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คํานํา 

เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะผูแทนกรมบังคับคดี 

กระทรวงยุติธรรม จํานวน ๒๑ คน ไดเดินทางไปศึกษาดูงานดานการบังคับคดีลมละลายและการบังคับคดีแพง

ท่ีสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอรแลนด โดยในสวนของสหราชอาณาจักรไดรับฟงการบรรยาย 

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและประสบการณกับผูเชี่ยวชาญ ไดแก ศาสตราจารย Riz Mokal ประธานภาคกฎหมาย

และทฤษฎีทางกฎหมาย แหงมหาวิทยาลัยวิทยาลัยลอนดอน (University College London – UCL)        

ในหัวขอกฎหมายลมละลายขามชาติในกรอบสหประชาชาติ และ Mr.Chris Phillips เจาหนาท่ีหนวยงาน

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

คณะผูศึกษาดูงานไดเรียนรูเก่ียวกับแนวโนมและพัฒนาการของกฎหมายลมละลายในเวทีระดับภูมิภาคและ

ระดับสหประชาชาติ ตลอดจนการปฏิบัติงานดานการบังคับคดีแพงและคดีลมละลายของประเทศท่ีมีการ

พัฒนาดานกฎหมายลมละลายและดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนประโยชนในการนําความรูและ

ประสบการณจากการศึกษาดูงานมาใชในการพัฒนากฎหมายและการดําเนินการบังคับคดีแพงและบังคับคดี

ลมละลายของประเทศไทยตอไป ดังนั้น จึงไดจัดทํารายงานฉบับนี้เพ่ือนําเสนอความรูและประสบการณท่ีได

จากการศึกษาดูงานดานการบังคับคดีแพงของสาธารณรัฐไอรแลนด ตลอดจนขอสังเกตและขอเสนอแนะของ

คณะผูจัดทํา โดยหวังวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนางานดานการบังคับคดีแพงของกรมบังคับคดีตอไป  
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การบังคับคดีแพงของสาธารณรัฐไอรแลนด 
 

การดําเนินการบังคับคดีแพงของสาธารณรัฐไอรแลนด ดําเนินการโดยเจาพนักงานบังคับคดี หรือ

ท่ีสาธารณรัฐไอรแลนดเรียกวา Sheriff ซ่ึงมีท่ีมาจากคําวา Shire ท่ีมีความหมายวา เขต และคําวา  Reeve    

ท่ีมีความหมายวา สันติภาพ เม่ือนําท้ัง 2 คํา มารวมกันเรียกวา Sheriff จึงหมายความถึงผูสรางสันติภาพ    

ใหเกิดในเขตนี้ โดยผูทําหนาท่ีบังคับคดีของสาธารณรัฐไอรแลนดแบงออกเปน เจาพนักงานบังคับคดี ( Sheriff) 

และเจาพนักงานศาล ( County Registrars) โดยเจาพนักงานบังคับคดีท้ังสองประเภทดังกลาวมีอํานาจหนาท่ี

ในการบังคับคดีตามคําพิพากษาและหมายบังคับคดีของศาล มีอํานาจขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ 

ดําเนินการบังคับคดีขับไลลูกหนี้ตามคําพิพากษาและใหคําปรึกษาเก่ียวกับกฎหมายในสวนท่ีเก่ียวกับการ 

บังคับคดี ตลอดจนสงหมายท่ีเก่ียวของกับการบังคับคดี 

สําหรับคดีภาษีอากรจะมีเจาพนักงานบังคับคดีอีกประเภทหนึ่งท่ีจะเปนผูดําเนินการบังคับคดี

ภาษีอากรโดยเฉพาะ เรียกวาเจาพนักงานบังคับคดีสรรพากร ( Revenue Sheriff) ทําหนาท่ีบังคับคดีกับหนี้   

ท่ีประชาชนคางจายใหกับรัฐ ดังนั้น เจาพนักงานบังคับคดีของสาธารณรัฐไอรแลนดจึงแบงไดเปน 3 ประเภท 

ดังนี้ 

1. เจาพนักงานบังคับคดี ( Sheriff) ปจจุบันมี 4 คน อยูประจําทองท่ีในเขตเมือง Dublin และ

เมือง Cork โดยเปนเจาหนาท่ีอิสระท่ีไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาล และเจาพนักงานบังคับคดี

ท้ัง 4 คนนี้ยังมีตําแหนงเปนเจาพนักงานบังคับคดีสรรพากรดวย จึงมีอํานาจดําเนินการท้ัง

การบังคับคดีแพงและบังคับคดีภาษีอากร 

2. เจาพนักงานบังคับคดีท่ีเปนเจาพนักงานศาล (County Registrars) ทําหนาท่ีบังคับคดีแพงใน

เขตทองท่ีอ่ืนๆ นอกจากเขตรับผิดชอบของเจาพนักงานบังคับคดี ( Sheriff) ปจจุบันมีจํานวน 

24 คน (หนึ่งคนตอหนึ่งเขตพ้ืนท่ี) ไดรับการแตงตั้งและรับเงินเดือนจากรัฐบาล                     

โดยเจาพนักงานศาลตองมีคุณสมบัติเปนผูมีสัญชาติไอรแลนด มีคุณธรรมจริยธรรม และ         

มีประสบการณดานกฎหมายในฐานะท่ีปรึกษากฎหมาย (ทนายความ) ไมนอยกวา 8 ป 

3. เจาพนักงานบังคับคดีสรรพากร ( Revenue Sheriff) ปจจุบันมีจํานวน 12 คน มีเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบท่ัวประเทศ ทําหนาท่ีบังคับคดีกับหนี้ประชาชนคางจายใหกับรัฐ ไมวาจะเปนหนี้

ภาษีอากรหรือหนี้อ่ืนๆ ท่ีเอกชนมีตอรัฐดวย โดยการดําเนินการของเจาพนักงานบังคับคดี

สรรพากรสามารถติดตอโดยตรงกับผูทําหนาท่ีอธิบดีกรมสรรพากรเพ่ือใหม่ันใจวาเงินท่ีไดมา

จากการบังคับคดีภาษีอากรจะสงไปยังหนวยงานท่ีถูกตอง 
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วิธีดําเนินการบังคับคดีของสาธารณรัฐไอรแลนด ท่ีไดรับความนิยมมีอยู 5 วิธี ไดแก 
 
1. เจาหนี้ตามคําพิพากษายื่นเรื่องตอศาลขอใหออกจํานองครอบทรัพย (อสังหาริมทรัพย เชน 

ท่ีดินหรือท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง เปนตน) ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ในกรณีนี้เม่ือศาลมี

คําสั่งใหเจาหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิจํานองครอบทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษาแลว 

เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะนําคําสั่งศาลมาดําเนินการขอใหเจาพนักงานบังคับคดีขับไลลูกหนี้

ตามคําพิพากษาออกจากทรัพยท่ีจํานองครอบนั้นและใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดเขา

ครอบครองทรัพยนั้น หรือเรียกไดวาเปนการเอาทรัพยจํานองหลุด โดยอาจมีเจาหนี้หลายคน

มาขอจํานองครอบทรัพย ซ่ึงการจายเงินจะจายตามลําดับของการขอจํานอง แตวิธีการนี้

เจาหนี้ตาม คําพิพากษาจะตองชําระคาธรรมเนียมจํานวน 175 ยูโร ซ่ึงเปนจํานวนเงินท่ีสูง

จึงไมไดรับความนิยมมากนัก 

2. เจาหนี้ตามคําพิพากษานําหมายบังคับคดีไปลงทะเบียนเพ่ือใหหนังสือพิมพตีพิมพ        

หมายบังคับคดีนั้น เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปไดทราบวาลูกหนี้ตามคําพิพากษามีหนี้ท่ีศาลออก

หมายบังคับคดีอยู ทําใหลูกหนี้เสียเครดิตหรือความนาเชื่อถือ อันจะสงผลตอการกูยืมเงิน

ของลูกหนี้ ซ่ึงถือเปนมาตรการอยางหนึ่งของเจาหนี้ตามคําพิพากษาท่ีจะดําเนินการเพ่ือ

กดดันใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาชําระหนี้ 

3. เจาหนี้ฟองขอใหเลิกกิจการของลูกหนี้และขอใหชําระบัญชีเพ่ือนําเงินมาชําระหนี้ตาม

บุริมสิทธิ (หลักการดูบุริมสิทธิจะไลตามลําดับกอนหลัง ดังนี้ หนี้ภาษีอากร หนี้ของเจาหนี้ท่ี

เปนธนาคาร หนี้ของบุคคลท่ัวไป) ซ่ึงวิธีการนี้เปนวิธีการบังคับท่ีรายแรงเพราะจะทําให

ลูกหนี้ไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได ในขณะเดียวกันหากเจาหนี้เปนบุคคลธรรมดาอาจ

ไดรับชําระหนี้ในจํานวนท่ีนอยตามหลักบุริมสิทธิท่ีกลาวมาขางตน 

4. กรณีหนี้มีจํานวนเกินกวา 20,000 ยูโร เจาหนี้อาจฟองใหลูกหนี้ลมละลายได และ

ดําเนินการบังคับคดีลมละลายตอไป โดยการบังคับคดีลมละลายจะคลายกับการชําระบัญชี 

ขายกิจการ ปจจุบันสาธารณรัฐไอรแลนดมีการแกกฎหมายใหลูกหนี้ลมละลายเหลือ 3 ป 

จากเดิม 12 ป 

5. เจาหนี้ตามคําพิพากษานําหมายบังคับคดีไปใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับคดี 

วิธีการนี้เปนวิธีท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด โดยสามารถบังคับกับลูกหนี้ท่ีเปนบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคลก็ได ดวยวิธีการยึดทรัพยสิน (สังหาริมทรัพย) ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา  

เปนหลัก การบังคับคดีดวยวิธีนี้มีคาธรรมเนียม 19 ยูโร โดยไมคํานึงถึงจํานวนหนี้ท่ีไดรับ

ชําระ และเจาพนักงานบังคับคดีจะไดรับคาธรรมเนียมเฉพาะกรณีท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษา

นําเงินมาชําระหนี้ท่ีเจาพนักงานบังคับคดีเทานั้น ดังนั้น เพ่ือใหเจาพนักงานบังคับคดี

สามารถท่ีจะบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคําพิพากษาได เจาพนักงานบังคับคดีจึงตองสืบประวัติ 
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ขอมูลของลูกหนี้ ตลอดจนตองมีขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินของลูกหนี้ สําหรับข้ันตอน       

การดําเนินการสําหรับการบังคับคดีวิธีนี้จะไดนําเสนอตอไป 
 

นอกจาก 5 วิธีดังกลาวขางตนแลว ยังมีวิธีการบังคับคดีอ่ืนๆ อีก แตไมไดรับความนิยมเพราะมี

ความยุงยาก ซับซอน และมีคาใชจายมาก 
 
ในการเดินทางไปศึกษาดูงานดานการบังคับคดีแพงของสาธารณรัฐไอรแลนดในครั้งนี้ ไดเขา     

ดูงานท่ีสํานักงานเจาพนักงานบังคับคดีประจํากรุงดับลิน ซ่ึงมี Mr.James C Barry เปนเจาพนักงานบังคับคดี

ประจําดับลินซิตี้ ( Dublin City Sheriff) เปนเจาของสํานักงาน โดย Mr.James C Barry ยังมีฐานะเปน     

เจาพนักงานบังคับคดีสรรพากร ( Revenue Sheriff) อีกตําแหนงหนึ่งดวย และนอกจากจะมีอํานาจหนาท่ี    

ในการดําเนินการบังคับคดีในฐานะเจาพนักงานบังคับคดีแลว Mr.James C Barry ยังเปนผูดูแลการจัดการ

เลือกตั้งและลงประชามติในเขตเมืองดับลินเสมือนเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งดวย กับท้ังยังทํางานรวมกับ

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปนสํานักงานสรรพากร ทนายความ ท่ีปรึกษากฎหมาย รวมถึงรัฐสภาของ

สาธารณรัฐไอรแลนดดวย 

อาคารสํานักงานเจาพนักงานบังคับคดีของ Mr.James C Barry มีลักษณะเปนอาคารของตนเอง

สูง 3 ชั้น ภายในจัดรูปแบบสํานักงานเปนสวนงานตางๆ เชน สวนตอนรับประชาชน รับเอกสารหรือหมาย

ตางๆ สวนของพนักงานสงหมาย สวนของเจาหนาท่ีธุรการ แผนกทําบัญชีจายเงินเจาหนี้ เปนตน เวลาทําการ

ของสํานักงานในชวงเชาตั้งแต 09.30 – 13.00 นาฬิกา และชวงบายตั้งแต 14.00 – 15.00 นาฬิกา   

โดยมีการกําหนดชวงเวลาท่ีใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดเขามาชําระหนี้ รวมถึงคาธรรมเนียมตางๆ นอกจากนี้ 

สํานักงานยังใหบริการในการสืบคนประวัติหรือขอมูลของลูกหนี้วามีหนี้เสียอ่ืนๆ อีกหรือไม เปนหนี้ภาษี      

หนี้ตอรัฐ หรือหนี้ทางแพง เปนตน โดยมีคาธรรมเนียมในการบริการรายชื่อละ 21 ยูโร ซ่ึงถือเปนรายไดหลัก

สวนหนึ่งของสํานักงานนอกเหนือจากคาธรรมเนียมจากการบังคับคดี เนื่องจากสํานักงานไมไดรับงบประมาณ

ในการบริหารจัดการจากรัฐบาล แตจะไดจากคาธรรมเนียมและคาบริการของสํานักงานเทานั้น    

 การบังคับคดีตามหมายศาลแบงออกเปนการบังคับคดีกับหนี้ทีมีจํานวนเล็กนอย ( small claim) 

ซ่ึงอาจเปนหนี้จากการฟองขอใหรับผิดชอบในความชํารุดบกพรอง เชน หนี้ท่ีบุคคลไปซ้ือเฟอรนิเจอรท่ีรานแลว

เกิดการชํารุด จึงเรียกรองคาเสียหายจากราน เม่ือรานไมรับผิดชอบจึงมาขออํานาจจากศาล เปนตน ซ่ึงมูลนี้

ประเภทนี้มีจํานวนไมเกิน 2,000 ยูโร และอีกประเภทหนึ่งเปนการบังคับตามคําสั่งศาลท่ีเรียกวา Court 

Degree เปนการบังคับกับมูลหนี้จํานวนไมเกิน 15,000 ยูโร ซ่ึงอยูในอํานาจของศาลแขวง  

หมายบังคับคดีหรือคําสั่งศาลมีผลบังคับท่ีสามารถดําเนินการบังคับคดีไดภายใน 1 ป นับแตวันท่ี

ศาลออกหมายหรือมีคําสั่ง แตหากเจาหนี้ยังไมไดรับชําระหนี้หรือยังไมสามารถบังคับคดีไดและพนกําหนด     

1 ป นับแตวันท่ีศาลออกหมายหรือคําสั่งแลว ถาเจาหนี้ตองการบังคับคดีตามหมายหรือคําสั่งนั้น เจาหนี้ตอง

นําหมายหรือคําสั่งไปใหศาลประทับตราเพ่ือขยายเวลาในการบังคับคดีทําใหหมายหรือคําสั่งศาลนั้นมีผลบังคับ

ตอไปได หรือกลาวไดวาระยะเวลาการบังคับคดีของสาธารณรัฐไอรแลนดสามารถขอขยายตอศาลไดโดยไมมี
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การจํากัดระยะเวลาจนกวาจะบังคับคดีได กรณีถาเปนหมายบังคับคดีของศาลแขวงเม่ือพนกําหนด 6 ปแลว 

จะตองนําหมายไปใหศาลสูงประทับตราเพ่ือขยายระยะเวลาบังคับคดี ในกรณีท่ีเจาหนี้ตามคําพิพากษาไมไดนํา

หมายหรือคําสั่งศาลไปใหศาลประทับตราขยายเวลาบังคับคดี เม่ือหมายพนระยะเวลาบังคับแลว เจาพนักงาน

บังคับคดีจะสงหมายคืนใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาเพ่ือนําไปใหศาลประทับตราเพ่ือใหมีผลในการบังคับคดีตอไป  

นอกจากนั้น เจาพนักงานบังคับคดี ( Sheriff) ของสาธารณรัฐไอรแลนดยังสามารถดําเนินการบังคับคดีตาม

หมายของศาลประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคยุโรปดวย โดยไมจําเปนวาประเทศนั้นจะตองเปนสมาชิกของ EU เพราะ

ประเทศในยุโรปทุกประเทศไมไดเปนสมาชิกของ EU ทุกประเทศ สําหรับสํานักงานเจาพนักงานบังคับคดีของ 

Mr.James C Barry คดีท่ีรับผิดชอบในป ค.ศ.2013 ประมาณ 1,300 คดี และในป ค.ศ.2014 มีคดีท่ีกําลัง

ดําเนินการอยูประมาณ 600 คดี ในจํานวนนี้จะมีคดีท่ีเปนการบังคับคดีขับไลเพ่ือสงมอบการครอบครองใหกับ

เจาหนี้จํานอง (เอาทรัพยจํานองหลุด) ประมาณ 100 คดีตอป 

 
ข้ันตอนการดําเนินการบังคับคดี 
 
เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีไดรับหมายบังคับคดีหรือคําสั่งศาลแลว จะแจงใหลูกหนี้ทราบคําสั่งศาล

และใหชําระหนี้ภายใน 10 วัน ถาลูกหนี้ไมไดรับทราบหรือไมไดรับแจงก็สามารถขยายระยะเวลาไดเปนเวลา

ประมาณ 2 – 3  สัปดาห ท้ังนี้ เพ่ือใหลูกหนี้ทราบวาถาลูกหนี้ไมชําระหนี้จะถูกดําเนินคดีตามกระบวนการ

บังคับคดีอยางไรบาง เชน ยึดทรัพย เปนตน กลาวคือ มีระยะเวลาใหลูกหนี้ชําระหนี้กอนเพ่ือจะไดไมตอง    

ถูกบังคับคดี โดยหมายของเจาพนักงานบังคับคดี หรือท่ีเรียกวา Civil Execution Letter จะเขียนวาเปนการ

บังคับคดีระหวางทนายความของเจาหนี้ตามคําพิพากษากับลูกหนี้ตามคําพิพากษา โดยเนื้อความในหมายจะ

เขียนไวคลายกับคําบังคับของศาลท่ีใหลูกหนี้ชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ภายในระยะเวลาก่ีวัน มิฉะนั้นเจาพนักงาน

บังคับคดีจะดําเนินการยึดทรัพยและนําออกขายทอดตลาด โดยปกติแลวเม่ือมีการแจงใหลูกหนี้มาชําระหนี้ 

ลูกหนี้จะมาชําระหนี้ตามคําพิพากษาท่ีสํานักงานเจาพนักงานบังคับคดี มีสวนนอยท่ีจะไปชําระกันเองเพราะ

ถึงแมจะชําระหนี้กันเองระหวางเจาหนี้กับลูกหนี้แลว หลังจากนั้นก็ตองมาชําระคาธรรมเนียมท่ีสํานักงาน    

เจาพนักงานบังคับคดีดวย 

โดยปกติจะมีหมายศาลสงมาท่ีสํานักงานเจาพนักงานบังคับคดีทุกวันและเม่ือไดรับหมายศาลแลว 

จะมีการตรวจสอบขอมูลของลูกหนี้วาเคยถูกฟองหรือถูกบังคับคดีในคดีอ่ืนมากอนหรือไม เพ่ือพิจารณาวา

จะตองดําเนินการโดยเรงดวนหรือไม เพราะหากพบวาลูกหนี้รายนั้นเคยถูกฟองหรือถูกบังคับคดีในคดีอ่ืน    

มากอนแลว จะถือวาลูกหนี้มีประวัติไมดี ถือเปนคดีท่ีมีความเสี่ยงสูง ซ่ึงโดยปกติเจาพนักงานบังคับคดีจะ     

ใหเวลาลูกหนี้มาชําระหนี้ภายใน 7 วัน ถาเปนกรณีคดีมีความเสี่ยงสูงและลูกหนี้ไมมาชําระหนี้ภายใน 10 วัน 

เจาพนักงานบังคับคดีจะดําเนินการยึดทรัพยทันที แตในกรณีคดีมีความเสี่ยงต่ําเจาพนักงานบังคับคดีสามารถ 

ท่ีจะเจรจากับลูกหนี้และอาจใหโอกาสลูกหนี้ผอนชําระหนี้ไดภายใน 6 สัปดาห  
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ในกรณีท่ีลูกหนี้ไมมาชําระหนี้ภายในกําหนดและจะตองมีการออกไปยึดทรัพยของลูกหนี้      

โดยปกติการดําเนินการยึดทรัพยจะกระทําโดยเจาหนาท่ีท่ีมีตําแหนงเปนพนักงานสงหมาย มิไดเปน          

เจาพนักงานบังคับคดีท่ีออกไปดําเนินการ จะมีบางคดีท่ีเปนท่ีสนใจของประชาชนหรือเปนคดีสําคัญหรือคดีท่ีมี

มูลหนี้สูงมาก เจาพนักงานบังคับคดีหรือ Mr.James C Barry จึงจะออกไปยังสถานท่ียึดทรัพยหรือแถลงขาว

ดวยตนเอง ดังนั้น พนักงานสงหมายจึงทําหนาท่ีท้ังสงหมายและออกไปยึดทรัพยดวย โดยในการออกไป

ดําเนินการยึดทรัพย พนักงานสงหมายจะสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวสะทอนแสงและมีตัวอักษร Sheriff         

เปนเสมือนเครื่องแบบของเจาพนักงานท่ีมาดําเนินการบังคับคดี โดยข้ันตอนดําเนินการเม่ือไปถึงสถานท่ี     

ยึดทรัพย มีดังนี้ 

1. เจาพนักงานแสดงหมายบังคับคดีใหลูกหนี้หรือผูอยูในสถานท่ีนั้นทราบ 

2. ใหโอกาสลูกหนี้ในการหาเงินมาชําระหนี้ตามเวลาท่ีสมควร 

3. กรณีตองมีการยึดทรัพย เจาพนักงานจะทําการตรวจทรัพยเพ่ือดําเนินการยึด โดยในระหวาง

ดําเนินการยึดทรัพย เจาพนักงานจะปดประตูบานหรือสถานท่ีท่ีกําลังดําเนินการยึดทรัพยไว 

เพ่ือความปลอดภัยของเจาหนาท่ีและประชาชนท่ัวไป และในกรณีหากเจอสิ่งของท่ี          

ผิดกฎหมาย เชน ยาเสพติด อาวุธปน เปนตน เจาพนักงานจะเชิญเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับ

สิ่งของนั้นๆ มานําไปดําเนินการตอไป 

ในการออกไปดําเนินการยึดทรัพย เม่ือไปถึงแลวพบวาบานปด ไมมีคนอยู เจาพนักงานจะวาง

จดหมายแจงลูกหนี้ไวในตูจดหมายใหลูกหนี้ติดตอกลับเจาพนักงานบังคับคดีภายใน 24 ชั่วโมง หากลูกหนี้     

ไมติดตอกลับภายใน 72 ชั่วโมง เจาพนักงานจะไปท่ีบานดังกลาวอีกครั้งพรอมดวยชางกุญแจ และเจาหนาท่ี

ตํารวจเพ่ือทําการเปดบานเขาไปดําเนินการยึดทรัพย ในการยึดทรัพยเจาพนักงานจะประเมินราคาทรัพยท่ียึด

ตามหลักเกณฑในการประเมินราคาทรัพยท่ีมีกําหนดไวแลว ทรัพยสินท่ีทําการยึดไวโดยปกติจะนําไปเก็บรักษา 

ณ สถานท่ีขายทอดตลาดเพ่ือรอการขาย แตมีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพย ลักษณะคลายโกดัง มีเจาหนาท่ีคอยดูแล 

แตไมนิยมนําทรัพยไปเก็บเนื่องจากมีคาใชจายสูงและตองขนยายทรัพยมายังสถานท่ีขายทอดตลาดเพ่ือทําการ

ขายทอดตลาดดวย  

ภายหลังจากมีการยึดทรัพยแลว 7 วัน เจาพนักงานจะนําทรัพยนั้นนําออกขายทอดตลาดไดทันที 

โดยไมตองขออนุญาตศาลขายทอดตลาดเพราะถือวาศาลไดมีคําสั่งอนุญาตมาแลวในหมายบังคับคดีวาให    

ยึดทรัพยและขายทอดตลาดได เนื่องจากหมายท่ีมาจากศาลมีตราประทับรับรองใหมีการบังคับคดีไดอยูแลว 

สวนหมายบังคับคดีท่ีเปนคําบังคับหนี้ของภาษีอากรคือหนี้ท่ีเปนของรัฐ ไมจําเปนตองมีลายเซ็นหรือ         

ตราประทับรับรองของศาล และในการขายทอดตลาดไมมีการจัดทําประกาศขาย สามารถขายทอดตลาด     

ไดเลยโดยไมจําเปนตองมีการโฆษณาการขาย หลังจากท่ีมีการขายทอดตลาดทรัพยแลว เงินท่ีไดจากการ    
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ขายทอดตลาดทรัพยจะนําเขารัฐ เพ่ือนํามาหักคาธรรมเนียมสงศาล จายเจาหนี้ หากมีเงินเหลือจึงจะคืนใหกับ

ลูกหนี้ตอไป  

ในกรณีท่ีมีการยึดทรัพยแลว หากลูกหนี้เจรจาชําระหนี้ใหกับเจาหนี้หรือชําระหนี้ท่ีสํานักงาน  

เจาพนักงานบังคับคดีกอนมีการขายทอดตลาดทรัพย สามารถใหปลอยทรัพยนั้นได โดยหากตัวทรัพยอยูท่ี

สถานท่ีขายทอดตลาดเจาพนักงานบังคับคดีอาจสงคืนทรัพยใหกับลูกหนี้ท่ีบาน แตหากทรัพยเก็บไวท่ีคลังโกดัง 

ลูกหนี้ตองไปชําระคาเชาโกดังมูลคา 75 ยูโร กอน จึงเปนเหตุผลท่ีใหขายทอดตลาดไดเม่ือพน 7 วัน เพราะวา

หากทอดเวลานานไปกวาจะขายทอดตลาด คาใชจายก็จะสูงข้ึนเรื่อยๆ เปนภาระของคูความ  

การดําเนินการบังคับคดีแพงของสาธารณรัฐไอรแลนด เจาหนี้ตามคําพิพากษาไมตองมาแถลง

ขอใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับคดี เจาพนักงานบังคับคดีจะเปนผูดําเนินการเองตั้งแตการ     

ออกหมายแจงลูกหนี้ใหมาชําระหนี้ การสืบหาทรัพยสินของลูกหนี้ การออกไปยึดทรัพยสิน ขายทอดตลาด

ทรัพยสินท่ียึด จนกระท่ังจายเงินสวนไดใหแกเจาหนี้ นําสงคาธรรมเนียมตางๆ ดังนั้น สํานักงานเจาพนักงาน

บังคับคดีจึงจําเปนตองมีขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินของลูกหนี้ โดยการตรวจสอบทรัพยสินของลูกหนี้ เจาพนักงาน

บังคับคดีจะไดขอมูลมาจากหลายแหลง เชน นายทะเบียน นายทะเบียนรถยนต บริษัทขายอสังหาริมทรัพย 

โดยมีทรัพยสินหลายอยางท่ีคอนขางสืบไดยาก กรณีถาลูกหนี้เปนนิติบุคคลสามารถยึดทรัพยท่ีเปนของลูกหนี้

ไดท้ังหมด แตหากลูกหนี้เปนบุคคลธรรมดาจะยึดทรัพยสินประเภทเครื่องใชในครัวเรือนไมได เชน โตะ ตู เตียง 

เปนตน และในการยึดทรัพยจะมีการยึดเฉพาะสังหาริมทรัพยเทานั้น กรณีท่ีเปนอสังหาริมทรัพยจะไมใชวิธียึด

ทรัพยแลวขายทอดตลาด แตจะใหเจาหนี้ท่ีเปนธนาคารหรือเจาหนี้จํานอง หรือเจาหนี้สามัญท่ีรองขอใหศาล  

มีคําสั่งใหไดสิทธิจํานองครอบทรัพยนั้นๆ เพ่ือใหทรัพยตกเปนกรรมสิทธิ์ของเจาหนี้ เพ่ือจัดการใหเจาหนี้ไดเขา

ครอบครองทรัพยนั้นๆ หรือเรียกวาเปนการบังคับคดีขับไล กรณีท่ีเปนหุนก็จะนํายึดแลวนําขายใหกับนายหนา

(Broker) ของตลาดหุนเพ่ือนําไปขายในตลาดหุนตอไปจะไมไดขายท่ีหองขายทอดตลาด และกอนมีการ     

ขายทอดตลาดทรัพยสิน  ลูกหนี้สามารถคัดคานการขายได โดยลูกหนี้ตองไปอุทธรณท่ีศาลเพ่ือไมใหทรัพยสิน

ถูกขายทอดตลาด และศาลอาจมีคําสั่งระงับการขายและอาจพิจารณาคุมครองชั่วคราว แตหากมีการ              

ขายทอดตลาด ไปแลว จะรองตอศาลขอใหเพิกถอนการขายทอดตลาดไมได สําหรับการบังคับคดีอายัด        

เจาพนักงานบังคับคดีไมมีอํานาจอายัดเงินในบัญชีเงินฝากของลูกหนี้ โดยหากจะดําเนินการตองมีหมายศาล 

อีกประเภทหนึ่งท่ีกําหนดใหดําเนินการอายัดเงินในบัญชีโดยเฉพาะ  

จากท่ีไดนําเสนอมาขางตน จะเห็นไดวาการดําเนินการบังคับคดีแพงของสาธารณรัฐไอรแลนด

สามารถดําเนินการไดรวดเร็ว โดยเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจดําเนินการไดเองในทุกข้ันตอน ไมสิ้นเปลือง

งบประมาณภาครัฐจากการท่ีสํานักงานเจาพนักงานบังคับคดีไมไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในการบริหาร

สํานักงาน แตจะมีรายไดหลักจากคาธรรมเนียมในการดําเนินการบังคับคดี และคาธรรมเนียมจากการขอ

ตรวจสอบขอมูลของลูกหนี้ กําหนดเวลาของการดําเนินการแตละข้ันตอนไมยาวเกินไป ดังจะเห็นไดจากการท่ี



-๙- 

 

สามารถขายทอดตลาดทรัพยท่ียึดไดทันทีเม่ือพน 7 วัน นับแตวันท่ียึดทรัพย มีผลทําใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้

รวดเร็ว ทําใหเศรษฐกิจของประเทศเกิดสภาพคลอง และทําใหการบังคับใชกฎหมายเกิดประสิทธิภาพ 

 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

1. สาธารณรัฐไอรแลนดมีการแบงประเภทของเจาพนักงานบังคับคดีตามประเภทหนี้ โดย     

เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการบังคับคดีแพงท่ัวไป และเจาพนักงาน

บังคับคดีสรรพากรมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการบังคับคดีกับหนี้ท่ีประชาชนคางจายตอรัฐ 

2. การดําเนินการบังคับคดีของสาธารณรัฐไอรแลนด เจาพนักงานบังคับคดีจะเปนผูดําเนินการ

เองท้ังสิ้น ไมวาจะเปนการสืบทรัพย การออกไปยึดทรัพย หรือขายทอดตลาด โดยเจาหนี้   

ไมตองมานําหรือขอใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการ 

3. การดําเนินการบังคับคดีในข้ันตอนการออกหมายแจงลูกหนี้ การสงหมาย การยึดทรัพย และ

การขายทอดตลาด สวนใหญดําเนินการโดยเจาหนาท่ีตําแหนงพนักงานสงหมาย โดยมี     

เจาพนักงานบังคับคดี (Mr.James C Barry หัวหนาสํานักงาน) เปนผูกํากับดูแล 

4. เม่ือมีการยึดทรัพยแลว เจาพนักงานบังคับคดีสามารถนําทรัพยออกขายทอดตลาดไดทันที

เม่ือพน 7 วัน นับแตวันท่ียึดทรัพย โดยไมตองขออนุญาตขายทอดตลาดจากศาล 

5. การบังคับคดีกับทรัพยท่ีเปนอสังหาริมทรัพย ไมจําตองยึดและขายทอดตลาด แตใชวิธีให

เจาหนี้รองขอตอศาลขอใหทรัพยตกเปนกรรมสิทธิ์ของเจาหนี้ หรือขอใหศาลมีคําสั่งใหหนี้

ของเจาหนี้เปนสิทธิจํานองครอบอสังหาริมทรัพยของลูกหนี้ และบังคับคดีขับไลลูกหนี้     

เพ่ือจัดการใหเจาหนี้ไดเขาครอบครองทรัพย หรือเพ่ือใหเจาหนี้นําทรัพยออกขายไดเอง แลว

นําเงินมาชําระหนี้ โดยหากมีเงินเหลือจะคืนใหแกจําเลย 

6. การขายทอดตลาดไมมีการจัดทําประกาศขายทอดตลาดเพ่ือเผยแพร และไมมีการ

ประชาสัมพันธการขาย 

7. ในกระบวนการบังคับคดีของสาธารณรัฐไอรแลนด คูความไมสามารถรองขอตอศาลใหมีคําสั่ง

เพิกถอนการขายทอดตลาดได คงทําไดแคเพียงอุทธรณตอศาลเพ่ือ ขอใหมีคําสั่งระงับการขาย

หรือชะลอการขายทอดตลาดเทานั้น 

 
 
 
 
 



-๑๐- 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ เก่ียวกับการบังคับคดีของประเทศไทย             

ใหสามารถดําเนินการไดคลองตัวและจายเงินใหแกคูความไดอยางรวดเร็ว เชน การให           

เจาพนักงานบังคับคดีสามารถนําทรัพยท่ียึดออกขายทอดตลาดไดโดยไมตองขออนุญาต        

จากศาลอีก โดยถือวาศาลมีคําสั่งในหมายบังคับคดีใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับคดี

จนเสร็จทุกข้ันตอนแลว 

2. การบังคับคดีเก่ียวกับหนี้ภาษีอากรและการบังคับคดีทางปกครอง ควรกําหนดใหอยูในอํานาจ 

ของเจาพนักงานบังคับคดีท่ีจะดําเนินการได โดยใหเจาหนาท่ีของกรมสรรพากรหรือเจาหนาท่ี

ของหนวยงานท่ีจะบังคับคดีเปนเสมือนเจาหนี้ตามคําพิพากษา ทําหนาท่ีในการสืบหาทรัพยสิน

ของลูกหนี้และเปนผูนําเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการยึดอายัดทรัพยสินของลูกหนี้ตอไป    

โดยไมจําตองฟองคดีตอศาลกอน    

 

ผูจัดทํารายงาน 

๑. นายชัยวิทย อรรถานนท  ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดลําปาง  

๒. นางสาวบุญลอม ประเสริฐสุทธิ์ ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง  

๓. นางสาววราภรณ พรประสาทศิลป นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

๔. นายธีรภัทร ชัยเฉลิมปรีชา  นิติกรชํานาญการ  สํานักงานเลขานุการกรม 

 


