูเชี่ยวชาญ ไดแก ศาสตราจารย Riz Mokal ประธานภาคกฎหมาย
และทฤษฎีทางกฎหมาย แหงมหาวิทยาลัยวิทยาลัยลอนดอน (University College London – UCL)
ในหัวขอกฎหมายลมละลายขามชาติในกรอบสหประชาชาติ และ Mr.Chris Phillips เจาหนาที่หนวยงาน
บังคับคดีลมละลายของอังกฤษ (The Insolvency Service) ในหัวขอการปฏิรูปกฎหมายลมละลายของ
สหภาพยุโรป และไดรับฟงการบรรยายจาก Mr.Neil Cooper อดีตประธานองคกร INSOL International
ในฐานะเจาพนักงานพิทักษทรัพย ในหัวขอระบบกฎหมายและการบังคับคดีลมละลายของสหราชอาณาจักร
ณ สํานักงานกฎหมาย Zolfo Cooper และในสวนของประเทศสาธารณรัฐไอรแลนดเปนการศึกษาดูงาน
ดานการบังคับคดีแพง ในการนี้ คณะไดเขาชมอาคารสํานักงานของเจาพนักงานบังคับคดีแหงกรุงดับลิน
(Dublin City Sheriff’s Office) และรับฟงการบรรยายจาก Mr.James Barry เจาพนักงานบังคับคดี
กรุงดับลิน (Dublin City Sheriff) ในหัวขอระบบการบังคับคดีแพงของสาธารณรัฐไอรแลนด เปนโอกาสให
คณะผูศึกษาดูงานไดเรียนรูเกี่ยวกับแนวโนมและพัฒนาการของกฎหมายลมละลายในเวทีระดับภูมิภาคและ
ระดับสหประชาชาติ ตลอดจนการปฏิบัติงานดานการบังคับคดีแพงและคดีลมละลายของประเทศที่มีการ
พัฒนาดานกฎหมายลมละลายและดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนประโยชนในการนําความรูและ
ประสบการณจากการศึกษาดูงานมาใชในการพัฒนากฎหมายและการดําเนินการบังคับคดีแพงและบังคับคดี
ลมละลายของประเทศไทยตอไป ดังนั้น จึงไดจัดทํารายงานฉบับนี้เพื่อนําเสนอความรูและประสบการณที่ได
จากการศึกษาดูงานดานการบังคับคดีแพงของสาธารณรัฐไอรแลนด ตลอดจนขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
คณะผูจัดทํา โดยหวังวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนางานดานการบังคับคดีแพงของกรมบังคับคดีตอไป
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การบังคับคดีแพงของสาธารณรัฐไอรแลนด
การดําเนินการบังคับคดีแพงของสาธารณรัฐไอรแลนด ดําเนินการโดยเจาพนักงานบังคับคดี หรือ
ที่สาธารณรัฐไอรแลนดเรียกวา Sheriff ซึ่งมีที่มาจากคําวา Shire ที่มีความหมายวา เขต และคําวา Reeve
ที่มีความหมายวา สันติภาพ เมื่อนําทั้ง 2 คํา มารวมกันเรียกวา Sheriff จึงหมายความถึงผูสรางสันติภาพ
ใหเกิดในเขตนี้ โดยผูทําหนาที่บังคับคดีของสาธารณรัฐไอรแลนดแบงออกเปน เจาพนักงานบังคับคดี ( Sheriff)
และเจาพนักงานศาล ( County Registrars) โดยเจาพนักงานบังคับคดีทั้งสองประเภทดังกลาวมีอํานาจหนาที่
ในการบังคับคดีตามคําพิพากษาและหมายบังคับคดีของศาล มีอํานาจขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้
ดําเนินการบังคับคดีขับไลลูกหนี้ตามคําพิพากษาและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับการ
บังคับคดี ตลอดจนสงหมายที่เกี่ยวของกับการบังคับคดี
สําหรับคดีภาษีอากรจะมีเจาพนักงานบังคับคดีอีกประเภทหนึ่งที่จะเปนผูดําเนินการบังคับคดี
ภาษีอากรโดยเฉพาะ เรียกวาเจาพนักงานบังคับคดีสรรพากร ( Revenue Sheriff) ทําหนาที่บังคับคดีกับหนี้
ที่ประชาชนคางจายใหกับรัฐ ดังนั้น เจาพนักงานบังคับคดีของสาธารณรัฐไอรแลนดจึงแบงไดเปน 3 ประเภท
ดังนี้
1. เจาพนักงานบังคับคดี ( Sheriff) ปจจุบันมี 4 คน อยูประจําทองที่ในเขตเมือง Dublin และ
เมือง Cork โดยเปนเจาหนาที่อิสระที่ไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาล และเจาพนักงานบังคับคดี
ทั้ง 4 คนนี้ยังมีตําแหนงเปนเจาพนักงานบังคับคดีสรรพากรดวย จึงมีอํานาจดําเนินการทั้ง
การบังคับคดีแพงและบังคับคดีภาษีอากร
2. เจาพนักงานบังคับคดีที่เปนเจาพนักงานศาล (County Registrars) ทําหนาที่บังคับคดีแพงใน
เขตทองที่อื่นๆ นอกจากเขตรับผิดชอบของเจาพนักงานบังคับคดี ( Sheriff) ปจจุบันมีจํานวน
24 คน (หนึ่งคนตอหนึ่งเขตพื้นที่) ไดรับการแตงตั้งและรับเงินเดือนจากรัฐบาล
โดยเจาพนักงานศาลตองมีคุณสมบัติเปนผูมีสัญชาติไอรแลนด มีคุณธรรมจริยธรรม และ
มีประสบการณดานกฎหมายในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย (ทนายความ) ไมนอยกวา 8 ป
3. เจาพนักงานบังคับคดีสรรพากร ( Revenue Sheriff) ปจจุบันมีจํานวน 12 คน มีเขตพื้นที่
รับผิดชอบทั่วประเทศ ทําหนาที่บังคับคดีกับหนี้ประชาชนคางจายใหกับรัฐ ไมวาจะเปนหนี้
ภาษีอากรหรือหนี้อื่นๆ ที่เอกชนมีตอรัฐดวย โดยการดําเนินการของเจาพนักงานบังคับคดี
สรรพากรสามารถติดตอโดยตรงกับผูทําหนาที่อธิบดีกรมสรรพากรเพื่อใหมั่นใจวาเงินที่ไดมา
จากการบังคับคดีภาษีอากรจะสงไปยังหนวยงานที่ถูกตอง
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วิธีดําเนินการบังคับคดีของสาธารณรัฐไอรแลนด ที่ไดรับความนิยมมีอยู 5 วิธี ไดแก
1. เจาหนี้ตามคําพิพากษายื่นเรื่องตอศาลขอใหออกจํานองครอบทรัพย (อสังหาริมทรัพย เชน
ที่ดินหรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง เปนตน) ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ในกรณีนี้เมื่อศาลมี
คําสั่งใหเจาหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิจํานองครอบทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษาแลว
เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะนําคําสั่งศาลมาดําเนินการขอใหเจาพนักงานบังคับคดีขับไลลูกหนี้
ตามคําพิพากษาออกจากทรัพยที่จํานองครอบนั้นและใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดเขา
ครอบครองทรัพยนั้น หรือเรียกไดวาเปนการเอาทรัพยจํานองหลุด โดยอาจมีเจาหนี้หลายคน
มาขอจํานองครอบทรัพย ซึ่งการจายเงินจะจายตามลําดับของการขอจํานอง แตวิธีการนี้
เจาหนี้ตาม คําพิพากษาจะตองชําระคาธรรมเนียมจํานวน 175 ยูโร ซึ่งเปนจํานวนเงินที่สูง
จึงไมไดรับความนิยมมากนัก
2. เจาหนี้ตามคําพิพากษานําหมายบังคับคดีไปลงทะเบียนเพื่อใหหนังสือพิมพตีพิมพ
หมายบังคับคดีนั้น เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดทราบวาลูกหนี้ตามคําพิพากษามีหนี้ที่ศาลออก
หมายบังคับคดีอยู ทําใหลูกหนี้เสียเครดิตหรือความนาเชื่อถือ อันจะสงผลตอการกูยืมเงิน
ของลูกหนี้ ซึ่งถือเปนมาตรการอยางหนึ่งของเจาหนี้ตามคําพิพากษาที่จะดําเนินการเพื่อ
กดดันใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาชําระหนี้
3. เจาหนี้ฟองขอใหเลิกกิจการของลูกหนี้และขอใหชําระบัญชีเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ตาม
บุริมสิทธิ (หลักการดูบุริมสิทธิจะไลตามลําดับกอนหลัง ดังนี้ หนี้ภาษีอากร หนี้ของเจาหนี้ที่
เปนธนาคาร หนี้ของบุคคลทั่วไป) ซึ่งวิธีการนี้เปนวิธีการบังคับที่รายแรงเพราะจะทําให
ลูกหนี้ไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได ในขณะเดียวกันหากเจาหนี้เปนบุคคลธรรมดาอาจ
ไดรับชําระหนี้ในจํานวนที่นอยตามหลักบุริมสิทธิที่กลาวมาขางตน
4. กรณีหนี้มีจํานวนเกินกวา 20,000 ยูโร เจาหนี้อาจฟองใหลูกหนี้ลมละลายได และ
ดําเนินการบังคับคดีลมละลายตอไป โดยการบังคับคดีลมละลายจะคลายกับการชําระบัญชี
ขายกิจการ ปจจุบันสาธารณรัฐไอรแลนดมีการแกกฎหมายใหลูกหนี้ลมละลายเหลือ 3 ป
จากเดิม 12 ป
5. เจาหนี้ตามคําพิพากษานําหมายบังคับคดีไปใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับคดี
วิธีการนี้เปนวิธีที่ไดรับความนิยมมากที่สุด โดยสามารถบังคับกับลูกหนี้ที่เปนบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลก็ได ดวยวิธีการยึดทรัพยสิน (สังหาริมทรัพย) ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เปนหลัก การบังคับคดีดวยวิธีนี้มีคาธรรมเนียม 19 ยูโร โดยไมคํานึงถึงจํานวนหนี้ที่ไดรับ
ชําระ และเจาพนักงานบังคับคดีจะไดรับคาธรรมเนียมเฉพาะกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
นําเงินมาชําระหนี้ที่เจาพนักงานบังคับคดีเทานั้น ดังนั้น เพื่อใหเจาพนักงานบังคับคดี
สามารถที่จะบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคําพิพากษาได เจาพนักงานบังคับคดีจึงตองสืบประวัติ
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ขอมูลของลูกหนี้ ตลอดจนตองมีขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ สําหรับขั้นตอน
การดําเนินการสําหรับการบังคับคดีวิธีนี้จะไดนําเสนอตอไป
นอกจาก 5 วิธีดังกลาวขางตนแลว ยังมีวิธีการบังคับคดีอื่นๆ อีก แตไมไดรับความนิยมเพราะมี
ความยุงยาก ซับซอน และมีคาใชจายมาก
ในการเดินทางไปศึกษาดูงานดานการบังคับคดีแพงของสาธารณรัฐไอรแลนดในครั้งนี้ ไดเขา
ดูงานที่สํานักงานเจาพนักงานบังคับคดีประจํากรุงดับลิน ซึ่งมี Mr.James C Barry เปนเจาพนักงานบังคับคดี
ประจําดับลินซิตี้ ( Dublin City Sheriff) เปนเจาของสํานักงาน โดย Mr.James C Barry ยังมีฐานะเปน
เจาพนักงานบังคับคดีสรรพากร ( Revenue Sheriff) อีกตําแหนงหนึ่งดวย และนอกจากจะมีอํานาจหนาที่
ในการดําเนินการบังคับคดีในฐานะเจาพนักงานบังคับคดีแลว Mr.James C Barry ยังเปนผูดูแลการจัดการ
เลือกตั้งและลงประชามติในเขตเมืองดับลินเสมือนเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งดวย กับทั้งยังทํางานรวมกับ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนสํานักงานสรรพากร ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงรัฐสภาของ
สาธารณรัฐไอรแลนดดวย
อาคารสํานักงานเจาพนักงานบังคับคดีของ Mr.James C Barry มีลักษณะเปนอาคารของตนเอง
สูง 3 ชั้น ภายในจัดรูปแบบสํานักงานเปนสวนงานตางๆ เชน สวนตอนรับประชาชน รับเอกสารหรือหมาย
ตางๆ สวนของพนักงานสงหมาย สวนของเจาหนาที่ธุรการ แผนกทําบัญชีจายเงินเจาหนี้ เปนตน เวลาทําการ
ของสํานักงานในชวงเชาตั้งแต 09.30 – 13.00 นาฬิกา และชวงบายตั้งแต 14.00 – 15.00 นาฬิกา
โดยมีการกําหนดชวงเวลาที่ใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดเขามาชําระหนี้ รวมถึงคาธรรมเนียมตางๆ นอกจากนี้
สํานักงานยังใหบริการในการสืบคนประวัติหรือขอมูลของลูกหนี้วามีหนี้เสียอื่นๆ อีกหรือไม เปนหนี้ภาษี
หนี้ตอรัฐ หรือหนี้ทางแพง เปนตน โดยมีคาธรรมเนียมในการบริการรายชื่อละ 21 ยูโร ซึ่งถือเปนรายไดหลัก
สวนหนึ่งของสํานักงานนอกเหนือจากคาธรรมเนียมจากการบังคับคดี เนื่องจากสํานักงานไมไดรับงบประมาณ
ในการบริหารจัดการจากรัฐบาล แตจะไดจากคาธรรมเนียมและคาบริการของสํานักงานเทานั้น
การบังคับคดีตามหมายศาลแบงออกเปนการบังคับคดีกับหนี้ทีมีจํานวนเล็กนอย ( small claim)
ซึ่งอาจเปนหนี้จากการฟองขอใหรับผิดชอบในความชํารุดบกพรอง เชน หนี้ที่บุคคลไปซื้อเฟอรนิเจอรที่รานแลว
เกิดการชํารุด จึงเรียกรองคาเสียหายจากราน เมื่อรานไมรับผิดชอบจึงมาขออํานาจจากศาล เปนตน ซึ่งมูลนี้
ประเภทนี้มีจํานวนไมเกิน 2,000 ยูโร และอีกประเภทหนึ่งเปนการบังคับตามคําสั่งศาลที่เรียกวา
Court
Degree เปนการบังคับกับมูลหนี้จํานวนไมเกิน 15,000 ยูโร ซึ่งอยูในอํานาจของศาลแขวง
หมายบังคับคดีหรือคําสั่งศาลมีผลบังคับที่สามารถดําเนินการบังคับคดีไดภายใน 1 ป นับแตวันที่
ศาลออกหมายหรือมีคําสั่ง แตหากเจาหนี้ยังไมไดรับชําระหนี้หรือยังไมสามารถบังคับคดีไดและพนกําหนด
1 ป นับแตวันที่ศาลออกหมายหรือคําสั่งแลว ถาเจาหนี้ตองการบังคับคดีตามหมายหรือคําสั่งนั้น เจาหนี้ตอง
นําหมายหรือคําสั่งไปใหศาลประทับตราเพื่อขยายเวลาในการบังคับคดีทําใหหมายหรือคําสั่งศาลนั้นมีผลบังคับ
ตอไปได หรือกลาวไดวาระยะเวลาการบังคับคดีของสาธารณรัฐไอรแลนดสามารถขอขยายตอศาลไดโดยไมมี
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การจํากัดระยะเวลาจนกวาจะบังคับคดีได กรณีถาเปนหมายบังคับคดีของศาลแขวงเมื่อพนกําหนด 6 ปแลว
จะตองนําหมายไปใหศาลสูงประทับตราเพื่อขยายระยะเวลาบังคับคดี ในกรณีที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาไมไดนํา
หมายหรือคําสั่งศาลไปใหศาลประทับตราขยายเวลาบังคับคดี เมื่อหมายพนระยะเวลาบังคับแลว เจาพนักงาน
บังคับคดีจะสงหมายคืนใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อนําไปใหศาลประทับตราเพื่อใหมีผลในการบังคับคดีตอไป
นอกจากนั้น เจาพนักงานบังคับคดี ( Sheriff) ของสาธารณรัฐไอรแลนดยังสามารถดําเนินการบังคับคดีตาม
หมายของศาลประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคยุโรปดวย โดยไมจําเปนวาประเทศนั้นจะตองเปนสมาชิกของ EU เพราะ
ประเทศในยุโรปทุกประเทศไมไดเปนสมาชิกของ EU ทุกประเทศ สําหรับสํานักงานเจาพนักงานบังคับคดีของ
Mr.James C Barry คดีที่รับผิดชอบในป ค.ศ.2013 ประมาณ 1,300 คดี และในป ค.ศ.2014 มีคดีที่กําลัง
ดําเนินการอยูประมาณ 600 คดี ในจํานวนนี้จะมีคดีที่เปนการบังคับคดีขับไลเพื่อสงมอบการครอบครองใหกับ
เจาหนี้จํานอง (เอาทรัพยจํานองหลุด) ประมาณ 100 คดีตอป
ขั้นตอนการดําเนินการบังคับคดี
เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดรับหมายบังคับคดีหรือคําสั่งศาลแลว จะแจงใหลูกหนี้ทราบคําสั่งศาล
และใหชําระหนี้ภายใน 10 วัน ถาลูกหนี้ไมไดรับทราบหรือไมไดรับแจงก็สามารถขยายระยะเวลาไดเปนเวลา
ประมาณ 2 – 3 สัปดาห ทั้งนี้ เพื่อใหลูกหนี้ทราบวาถาลูกหนี้ไมชําระหนี้จะถูกดําเนินคดีตามกระบวนการ
บังคับคดีอยางไรบาง เชน ยึดทรัพย เปนตน กลาวคือ มีระยะเวลาใหลูกหนี้ชําระหนี้กอนเพื่อจะไดไมตอง
ถูกบังคับคดี โดยหมายของเจาพนักงานบังคับคดี หรือที่เรียกวา Civil Execution Letter จะเขียนวาเปนการ
บังคับคดีระหวางทนายความของเจาหนี้ตามคําพิพากษากับลูกหนี้ตามคําพิพากษา โดยเนื้อความในหมายจะ
เขียนไวคลายกับคําบังคับของศาลที่ใหลูกหนี้ชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ภายในระยะเวลากี่วัน มิฉะนั้นเจาพนักงาน
บังคับคดีจะดําเนินการยึดทรัพยและนําออกขายทอดตลาด โดยปกติแลวเมื่อมีการแจงใหลูกหนี้มาชําระหนี้
ลูกหนี้จะมาชําระหนี้ตามคําพิพากษาที่สํานักงานเจาพนักงานบังคับคดี มีสวนนอยที่จะไปชําระกันเองเพราะ
ถึงแมจะชําระหนี้กันเองระหวางเจาหนี้กับลูกหนี้แลว หลังจากนั้นก็ตองมาชําระคาธรรมเนียมที่สํานักงาน
เจาพนักงานบังคับคดีดวย
โดยปกติจะมีหมายศาลสงมาที่สํานักงานเจาพนักงานบังคับคดีทุกวันและเมื่อไดรับหมายศาลแลว
จะมีการตรวจสอบขอมูลของลูกหนี้วาเคยถูกฟองหรือถูกบังคับคดีในคดีอื่นมากอนหรือไม เพื่อพิจารณาวา
จะตองดําเนินการโดยเรงดวนหรือไม เพราะหากพบวาลูกหนี้รายนั้นเคยถูกฟองหรือถูกบังคับคดีในคดีอื่น
มากอนแลว จะถือวาลูกหนี้มีประวัติไมดี ถือเปนคดีที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งโดยปกติเจาพนักงานบังคับคดีจะ
ใหเวลาลูกหนี้มาชําระหนี้ภายใน 7 วัน ถาเปนกรณีคดีมีความเสี่ยงสูงและลูกหนี้ไมมาชําระหนี้ภายใน 10 วัน
เจาพนักงานบังคับคดีจะดําเนินการยึดทรัพยทันที แตในกรณีคดีมีความเสี่ยงต่ําเจาพนักงานบังคับคดีสามารถ
ที่จะเจรจากับลูกหนี้และอาจใหโอกาสลูกหนี้ผอนชําระหนี้ไดภายใน 6 สัปดาห
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ในกรณีที่ลูกหนี้ไมมาชําระหนี้ภายในกําหนดและจะตองมีการออกไปยึดทรัพยของลูกหนี้
โดยปกติการดําเนินการยึดทรัพยจะกระทําโดยเจาหนาที่ที่มีตําแหนงเปนพนักงานสงหมาย มิไดเปน
เจาพนักงานบังคับคดีที่ออกไปดําเนินการ จะมีบางคดีที่เปนที่สนใจของประชาชนหรือเปนคดีสําคัญหรือคดีที่มี
มูลหนี้สูงมาก เจาพนักงานบังคับคดีหรือ Mr.James C Barry จึงจะออกไปยังสถานที่ยึดทรัพยหรือแถลงขาว
ดวยตนเอง ดังนั้น พนักงานสงหมายจึงทําหนาที่ทั้งสงหมายและออกไปยึดทรัพยดวย โดยในการออกไป
ดําเนินการยึดทรัพย พนักงานสงหมายจะสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวสะทอนแสงและมีตัวอักษร
Sheriff
เปนเสมือนเครื่องแบบของเจาพนักงานที่มาดําเนินการบังคับคดี โดยขั้นตอนดําเนินการเมื่อไปถึงสถานที่
ยึดทรัพย มีดังนี้
1. เจาพนักงานแสดงหมายบังคับคดีใหลูกหนี้หรือผูอยูในสถานที่นั้นทราบ
2. ใหโอกาสลูกหนี้ในการหาเงินมาชําระหนี้ตามเวลาที่สมควร
3. กรณีตองมีการยึดทรัพย เจาพนักงานจะทําการตรวจทรัพยเพื่อดําเนินการยึด โดยในระหวาง
ดําเนินการยึดทรัพย เจาพนักงานจะปดประตูบานหรือสถานที่ที่กําลังดําเนินการยึดทรัพยไว
เพื่อความปลอดภัยของเจาหนาที่และประชาชนทั่วไป และในกรณีหากเจอสิ่งของที่
ผิดกฎหมาย เชน ยาเสพติด อาวุธปน เปนตน เจาพนักงานจะเชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
สิ่งของนั้นๆ มานําไปดําเนินการตอไป
ในการออกไปดําเนินการยึดทรัพย เมื่อไปถึงแลวพบวาบานปด ไมมีคนอยู เจาพนักงานจะวาง
จดหมายแจงลูกหนี้ไวในตูจดหมายใหลูกหนี้ติดตอกลับเจาพนักงานบังคับคดีภายใน 24 ชั่วโมง หากลูกหนี้
ไมติดตอกลับภายใน 72 ชั่วโมง เจาพนักงานจะไปที่บานดังกลาวอีกครั้งพรอมดวยชางกุญแจ และเจาหนาที่
ตํารวจเพื่อทําการเปดบานเขาไปดําเนินการยึดทรัพย ในการยึดทรัพยเจาพนักงานจะประเมินราคาทรัพยที่ยึด
ตามหลักเกณฑในการประเมินราคาทรัพยที่มีกําหนดไวแลว ทรัพยสินที่ทําการยึดไวโดยปกติจะนําไปเก็บรักษา
ณ สถานที่ขายทอดตลาดเพื่อรอการขาย แตมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย ลักษณะคลายโกดัง มีเจาหนาที่คอยดูแล
แตไมนิยมนําทรัพยไปเก็บเนื่องจากมีคาใชจายสูงและตองขนยายทรัพยมายังสถานที่ขายทอดตลาดเพื่อทําการ
ขายทอดตลาดดวย
ภายหลังจากมีการยึดทรัพยแลว 7 วัน เจาพนักงานจะนําทรัพยนั้นนําออกขายทอดตลาดไดทันที
โดยไมตองขออนุญาตศาลขายทอดตลาดเพราะถือวาศาลไดมีคําสั่งอนุญาตมาแลวในหมายบังคับคดีวาให
ยึดทรัพยและขายทอดตลาดได เนื่องจากหมายที่มาจากศาลมีตราประทับรับรองใหมีการบังคับคดีไดอยูแลว
สวนหมายบังคับคดีที่เปนคําบังคับหนี้ของภาษีอากรคือหนี้ที่เปนของรัฐ ไมจําเปนตองมีลายเซ็นหรือ
ตราประทับรับรองของศาล และในการขายทอดตลาดไมมีการจัดทําประกาศขาย สามารถขายทอดตลาด
ไดเลยโดยไมจําเปนตองมีการโฆษณาการขาย หลังจากที่มีการขายทอดตลาดทรัพยแลว เงินที่ไดจากการ
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ขายทอดตลาดทรัพยจะนําเขารัฐ เพื่อนํามาหักคาธรรมเนียมสงศาล จายเจาหนี้ หากมีเงินเหลือจึงจะคืนใหกับ
ลูกหนี้ตอไป
ในกรณีที่มีการยึดทรัพยแลว หากลูกหนี้เจรจาชําระหนี้ใหกับเจาหนี้หรือชําระหนี้ที่สํานักงาน
เจาพนักงานบังคับคดีกอนมีการขายทอดตลาดทรัพย สามารถใหปลอยทรัพยนั้นได โดยหากตัวทรัพยอยูที่
สถานที่ขายทอดตลาดเจาพนักงานบังคับคดีอาจสงคืนทรัพยใหกับลูกหนี้ที่บาน แตหากทรัพยเก็บไวที่คลังโกดัง
ลูกหนี้ตองไปชําระคาเชาโกดังมูลคา 75 ยูโร กอน จึงเปนเหตุผลที่ใหขายทอดตลาดไดเมื่อพน 7 วัน เพราะวา
หากทอดเวลานานไปกวาจะขายทอดตลาด คาใชจายก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ เปนภาระของคูความ
การดําเนินการบังคับคดีแพงของสาธารณรัฐไอรแลนด เจาหนี้ตามคําพิพากษาไมตองมาแถลง
ขอใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับคดี เจาพนักงานบังคับคดีจะเปนผูดําเนินการเองตั้งแตการ
ออกหมายแจงลูกหนี้ใหมาชําระหนี้ การสืบหาทรัพยสินของลูกหนี้ การออกไปยึดทรัพยสิน ขายทอดตลาด
ทรัพยสินที่ยึด จนกระทั่งจายเงินสวนไดใหแกเจาหนี้ นําสงคาธรรมเนียมตางๆ ดังนั้น สํานักงานเจาพนักงาน
บังคับคดีจึงจําเปนตองมีขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ โดยการตรวจสอบทรัพยสินของลูกหนี้ เจาพนักงาน
บังคับคดีจะไดขอมูลมาจากหลายแหลง เชน นายทะเบียน นายทะเบียนรถยนต บริษัทขายอสังหาริมทรัพย
โดยมีทรัพยสินหลายอยางที่คอนขางสืบไดยาก กรณีถาลูกหนี้เปนนิติบุคคลสามารถยึดทรัพยที่เปนของลูกหนี้
ไดทั้งหมด แตหากลูกหนี้เปนบุคคลธรรมดาจะยึดทรัพยสินประเภทเครื่องใชในครัวเรือนไมได เชน โตะ ตู เตียง
เปนตน และในการยึดทรัพยจะมีการยึดเฉพาะสังหาริมทรัพยเทานั้น กรณีที่เปนอสังหาริมทรัพยจะไมใชวิธียึด
ทรัพยแลวขายทอดตลาด แตจะใหเจาหนี้ที่เปนธนาคารหรือเจาหนี้จํานอง หรือเจาหนี้สามัญที่รองขอใหศาล
มีคําสั่งใหไดสิทธิจํานองครอบทรัพยนั้นๆ เพื่อใหทรัพยตกเปนกรรมสิทธิ์ของเจาหนี้ เพื่อจัดการใหเจาหนี้ไดเขา
ครอบครองทรัพยนั้นๆ หรือเรียกวาเปนการบังคับคดีขับไล กรณีที่เปนหุนก็จะนํายึดแลวนําขายใหกับนายหนา
(Broker) ของตลาดหุนเพื่อนําไปขายในตลาดหุนตอไปจะไมไดขายที่หองขายทอดตลาด และกอนมีการ
ขายทอดตลาดทรัพยสิน ลูกหนี้สามารถคัดคานการขายได โดยลูกหนี้ตองไปอุทธรณที่ศาลเพื่อไมใหทรัพยสิน
ถูกขายทอดตลาด และศาลอาจมีคําสั่งระงับการขายและอาจพิจารณาคุมครองชั่วคราว แตหากมีการ
ขายทอดตลาด ไปแลว จะรองตอศาลขอใหเพิกถอนการขายทอดตลาดไมได สําหรับการบังคับคดีอายัด
เจาพนักงานบังคับคดีไมมีอํานาจอายัดเงินในบัญชีเงินฝากของลูกหนี้ โดยหากจะดําเนินการตองมีหมายศาล
อีกประเภทหนึ่งที่กําหนดใหดําเนินการอายัดเงินในบัญชีโดยเฉพาะ
จากที่ไดนําเสนอมาขางตน จะเห็นไดวาการดําเนินการบังคับคดีแพงของสาธารณรัฐไอรแลนด
สามารถดําเนินการไดรวดเร็ว โดยเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจดําเนินการไดเองในทุกขั้นตอน ไมสิ้นเปลือง
งบประมาณภาครัฐจากการที่สํานักงานเจาพนักงานบังคับคดีไมไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในการบริหาร
สํานักงาน แตจะมีรายไดหลักจากคาธรรมเนียมในการดําเนินการบังคับคดี และคาธรรมเนียมจากการขอ
ตรวจสอบขอมูลของลูกหนี้ กําหนดเวลาของการดําเนินการแตละขั้นตอนไมยาวเกินไป ดังจะเห็นไดจากการที่

-๙-

สามารถขายทอดตลาดทรัพยที่ยึดไดทันทีเมื่อพน 7 วัน นับแตวันที่ยึดทรัพย มีผลทําใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้
รวดเร็ว ทําใหเศรษฐกิจของประเทศเกิดสภาพคลอง และทําใหการบังคับใชกฎหมายเกิดประสิทธิภาพ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. สาธารณรัฐไอรแลนดมีการแบงประเภทของเจาพนักงานบังคับคดีตามประเภทหนี้ โดย
เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการบังคับคดีแพงทั่วไป และเจาพนักงาน
บังคับคดีสรรพากรมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการบังคับคดีกับหนี้ที่ประชาชนคางจายตอรัฐ
2. การดําเนินการบังคับคดีของสาธารณรัฐไอรแลนด เจาพนักงานบังคับคดีจะเปนผูดําเนินการ
เองทั้งสิ้น ไมวาจะเปนการสืบทรัพย การออกไปยึดทรัพย หรือขายทอดตลาด โดยเจาหนี้
ไมตองมานําหรือขอใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการ
3. การดําเนินการบังคับคดีในขั้นตอนการออกหมายแจงลูกหนี้ การสงหมาย การยึดทรัพย และ
การขายทอดตลาด สวนใหญดําเนินการโดยเจาหนาที่ตําแหนงพนักงานสงหมาย โดยมี
เจาพนักงานบังคับคดี (Mr.James C Barry หัวหนาสํานักงาน) เปนผูกํากับดูแล
4. เมื่อมีการยึดทรัพยแลว เจาพนักงานบังคับคดีสามารถนําทรัพยออกขายทอดตลาดไดทันที
เมื่อพน 7 วัน นับแตวันที่ยึดทรัพย โดยไมตองขออนุญาตขายทอดตลาดจากศาล
5. การบังคับคดีกับทรัพยที่เปนอสังหาริมทรัพย ไมจําตองยึดและขายทอดตลาด แตใชวิธีให
เจาหนี้รองขอตอศาลขอใหทรัพยตกเปนกรรมสิทธิ์ของเจาหนี้ หรือขอใหศาลมีคําสั่งใหหนี้
ของเจาหนี้เปนสิทธิจํานองครอบอสังหาริมทรัพยของลูกหนี้ และบังคับคดีขับไลลูกหนี้
เพื่อจัดการใหเจาหนี้ไดเขาครอบครองทรัพย หรือเพื่อใหเจาหนี้นําทรัพยออกขายไดเอง แลว
นําเงินมาชําระหนี้ โดยหากมีเงินเหลือจะคืนใหแกจําเลย
6. การขายทอดตลาดไมมีการจัดทําประกาศขายทอดตลาดเพื่อเผยแพร และไมมีการ
ประชาสัมพันธการขาย
7. ในกระบวนการบังคับคดีของสาธารณรัฐไอรแลนด คูความไมสามารถรองขอตอศาลใหมีคําสั่ง
เพิกถอนการขายทอดตลาดได คงทําไดแคเพียงอุทธรณตอศาลเพื่อ ขอใหมีคําสั่งระงับการขาย
หรือชะลอการขายทอดตลาดเทานั้น

-๑๐-

ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการบังคับคดีของประเทศไทย
ใหสามารถดําเนินการไดคลองตัวและจายเงินใหแกคูความไดอยางรวดเร็ว เชน การให
เจาพนักงานบังคับคดีสามารถนําทรัพยที่ยึดออกขายทอดตลาดไดโดยไมตองขออนุญาต
จากศาลอีก โดยถือวาศาลมีคําสั่งในหมายบังคับคดีใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับคดี
จนเสร็จทุกขั้นตอนแลว
2. การบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้ภาษีอากรและการบังคับคดีทางปกครอง ควรกําหนดใหอยูในอํานาจ
ของเจาพนักงานบังคับคดีที่จะดําเนินการได โดยใหเจาหนาที่ของกรมสรรพากรหรือเจาหนาที่
ของหนวยงานที่จะบังคับคดีเปนเสมือนเจาหนี้ตามคําพิพากษา ทําหนาที่ในการสืบหาทรัพยสิน
ของลูกหนี้และเปนผูนําเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการยึดอายัดทรัพยสินของลูกหนี้ตอไป
โดยไมจําตองฟองคดีตอศาลกอน

ผูจัดทํารายงาน
๑. นายชัยวิทย อรรถานนท ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดลําปาง
๒. นางสาวบุญลอม ประเสริฐสุทธิ์ ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
๓. นางสาววราภรณ พรประสาทศิลป นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
๔. นายธีรภัทร ชัยเฉลิมปรีชา นิติกรชํานาญการ สํานักงานเลขานุการกรม

