
ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม 
 

บทน า 
 บรูไน ดารุสซาลาม เคยเป็นดินแดนในปกครองของอังกฤษ แรกเริ่มจึงได้รับระบบกฎหมายของอังกฤษ   
มาบังคับใช้ แต่ในปัจจุบันได้มีการใช้ระบบกฎหมายคู่ขนานอันได้แก่ ระบบศาลยุติธรรม และระบบศาลชะรีอะฮ์ 
 โครงสร้างศาลของบรูไน ดารุสซาลาม ประกอบไปด้วยศาลชั้นต้น ศาลสูง (Intermediate Court)           
ศาลอุทธรณ์  (High Court) ศาลฎีกา (Court of Appeal) ในศาลชั้นต้นจะประกอบไปด้วยศาลแขวง 
(Magistrates’ Court) ศาลเยาวชน (Juvenile Court) และ ศาลคดีมโนสาเร่ (Small Claims Tribunal)             
โดยทุกศาลจะสามารถพิจารณาคดีแพ่งและอาญาได้ ไม่มีระบบลูกขุนในบรูไน และ ผู้พิพากษาหนึ่งคนจะเป็น            
ผู้พิจารณาคดี ยกเว้นในคดีที่มีระวางโทษประหารซึ่งจะต้องมีองค์คณะประกอบด้วยผู้พิพากษาสองคนจากศาล
อุทธรณ์ (High Court) เป็นผู้พิจารณาคดี 
 ค าร้องอุทธรณ์จากศาลแขวง (Magistrates’ Court) จะได้รับการพิจารณาจากศาลอุทธรณ์ (High 
Court) ค าร้องอุทธรณ์ค าตัดสินของศาลสูง (Intermediate Court) และศาลอุทธรณ์ (High Court) จะได้รับ
การพิจารณาจากศาลฎีกา (Court of Appeal) อย่างไรก็ตาม การอุทธรณ์ ในคดีแพ่งสามารถยื่นต่อ
คณะกรรมการกระบวนการยุติธรรมขององคมนตรี ณ กรุงลอนดอนได้ ถ้าคู่ความทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน        
ให้ยื่นต่อคณะกรรมการฯ ก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาของบรูไน 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับค าพิพากษาในคดีแพ่ง 
 กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับค าพิพากษาในคดีแพ่ง คือ 

พระราชบัญญัติศาลชั้นต้น Subordinate Courts Act, Cap. 6 
 พระราชบัญญัติศาลสูง Intermediate Courts Act, Cap 162 
 พระราชบัญญัติศาลฎีกา Supreme Court Act. Cap.5 
 พระราชบัญญัติศาลฎีกายื่นอุทธรณ์ต่อคณะองคมนตรีSupreme Court Appeals to Privy 

Council Act Cap. 158 
 พระราชบัญญัติลูกหนี้ Debtors Act Cap. 195 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการยึดทรัพย์ Distress Act Cap 199 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยพยานหลักฐาน Evidence Act Cap 108 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการต่างตอบแทนการบังคับตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ

Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act Cap 177 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยค่าเสียหาย Specific Relief Act Cap 109 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัท Companies Act Cap 39 (in relation to winding-up) 

กฎหมายอันเก่ียวข้องกับกระบวนการศาลชะรีอะฮ์ ได้แก่ 
 ข้อก าหนดว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งในศาลชะรีอะฮ์ ค.ศ. ๒๐๐๕ 
 ข้อก าหนดว่าด้วยพยานและหลักฐานในศาลชะรีอะฮ์ ค.ศ. ๒๐๐๑ 
 ข้อก าหนดว่าด้วยประมวลกฎหมายอาญาของศาลชะรีอะฮ์ ค.ศ. ๒๐๑๓ 

โดยหลักแล้ว ศาลชะรีอะฮ์จะพิจารณาคดีอันเกี่ยวกับครอบครัว และคดีอาญาอันเกี่ยวเนื่องกับ       
ชะรีอะฮ์ ศาลแพ่งจะเป็นผู้บังคับตามค าพิพากษาอันเกี่ยวกับละเมิดและสัญญา 



ระบบและวิธีการการบังคับคดี 
วิธีการยึดทรัพย์ก่อนมีค าพิพากษาตัดสิน 

ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยลูกหนี้ โจทก์สามารถยื่นค าร้องก่อนมีค าพิพากษาเพ่ือปกป้องประโยชน์
ของตน และเพ่ือเป็นหลักประกันว่าจ าเลยจะจ่ายหนี้ตามค าพิพากษาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีการคุ้มครองก่อนมี               
ค าพิพากษาได้ก าหนดไว้ กล่าวคือ 

การควบคุมตัวจ าเลยก่อนมีค าพิพากษา 
โจทก์อาจร้องขอต่อศาลให้จับกุมจ าเลยและน ามายังศาลเพ่ือให้แถลงเหตุที่ไม่ควรต้องวางหลักประกัน    

เพ่ือป้องกันการหลบหนี โจทก์จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า  
 โจทกม์ีเจตนาบริสุทธิ์ในการขอให้จับกุมจ าเลย  
 จ าเลยเจตนา 
 ท าให้โจทก์เสียหาย หรือ 
 หลีกเลี่ยงกระบวนการพิจารณาคดี หรือ 
 ท าให้การบังคับคดีที่อาจจะเกิดขึ้นล่าช้า  
 จ าเลยอาจหลบหนี หรือออกนอกประเทศบรูไน 
 ก าลังจะหลบหนี หรือออกนอกประเทศบรูไน หรือ 
 ได้มีการโอนย้ายทรัพย์สิน หรือย้ายทรัพย์สินออกจากบรูไน ดารุสซาลาม  

หากจ าเลยได้วางหลักประกันจ านวนสมควรครอบคลุมทุนทรัพย์ในคดีแล้ว จ าเลยควรได้รับการปล่อย
ตัว 
หากจ าเลยไม่สามารถแสดงเหตุอันสมควรได้ ศาลจะต้อง 

 สั่งให้จ าเลยวางเงินต่อศาลหรือทรัพย์อื่นๆท่ีเพียงพอต่อทุนทรัพย์ของคดี 
 วางหลักประกันการหลบหนีเวลาใดที่ศาลพิจารณาเห็นสมควร หรือ 
 มีค าสั่งดังกล่าวเมื่อเห็นสมควร โดยค านึงถึงจ านวนเงินที่จ าเลยได้จ่ายไปแล้วภายใต้ข้อบังคับ 

 
การยึดทรัพย์สินก่อนมีค าพิพากษา 
โจทก์อาจร้องขอให้มีการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ก่อนมีค าพิพากษา โจทก์จะต้องแสดงให้ศาลเห็นถึง 

 โจทก์มีเจตนาบริสุทธิ์ 
 จ าเลยไม่ได้อยู่ในประเทศบรูไนและไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด 
 หมายเรียกไม่สามารถมีผลได้โดยปราศจากความล่าช้า 
 จ าเลยมีเจตนาในการขัดขวาง หรือท าให้กระบวนการบังคับคดีล่าช้า  โดยการเคลื่อนย้าย 

โอนย้ายให้ผู้อ่ืน หรือซุกซ่อนซ่ึงสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ของตน 
 
กระบวนการบังคับคดีภายหลังค าพิพากษา 

การยึดทรัพย์และขายทอดตลาด 
สังหาริมทรัพย์ 
หมายยึดทรัพย์และขายทอดตลาดให้อ านาจเจ้าพนักงานบังคับคดีในการยึดและขายทรัพย์ของลูกหนี้           

ตามค าพิพากษา เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดจะน าไปจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 



เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจร้องขอให้ยึดและขายสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้โดยการ
ยื่นค าร้องขอยึดทรัพย์และขายทอดตลาดแก่ศาลสูง หรือศาลแขวง เมื่อศาลออกหมายยึดทรัพย์และ              
ขายทอดตลาดแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะก าหนดวันเพื่อด าเนินการยึดสังหาริมทรัพย์ ณ ที่ซึ่งระบุไว้ในหมาย 

ในวันที่ก าหนดดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะเดินทางไปยังสถานที่ที่ระบุ พร้อมกับโจทก์และ
ด าเนินการยึดทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะจัดท าบัญชีรายการยึดทรัพย์ และทรัพย์ที่ อยู่ในบัญชีเหล่านั้นจะ
เข้าสู่การขายทอดตลาด ก่อนที่จะด าเนินการขายทอดตลาด จะต้องมีการประกาศขายทอดตลาด ณ ที่ตั้งทรัพย์ 
และโฆษณาในหนังสือพิมพ์ บุคคลภายนอกผู้ใดอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเหนือทรัพย์สินดังกล่าว ว่าไม่ใช่ของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา สามารถยื่นค าร้องสอดเข้าไปในคดีต่อศาลขอให้ปล่อยทรัพย์ จนกว่าจะมีการตัดสิน         
ว่าเป็นทรัพย์ของผู้ใด ทรัพย์ดังกล่าวจะไม่สามารถน าออกขายทอดตลาดได้ 

 
อสังหาริมทรัพย์ 
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาสามารถร้องขอให้ศาลมีค าสั่งยึดอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ 

ค าสั่งดังกล่าวจะห้ามมิให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาโอนย้าย หรือน าทรัพย์ไปจ านองอ่ืนใดได้อีก ส าเนาค าสั่ง
ดังกล่าวจะต้องส่งให้กับทั้งเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาและลูกหนี้ตามค าพิพากษา เพ่ือจดทะเบียนกับส านักงาน
ที่ดิน ค าสั่งดังกล่าวจะมีผลเมื่อได้มีการจดทะเบียนแล้ว ค าสั่งจะมีผล ๒ ปี และสามารถขอขยายระยะเวลาได้
หากมีเหตุอันสมควร 

ข้อก าหนดของศาลฎีกาก าหนดไม่ให้มีการขายทอดตลาดจนกว่าจะพ้นระยะเวลา ๑๔ นับแต่วันที่ได้มี
การจดทะเบียนค าสั่งยึดอสังหาริมทรัพย์แล้ว ข้อก าหนดนี้สามารถยกขึ้นได้โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือโดย
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา และจะต้องส่งให้กับผู้พิพากษาเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

หนังสือบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงก าหนดวันที่จะได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากผู้พิพากษา
จะต้องส่งให้กับเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาและลูกหนี้ตามค าพิพากษาอย่างน้อย ๒ วัน ยกเว้นผู้พิพากษาจะก าหนด
เป็นอย่างอ่ืน ลูกหนี้ตามค าพิพากษาอาจร้องขอให้เลื่อนการขายทอดตลาดออกไปเพราะอาจท าให้จ านวนเงินที่
จะบังคับคดีได้มีจ านวนสูงขึ้น ผู้พิพากษาอาจเลื่อนการขายหากพบว่าเป็นเหตุอันสมควร 

 
การไต่สวนลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
การไต่สวนจ าเลยและค าสั่งให้จ่ายเงิน เป็นค าสั่งศาลให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษามาที่ศาลเพ่ือให้การ         

ปากเปล่าเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและความสามารถในการใช้หนี้ตามค าพิพากษา ศาลอาจสั่งให้ลูกหนี้ตาม                
ค าพิพากษาน าส่งเอกสารในครอบครองอันเกี่ยวข้องกับการไต่สวนด้วยก็ได้ 

เจ้าหนี้ ตามค าพิพากษาอาจร้องขอต่อศาลสูง หรือศาลอุทธรณ์ เ พ่ือให้มีการไต่สวนลูกหนี้                  
ตามค าพิพากษาฝ่ายเดียว โดยต้องมีเอกสารระบุว่ายังไม่ได้มีการช าระหนี้ตามค าพิพากษานั้น ในศาลแขวง
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าร้องขอให้ศาลเรียกตัวลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ ค าสั่งเรียกตัวที่ก าหนดวัน        
แน่ชัดนั้นจะส่งให้กับลูกหนี้ตามค าพิพากษาโดยตรง 

ขณะที่ท าการไต่สวน หากลูกหนี้ตามค าพิพากษามาศาล ผู้พิพากษาอาจสั่งให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษา
จ่ายเงินต่อเดือน ศาลอาจสั่งให้หมายจับลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ หากลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่มาศาล          
ตามหมายเรียก 

กระบวนการอายัดทรัพย์ 
เมื่อบุคคลภายนอกมีหนี้ที่จะต้องช าระแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา สามารถใช้กระบวนการอายัดทรัพย์

เพ่ือที่บุคคลภายนอกจะได้จ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาแทนเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 



เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจร้องขอต่อศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกาให้อายัดทรัพย์สิน โดยท าเป็นค าร้อง
ฝ่ายเดียวได้ พร้อมยื่นหลักฐานประกอบ 

 ระบุค าพิพากษาหรือค าสั่งที่จะให้บังคับคดี และระบุถึงจ านวนหนี้ตามค าพิพากษาที่ยังไม่ได้
ช าระ ในขณะยื่นค าร้อง 

 บุคคลภายนอกอยู่ในเขตอ านาจศาล และมีหนี้ที่จะต้องช าระแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา             
ศาลจะอนุญาตตามค าขอและเรียกให้บุคคลที่สามมาศาล 
 

ในศาลแขวง เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจร้องขอให้อายัดทรัพย์โดยท าเป็นค าขอฝ่ายเดียวได้ และเสีย
ค่าธรรมเนียมจ านวน ๑๐ เหรียญ 

ค าสั่งอายัดทรัพย์จะต้องเป็นค าสั่งที่ส่งให้แก่บุคคลภายนอกโดยตรง และจะต้องบอกเหตุให้โต้แย้งว่า
เหตุใดหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ หรือที่ไล่เบี้ยเอาจากบุคคลภายนอกไม่อาจเพียงพอต่อหนี้ตามค าพิพากษาและ
ค่าใช้จ่ายในการอายัดทรัพย์สินได้ 

ค าสั่งที่จะต้องระบุเวลาและสถานที่ และจะต้องส่งให้กับบุคคลภายนอกผู้มีหนี้อันต้องช าระ และลูกหนี้
ตามค าพิพากษา อย่างน้อย ๗ วัน ก่อนวันที่ก าหนด เว้นเสียแต่ว่า ศาลจะก าหนดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษา
กระท าการอย่างอ่ืน 

ผลของค าสั่ งอายัดทรัพย์จะท าให้ทรัพย์สินที่ อยู่กับบุคคลที่ สามที่ จะต้องจ่ายให้กับลูกหนี้                  
ตามค าพิพากษาถูกอายัด 

ในวันที่ศาลนัดฟังค าโต้แย้งหากบุคคลภายนอกไม่มาศาลหรือไม่โต้แย้งว่าหนี้ถึงก าหนดเวลาที่ต้องช าระ
แล้ว ศาลอาจมีค าสั่งเด็ดขาดให้อายัดทรัพย์ดังกล่าวของบุคคลภายนอก 

ค าสั่งเด็ดขาดจะเป็นค าสั่งที่ให้กับบุคคลภายนอกเพ่ือจ่ายเงินจ านวนที่ก าหนดให้กับเจ้าหนี้ตาม                 
ค าพิพากษา 

หากบุคคลภายนอกโต้แย้งความรับผิดในหนี้ที่จะถึงก าหนดช าระให้กับลูกหนี้ตามค าพิพากษา ศาลอาจ
ท าการไต่สวนเพื่อจะพิจารณาเกี่ยวกับความรับผิดของบุคคลภายนอกได้ 

การต่างตอบแทนการบังคับตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศและค าสั่ง ให้จ่ายค่าเลี้ยงดู               
ของต่างประเทศ Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments and Foreign Maintenance Order 

ประเทศบรูไนได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการต่างตอบแทนค าสั่งให้จ่ายค่าเลี้ยงดูของต่างประเทศ
และพระราชบัญญัติการตอบแทนการบังคับตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ 

พระราชบัญญัติการต่างตอบแทนค าสั่งให้จ่ายค่าเลี้ยงดูของต่างประเทศ 
ค าสั่ งให้จ่ายค่าเลี้ ยงดูคือค าสั่ งที่ ก าหนดให้ผู้ รับผิดจ่ายเงิน เป็นระยะเวลาหนึ่ งให้แก่ผู้หนึ่ ง 

พระราชบัญญัติว่าด้วยค่าเลี้ยงดูก าหนดให้ค าสั่งให้จ่ายค่าเลี้ยงที่ก าหนดโดยศาลของประเทศบรูไนสามารถ
บังคับใช้ได้กับประเทศต่างตอบแทนที่ก าหนดไว้ท้ายตาราง นอกจากนี้ยังก าหนดให้ค าสั่งให้จ่ายค่าเลี้ยงดู              
ที่ก าหนดโดยประเทศต่างตอบแทนที่ก าหนดไว้ท้ายตารางสามารถบังคับใช้ได้ในประเทศบรูไน 

ประเทศต่างตอบแทนที่ก าหนดไว้ท้ายตารางประกอบด้วย มาเลเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย เขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง 

พระราชบัญญัติการตอบแทนการบังคับตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ 
พระราชบัญญัติการตอบแทนการบังคับตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ  ค.ศ. 1996 (แก้ไข

เพ่ิมเติมปี ค.ศ. 2000) ให้ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลต่างประเทศที่เป็นประเทศต่างตอบแทนก าหนดท้าย



ตารางสามารถบังคับใช้ได้ในบรูไน ดารุสซาลาม พระราชบัญญัตินี้ยังก าหนดให้ค าพิพากษาหรือค าสั่งของ            
ศาลบรูไนสามารถบังคับใช้ในประเทศต่างตอบแทนก าหนดท้ายตารางได้ด้วย 

ค าพิพากษาหมายถึง 
 ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ก าหนดขึ้นโดยศาลในกระบวนการพิจารณาคดีแพ่ง 
 ค าพิพากษาในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาอันเกี่ยวเนื่องกับการชดใช้เงินค่าเสียหาย 
 ค าวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 

หากค าพิพากษาของศาลต่างประเทศไม่ใช่ประเทศที่ก าหนดท้ายตาราง วิธีการในการบังคับคดี              
ในระบบกฎหมายจารีตประเพณีคือ ด าเนินคดีเพ่ือให้ได้ค าพิพากษาของศาลบรูไน  

 
ค าวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
ในวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 บรูไน ดารุสซาลาม ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับ

ถือและการใช้บังคับค าชี้ขาด อนุญาโตตุลาการต่างประเทศฉบับนครนิวยอร์ก ค.ศ. 1958 (อนุสัญญานิวยอร์ก)  
บรูไนได้มีข้อสงวนในข้อการต่างตอบแทนและบังคับค าวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเฉพาะรัฐที่เป็นภาคี
สมาชิกของอนุสัญญานิวยอร์ก  

ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2009 ข้อก าหนดว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ค.ศ. 2009 และข้อก าหนดว่า
ด้วยอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ได้มีผลบังคับใช้ ข้อก าหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับอนุญาโตตุลาการใน
ประเทศ และอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของบรูไน และด้วยการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในเดือน
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 นั้น ท าให้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ ค.ศ. 1994 ถูกยกเลิกไป 

การบังคับใช้ค าวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศและระหว่างประเทศนั้น ผู้ร้องจะต้อง         
ยื่นค าร้องให้บังคับตามค าวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการโดยท าเป็นค าร้องฝ่ายเดียว อย่างไรก็ตาม ศาลที่
รับค าร้องอาจเรียกคู่ความมาเพ่ือไต่สวนได้  
 
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้านการบังคับคดีทางแพ่ง 

ระบบการจัดการส านวนคดี (Judiciary Case Management System – JCMS)  
ระบบการจัดการส านวนคดี ได้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ระบบนี้เป็นระบบ

จัดการที่น ามาใช้โดยส านักงานศาลยุติธรรม (The State Judiciary Department for the Civil Courts)        
ทั้ง ๔ เขต วัตถุประสงค์ของระบบนี้คือ 

 เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของระบบจัดการของศาลทั่วทั้งประเทศ 
 เพ่ือท าให้ทรัพยากรบุคคลมีค่าสูงสุด 
 เพ่ือปรับปรุงการบริการประชาชน 
 เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของศาล รัฐ ให้แก่ประชาชน 
 เพ่ือจัดให้มีช่องทางที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นระบบในการจัดการระบบข้อมูล         

ของศาล 
 เพ่ือเพ่ิมการเชื่อมโยงระหว่างศาลแพ่งท่ัวทั้งประเทศ 
ระบบดังกล่าวมีบริการต่างๆได้แก่ การยื่นค าร้อง ยื่นเอกสารออนไลน์ การสืบค้นเอกสาร การกู้เอกสาร

คืน การจัดการนัดของศาล การติดตามส านวน การรวมฐานข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง  ส่วนบริการตนเอง           
การลงทะเบียนมาศาล และในอนาคตจะมีการแจ้งเตือนโดยการส่งข้อความ ระบบ  JCMS จะช่วยลดปริมาณ



การใช้กระดาษในศาล ซึ่งจะช่วยอนุรักษ์ต้นไม้ และช่วยลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร และการใช้แรงงานใน
การขนย้ายเอกสารภายในศาล 

ระบบ JCMS ประกอบไปด้วยระบบการยื่นค าร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการส านวน และ
ระบบการจัดการนัดของศาล 

ระบบการยื่นค าร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing System) 
ระบบการยื่นค าร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ออกแบบมาเพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้บริการและ

ทนายความสามารถยื่นค าร้องและเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นลักษณะจุดบริการเดียว การยื่น           
ค าร้องทางอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์คือ 

 สามารถเข้าถึงเอกสารได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
 เป็นระบบที่มีการสื่อสารระหว่างกัน มีการแจ้งเตือนและส่งอีเมล์ 
 การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล 
 สามารถส่งเอกสารได้จากทุกที่ โดยไม่ต้องมีการรอคิว 
 ระบบที่เป็นอัตโนมัติและมีการจัดการโดยระบบคอมพิวเตอร์ 
 ปรับปรุงให้การจัดการศาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ขจัดปัญหาเอกสารสูญหาย 
ระบบนี้มีเป้าหมายให้ครอบคลุมคดีแพ่งและอาญา คดีล้มละลาย คดีมรดกและครอบครัว ทั้งใน

ศาลชั้นต้น และศาลสูง ซึ่งมีแผนการจะให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมศาลแพ่งทั่วประเทศ ซึ่งจะท าให้
ผู้รับบริการและทนายมีระบบเพื่อยื่นค าร้องแก่ศาล  

ก่อนหน้านี้ ทนายจะต้องติดต่อส านักงานทะเบียนเพ่ือตรวจสอบสถานะของค าร้อง แต่ในปัจจุบัน 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะแจ้งเตือนสถานะแก่ทนายผ่านทางอีเมล์เมื่อได้รับค าร้องเข้าสู่ระบบแล้ว 

หน่วยงานของรัฐและส านักงานทนายความที่ลงทะเบียนสามารถเข้าถึงระบบการยื่นค าร้อง
อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถเข้าถึงเอกสารในคดี ข้อมูลต่างๆ ของคดี ตลอดจนตารางเวลานัด ส่วนบุคคลทั่วไป
สามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเท่านั้น 

ระบบการจัดการส านวน (The Case Management System)  
ระบบการจัดการส านวนเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากระบบยื่นค าร้อง

อิเล็กทรอนิกส์ โดยการตรวจสอบสถานะของส านวนจากการลงทะเบียนล่วงหน้า ระบบนี้มีไว้ใช้ภายในศาล
เท่านั้น และสามารถสั่งจ่ายส านวน และจัดตารางเวลานัดส าหรับผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล 

ระบบดังกล่าวสามารถใช้ในการสั่งจ่ายส านวน จัดตารางเวลา การกู้คืนเอกสาร การค้นหาข้อมูล
คดี และค าพิพากษา เมื่อมีการจ าหน่ายคดีแล้ว ระบบสามารถจัดเก็บเอกสารและจัดท าเป็นสถิติคดีได้อีกด้วย 

ระบบการจัดตารางเวลานัด 
ระบบจัดตารางเวลานัดท าให้ประชาชนและทนายสามารถทราบถึงตารางนัดพิจารณา สถานะของ

คดี และตารางเวลานัดของศาลอื่น ผ่านตู้ระบบบริการตนเองที่จัดตั้งไว้บริเวณศาล 
  

..............................................................................................  
 
 



ประเทศกัมพูชา 
 
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับค าพิพากษาในคดีแพ่ง 
๑. ความหมายของค าพิพากษา  

อาศัยตามความในมาตรา 179 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ก าหนดให้ค าพิพากษา 
หมายถึง ค าตัดสินเป็นลายลักษณ์อักษร โดยศาลที่ผ่านกระบวนการไต่สวน ส่วนค าวินิจฉัย หมายถึง ค าตัดสิน
โดยศาลหรือผู้พิพากษาที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการไต่สวน และไม่ใช่ค าพิพากษา 

๒. กฎหมาย 
 2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค าพิพากษา 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ค.ศ. 2006 
 กฎหมายว่าด้วยการด าเนินคดีของบุคคล ค.ศ. 2010 
2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ค.ศ. 2006 
 กฎหมายว่าด้วยการยกฟ้องคดีแพ่ง ค.ศ. 2010 

3. กระบวนการพิจารณาคดีแพ่ง 
 กระบวนการพิจารณาคดีแพ่ง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 3.1 ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานศาล 

 ค าร้องในคดีแพ่งจะพิจารณาโดยศาลแขวงที่มีเขตอ านาจ 
 เจ้าพนักงานศาลจะเป็นผู้ลงรับค าร้อง 
3.2 กระบวนการก่อนการด าเนินคดี 
 มาตรา 103 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้ก าหนดวัตถุของกระบวนการก่อน

การด าเนินคดีไว้ว่า ช่วงก่อนการด าเนินคดีให้ศาลจัดให้มีไต่สวนค าร้องเพ่ือก าหนดประเด็นในคดี พร้อมทั้ง
จัดเตรียมเก่ียวกับพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับประเด็นในคดี เพ่ือที่จะได้ด าเนินคดีตรงประเด็นในชั้นพิจารณาคดี 

 มาตรา 105 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ก าหนดวันส าหรับกระบวนการ           
ก่อนการด าเนินคดี ให้เป็นวันที่คู่ความท้ังสองฝ่ายสามารถมาศาลได้ 

3.3 กระบวนการพิจารณาคดี 
 มาตรา 115 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้ก าหนดเรื่องการไต่สวน โดยให้

ก าหนดในวันที่คู่ความทั้งสองฝ่ายสามารถมาศาลได้ การไต่สวนจะต้องมีข้ึนในศาลที่เปิดให้สาธารณชนเข้ารับฟัง 
แต่ไม่ใช้กับกรณีที่การเปิดให้สาธารณชนเข้ารับฟังอันจะเป็นการรบกวนความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือ
กรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะ 

3.4 การบังคับคดี 
 มาตรา 184 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้ก าหนดหลักเจตจ านงเสรี โดยให้

ศาลพิจารณาพยานหลักฐาน และการไต่สวน ว่าข้อกล่าวหาเป็นจริงเท็จอย่างไร หรือไม่ ได้อย่างเสรี 
 มาตรา 186 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้ก าหนดการมีผลบังคับของ             

ค าพิพากษาโดยให้มีผลบังคับเม่ือได้อ่านค าพิพากษา 
 



กระบวนการบังคับคดี 
1. หน่วยงานในการบังคับคดี 

 มาตรา 336 ก าหนดให้การบังคับคดีจะต้องกระท าโดยหน่วยงานด้านการบังคับคดีโดยคู่ความเป็น         
ผู้ยื่นค าร้องให้มีการบังคับคดี 
 การบังคับคดีแบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่ 
  1.1 การบังคับให้กระท าตามสัญญา 
  1.2 การบังคับคดีแทน 
  1.3 การบังคับคดีอย่างอ่ืนแทนการกระท าตามสัญญา 

 2. กระบวนการบังคับคดี 
 เมื่อมีการยื่นค าร้องให้บังคับคดีแล้ว หากศาลเห็นสมควร จะสั่งให้คู่ความกระท าตามสัญญา หากศาล
ไม่เห็นสมควร จะสั่งยก ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร เจ้าพนักงานบังคับคดีจะด าเนินการตาม
กระบวนการ แต่หากไม่เห็นสมควร จะไม่ด าเนินการบังคับคดี 
 

การพัฒนาบุคลากร 
1. กระทรวงยุติธรรม 
ในกรณีที่เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง กระทรวงยุติธรรมได้ปฏิบัติดังนี้ 

 ร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation 
Agency – JICA) จัดอบรมให้กับผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ และนิติกร 2 ครั้งต่อปี หรือมากกว่า 

 ร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นเพ่ือส่งผู้แทนไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น 2 หรือ 
3 ครั้ง ต่อปี 

 จัดอบรมใน 6 เขตท่ัวทั้งประเทศต่อ 1 ปี โดยใช้งบประมาณของประเทศ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายใน 11 จังหวัดต่อ 1 ปี โดยใช้งบประมาณของประเทศ 

2. สถาบันฝึกอบรมตุลาการ (Royal Academy for Judicial Professions – RAJP)  
 สถาบันฝึกอบรมตุลาการ เป็นสถาบันฝึกอบรมผู้พิพากษาที่ปฏิบัติงานที่ศาล 
 มีการอบรมส าหรับผู้พิพากษาทุกปี โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะ

ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น 
 
การพัฒนากฎหมายอันเกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแพ่ง 
กัมพูชาได้มีการพัฒนากฎหมายดังต่อไปนี้ 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ค.ศ. 2006 
 กฎหมายว่าด้วยการด าเนินคดีของบุคคล ค.ศ. 2010 
 กฎหมายว่าด้วยการยกฟ้องคดีแพ่ง ค.ศ. 2010 
เพ่ือเสริมสร้างกฎหมายแพ่งให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น กระทรวงยุติธรรมร่วมมือกับองค์การความร่วมมือ

ระหว่างประเทศของญี่ปุ่นร่างประกาศกระทรวงดังต่อไปนี้ 
 ประกาศกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการจัดการที่ดินว่าด้วยการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์

อันเกี่ยวเนื่องกับวิธีพิจารณาความแพ่ง มีผลบังคับใช้วันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 



 ประกาศกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการจัดการที่ดินว่าด้วยการจดทะเบียนทรัพยสิทธิอัน
เกี่ยวเนื่องกับวิธีพิจารณาความแพ่ง มีผลบังคับใช้วันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2013 

 ประกาศกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกระบวนการจดทะเบียนการบังคับช าระหนี้และการยึด
อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน มีผลบังคับใช้วันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 

 ปัจจุบันนี้ กระทรวงยุติธรรมและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นอยู่ระหว่าง
ด าเนินการร่างกฎหมายเก่ียวกับเจ้าพนักงานบังคับคดี และกฎหมายเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สิน 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กระทรวงยุติธรรมได้ร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในการร่างกฎหมายเช่น 

ประมวลกฎหมายแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายว่าด้วยการบังคับใช้ประมวลกฎหมาย
แพ่ง กฎหมายว่าด้วยการด าเนินคดีของบุคคล เป็นต้น 

นอกจากนี้ได้มีการบังคับใช้ข้อตกลงด้านการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ตั้งแต่เดือนธันวาคม ค.ศ. 2013  
 

..............................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเทศจีน 

๑. กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง 
ประเทศจีนใช้กฎหมายหลักในการบังคับคดีแพ่งคือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแห่งสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนจีน (Civil Procedure Law of the People's Republic of China) หมวด ๓ ว่าด้วย           
การบังคับคดีมีทั้งหมด ๓๕ มาตรา ตั้งแต่มาตรา ๒๒๔ ถึง ๒๕๘ และยังใช้บรรทัดฐานของศาลประชาชนสูงสุด 
เป็นพ้ืนฐานในการบังคับคดีตามบทตีความค าพิพากษาศาลประชาชนสูงสุดในการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน (Interpretation of the Supreme People’s Court on 
the Application of the Civil Procedural Law of the People’s Republic of China มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่           
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีเนื้อหาทั้งสิ้น ๖๐ ข้อบท ตั้งแต่ข้อบทที่ ๔๖๒ ถึง ๕๒๑), บทตีความค าพิพากษาศาล
ประชาชนสูงสุดบางประการเกี่ยวกับการบังคับใช้กระบวนการบังคับคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน (Interpretation of the Supreme People’s Court on Some Issues 
of the Application of the Procedure of Execution of the Civil Procedure Law of the People’s 
Republic of China มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ มีเนื้อหาทั้งสิ้น ๔๐ ข้อบท) และกฎว่าด้วยการ
บั งคั บของศาลประชาชนบางประการในกระบวนพิจารณ า (Regulations on Some Issues on the 
Enforcement of the People’s Court (For Trial Implementation) มีผลบังคับใช้เมื่อ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 
มีเนื้อหาทั้งสิ้น ๑๓๗ ข้อบท) 

๒. ระบบและกระบวนการในการบังคับคดี 
 ศาลในประเทศจีนมีทั้งหมด ๔ ระดับด้วยกัน ได้แก่ศาลประชาชนชั้นต้น(Primary People’s Court)  
ศาลประชาชนชั้นกลาง (Intermediate People’s Court) ศาลประชาชนระดับสูง (High People’s Court) 
และศาลประชาชนสูงสุด (Supreme People’s Court) ซึ่งส านักงานบังคับคดี (Enforcement Bureau) จะ
สังกัดอยู่ในศาลทุกระดับชั้น  

ส านักงานบังคับคดีของศาลประชาชนสูงสุดมีภารกิจในการบังคับตามค าพิพากษาค าสั่งหรือค าวินิจฉัย
เกี่ยวกับทรัพย์สินในข้อตกลงไกล่เกลี่ยที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายและได้ตัดสินโดยศาลประชาชนสูงสุดบั งคับ
ตามเอกสารทางกฎหมายฉบับอ่ืนๆ ที่ศาลประชาชนสูงสุดมีอ านาจบังคับได้ด าเนินการใดๆ  เกี่ยวกับการ
ควบคุมดูแลงานด้านการบังคับคดีของศาลประชาชนท้องถิ่นในทุกระดับชั้น ประสานงานและระงับข้อพิพาท
ทางแพ่ง ปกครอง พาณิชย์นาวี คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องด้วยคดีอาญา และค าสั่งอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับ
ส านักงานบังคับคดีในระดับท้องถิ่นและมณฑลหลายส านักงาน และร่วมร่างบทตีความของศาล 

ภารกิจหลักของส านักงานบังคับคดีในศาลประชาชนระดับท้องถิ่นยังรวมถึงการบังคับคดีแพ่งและ
บังคับทรัพย์สินในคดีอาญา และเอกสารทางกฎหมายอื่นท่ีกฎหมายก าหนดให้ศาลสามารถบังคับได้ 

ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างศาลสูงและศาลชั้นต้นนั้น ศาลประชาชนที่สูงกว่าระดับกลางขึ้นไป               
จะบริหารการบังคับคดีของศาลในเขตอ านาจนั้นแบบเป็นเอกภาพ โดยศาลสูงมีอ านาจสั่งให้ศาลระดับต่ ากว่า
แก้ไขการบังคับตามค าพิพากษาที่ผิดระเบียบหรือผิดกฎหมายได้ด้วยตนเอง 

กระบวนการบังคับคดีแพ่งประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก ได้แก่ การเริ่มกระบวนการบังคับคดี วิธีการ
บังคับคดี และการระงับและสิ้นสุดการบังคับคดี 

๒.๑ การเริ่มกระบวนการบังคับคดี มีอยู่ ๒ วิธี ได้แก ่การที่คู่ความยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือขอให้บังคับคดี
และอีกวิธีการหนึ่งคือการที่ศาลส่งค าพิพากษาให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีเพ่ือด าเนินการบังคับคดี 

๒.๒ วิธีการบังคับคดีประกอบด้วยวิธีการหลักๆ ดังนี้  



- รายงานทรัพย์สิน เมื่อลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้รับหมายบังคับคดี (enforcement notice) แล้ว
จะต้องรายงานทรัพย์สินของตนที่เป็นปัจจุบันและที่ได้รับมาภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนที่จะได้รับหมาย             
บังคับคดี 

- สอบสวนอายัด ยึด โอนและขายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาเช่นบัญชีเงินธนาคาร พันธบัตร
หลักทรัพย์ เงินในกองทุนเป็นต้น 

- อายัดและถอนเงินได้ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา  
- ตรา ประมูลและขายทรัพย์สินอื่นใดของลูกหนี้ตามค าพิพากษา  
- ก าหนดค่าปรับหรืออายัดและห้ามไม่ให้บุคคลเดินทางออกนอกประเทศ 
- บันทึกข้อมูลเครดิตลงในระบบ หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการไม่ช าระหนี้ หรือด าเนินการตามวิธี         

อ่ืนใดที่ก าหนดตามกฎหมาย  
กรณีเห็นสมควรศาลประชาชนอาจก าหนดให้การบังคับคดีระงับหรือสิ้นสุดลง 

๓. การฝึกอบรมเจ้าพนักงานบังคับคดี 
 ศาลทุกระดับชั้นในประเทศจีนให้ความส าคัญแก่การฝึกอบรมเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นอย่างยิ่ง            
การฝึกอบรมส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ การตีความของศาลและประเด็นข้อขัดข้อง        
ในการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดี การฝึกอบรมจะประกอบด้วย ๓ วิธีการด้วยกันได้แก่ ๑. การฝึกอบรมแบบ
ตัวต่อตัว โดยศาลประชาชนสูงสุดจะจัดหลักสูตรฝึกอบรมปีละ ๑ – ๒ ครั้งส าหรับผู้บริหารระดับสูงของ
ส านักงานบังคับคดีจากทั่วประเทศ ๒. การฝึกอบรมผ่านวิดีโอ เป็นการฝึกอบรมเจ้าพนักงานบังคับคดีในศาลทุก
ระดับชั้นผ่านทางระบบวิดีโอและ ๓. การฝึกอบรมด้วยการเขียนเป็นการฝึกอบรมเจ้าพนักงานบังคับคดีด้วยการ
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเขียนบทความและเผยแพร่ลงในวารสาร 

๔. พัฒนาการล่าสุดของการบังคับคดีแพ่ง 
 ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ศาลในประเทศจีนมีบทบาท        
เชิงรุกในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสืบหาทรัพย์สินและในระบบประมูลขายทอดตลาดด้วย
การเปิดเผยข้อมูลด้านการบังคับคดีแก่สาธารณะ 
 ๔.๑ การสร้างระบบเครือข่ายในการค้นหาข้อมูลและกลไกการควบคุมส าหรับศาล 
 ศาลประชาชนสูงสุดได้พยายามสร้างเครือข่ายค้นหาข้อมูลและกลไกควบคุมส าหรับศาลทั่วประเทศ         
เพ่ือแก้ไขข้อขัดข้องในการสืบหาข้อมูลส่วนบุคคล เครือข่ายค้นหาข้อมูลด้านการบังคับคดีและการควบคุมนี้         
เป็นการค้นหาและควบคุมลูกหนี้ตามค าพิพากษาและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา ในปัจจุบัน มีศาล
ประชาชนระดับสูง ๒๓ แห่ง ที่ได้ติดตั้งระบบเครือข่ายในการค้นหาและควบคุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
มากกว่า ๒๐ แห่ง เช่น ธนาคาร กรมความมั่นคงสาธารณะ และข้อมูลที่ดิน ด้วยหลักการเช่นนี้ จึงเป็นการที่
ศาลประชาชนสูงสุดได้ติดตั้ งระบบเครือข่ายข้อมูลการบังคับคดีและระบบควบคุมไว้เป็นศูนย์กลาง                      
ที่ศาลประชาชนสูงสุดโดยมีศาลประชาชนระดับสูงให้การสนับสนุน ปัจจุบันศาลประชาชนสูงสุดได้ติดตั้งระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคาร ๒๐ แห่งทั่ วประเทศซึ่ งสามารถค้นหาและควบคุมทรัพย์สินของลูกหนี้                    
ตามค าพิพากษาในธนาคารทั่วประเทศจีนได้ 

๔.๒ การสร้างความโปร่งใสในข้อมูลการบังคับคดี 
ในการท าให้แนวปฏิบัติของศาลมีความโปร่งใสนั้น ศาลประชาชนสูงสุดได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ          

การบังคับคดีเพ่ือเผยแพร่ลงในระบบเครือข่ายเปิดเผยข้อมูลด้านการบังคับคดีของประเทศจีน (China 
Enforcement Information Disclosure Net) ในเว็บไซต์ของศาลประชาชนสูงสุดเพ่ืออ านวยความสะดวก



ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในคดีและสาธารณะในการค้นหาข้อมูล เครือข่ายเปิดเผยข้อมูลด้านการบังคับคดี
ประกอบด้วยข้อมูล ๔ ประเภทได้แก่ข้อมูลของลูกหนี้ตามค าพิพากษาข้อมูลของผู้ เสียหายข้อมูลของ
กระบวนการบังคับคดีและเอกสารในการบังคับคดี คู่ความสามารถดูข้อมูลเฉพาะคดีได้ซึ่งจะมีข้อมูลการยื่น          
ค าคู่ความคู่ความในคดี และความคืบหน้าในคด ี

๔.๓ การสร้างระบบขายทอดตลาดออนไลน์ 
ระบบอินเตอร์เน็ตมีลักษณะเปิดเผยโปร่งใสและไม่มีข้อจ ากัดในด้านเวลาและสถานที่การขาย

ทอดตลาดของศาลแบบออนไลน์จะสามารถควบคุมการบังคับคดีและพัฒนาประสิทธิภาพของการบังคับคดีได้
ในขณะนี้ ประเทศจีนมีระบบขายทอดตลาดออนไลน์โดยศาลทั่วประเทศอยู่ ๓ วิธีการได้แก่ วิธีการที่ ๑ คือ 
การขายทอดตลาดผ่านเว็บไซต์ www.taobao.com ศาลที่ท าการบังคับคดีไม่ต้องมอบอ านาจให้กับบริษัท
ประมูลใดๆ แต่ศาลเองสามารถเผยแพร่ข้อมูลทรัพย์สิน รับการจดทะเบียนออนไลน์ และท าการขายทอดตลาด
ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวได้โดยตรง (ขณะนี้มีเมืองต่างๆ ขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่าน www.taobao.com แล้ว 
ได้แก่ มณฑลเจ้อเจียง มณฑลเจียงซู มณฑลเหอหนานกรุงปักกิ่ง มณฑลกวางตุ้ง มณฑลซานตง มณฑลฝูเจี้ยน 
มณฑลยูนนานมณฑลเจียงซี มณฑลอานฮุย เขตปกครองตนเองซินเจียง และนครฉงชิ่ง) วิธีการที่ ๒ คือ            
การขายทอดตลาดผ่านศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์และตราสารทุนแห่งนครฉงชิ่ง1 (Chongqing United 
Assets and Equity Exchange) ซึ่งมีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ศาลที่บังคับคดี สถาบันประมูล 
และศูนย์ซื้อขายฯ โดยศาลที่บังคับคดีจะมอบอ านาจให้สถาบันประมูลด าเนินการขายทอดตลาดผ่านช่องทาง
ของศูนย์ซื้อขายฯ จากนั้นศูนย์ซื้อขายฯ และสถาบันประมูลจะร่วมกันก าหนดรายละเอียดของการ                 
ขายทอดตลาดเช่น การประกาศขายทอดตลาดการลงทะเบียนเข้าสู้ราคา การเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์               
การด าเนินการขายทอดตลาดออนไลน์ และการปิดการประมูลและโอนทรัพย์สินเป็นต้น และวิธีการที่ ๓ คือ 
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการแบบผสมผสาน ศาลในนครเซี่ยงไฮ้จะมอบอ านาจให้บริษัทประมูลด าเนินการขาย
ทอดตลาดในศูนย์การประมูลทรัพยากรสาธารณะแห่งนครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Public Resources Auction 
Center) โดยการขายทอดตลาดจะใช้วิธีการขายทอดตลาด ณ ที่ท าการและผ่านระบบวิดีโอผสมผสานกัน 

นอกจากนั้น ในปีพ.ศ. ๒๕๕๕ ศาลประชาชนสูงสุดได้เริ่มจัดสร้างเครือข่ายข้อมูลทรัพย์สินในคดีความ
ของศาลประชาชน (Litigation Assets Net of the People’s Court) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและเสนอบริการ        
ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินในคดีส าหรับศาล หน่วยงานสื่อกลางและนักลงทุน 

๕. ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 ตามกฎหมายของประเทศจีนคู่ความสามารถยื่นค าร้องขอได้โดยตรงต่อศาลในประเทศจีนที่มีอ านาจใน
การรับรองและบังคับตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ หรือศาลต่างประเทศเองสามารถร้องขอให้ศาล        
ในประเทศจีนรับรองและบังคับตามค าพิพากษาต่างประเทศนั้นตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศซึ่งประเทศจีน
และประเทศนั้นได้เข้าเป็นภาคีหรือภายใต้หลักต่างตอบแทน ในทางกลับกัน หากศาลประเทศจีนมีค าพิพากษา
หรือค าสั่งที่มีผลบังคับตามกฎหมายและลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้บังคับของค าพิพากษา
หรือค าสั่งนั้นไม่ได้อยู่ในเขตอ านาจศาลประเทศจีน และคู่ความมีความประสงค์ในการบังคับคดีประเทศจีนหวัง
ว่าประเทศต่างๆที่เก่ียวข้องจะได้รับรองและบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของประเทศจีนเช่นกัน 
 เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ได้มีการประชุมด้านการยุติธรรมระหว่างประเทศจีนและ
อาเซียน (China – ASEAN Justice Forum) ณ นครหนานหนิง ประเทศจีน เพ่ือหารือและมีค าประกาศ         
                                                           
1ศึกษาเพ่ิมเติมที่ http://www.thailand-china.com/Home/TotalNews/newsChina/China-preparing-
policies-to-boost-service-tr-(401).aspx?lang=th-TH (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘) 



นครหนานหนิงว่าด้วยการยุติธรรมระหว่างประเทศจีนและอาเซียน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ
ระหว่างประเทศจีนและอาเซียนในด้านตุลาการ ประเทศจีนจะยึดถือฉันทามติในค าประกาศนครหนานหนิง 
ด ารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานทางศาลจากทุกประเทศสมาชิกอาเซียน เสริมสร้างการ
แลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านตุลาการในภูมิภาคและยกระดับความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น 
และสาธารณรัฐเกาหลี โดยปฏิบัติตามหลักการของการปรึกษาหารือโดยมีสถานะเท่าเทียมกัน หลักความเชื่อใจ
และการมีผลประโยชน์ร่วมกันและหลักประสิทธิผลอย่างสูงและใช้ได้จริงในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างผลประโยชน์
ร่วมกันและสร้างสภาวะแวดล้อมแก่หลักนิติธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 
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ประเทศอินโดนีเซีย 

ข้อความเบื้องต้น/บทน า 
   กฎหมาย 48 ปี ค.ศ. 2009 มาตรา 2 ย่อหน้าแรกให้อ านาจศาลในการอ านวยและประสาทความ
ยุติธรรมในนามแห่งพระเจ้า มาตรา 11 แห่งกฎหมายฉบับเดียวกันวางหลักให้การตัดสินและพิพากษาคดี           
มีผู้พิพากษาจ านวนอย่างน้อย 3 นาย เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายจะบัญญัติเป็นอย่างอ่ืน โดยให้มีผู้พิพากษาหัวหน้า
คณะ 1 นาย และผู้พิพากษาอีกอย่างน้อย 2 นาย เป็นองค์คณะ นอกจากนี้แล้วให้มีเจ้าหน้าที่ศาลท าหน้าที่
บันทึกและอ านวยการอ่ืนๆ ในบัลลังก์ 
 มาตรา 18 และมาตรา 25 แห่งกฎหมาย 48 ปี ค.ศ. 2009 วางหลักในเรื่องอ านาจตุลาการ          
โดยกระท าโดยทางศาลฎีกา ศาลมหาชน ศาลศาสนา ศาลทหาร ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ โดยปกติ
แล้วอ านาจทั่วไปของศาลได้แก่ อ านาจเหนือคดีอาญาและคดีแพ่ง  
 มาตรา 25 และมาตรา 27 แห่งกฎหมาย 48 ปี ค.ศ. 2009 ให้จัดตั้งศาลพิเศษใต้ภายใต้ศาลฎีกา
โดยการจัดตั้งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 27 ย่อหน้าสอง เช่น จัดตั้งศาลพาณิชย์แล้วล้มละลาย   
ศาลทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร เป็นต้น 
 ค าตัดสินของศาลอินโดนีเซียทุกคดีจะได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ทั้งนี้เป็นไปตาม กฎหมาย 14  
ปี  ค .ศ . 2008  ว่ าด้ วยการเปิ ด เผยข้ อมู ลต่ อสาธารณ ะและเป็ น ไปตามค าพิ พาก ษาศาลฎี กาที่                                       
1-144/KMA/SK/I/2011 
 
การสร้างศักยภาพและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศาลและพัฒนาการล่าสุดและนวัตกรรมในการบังคับคดีแพ่ง 
 การปรับปรุงและการสนับสนุนการท างานเป็นไปตามแนวทางของศาลฎีกาซึ่งเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 2015 โดยหลักแล้วเกี่ยวข้องกับผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ศาล เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานศาลด้านการ
บังคับคดี ศาลฎีกาได้เริ่มท าการวิจัยและวิเคราะห์และด าเนินการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่าน
ทางการวิจัย การฝึกอบรม การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมทั้งการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน 
 นับแต่ปี ค.ศ. 2003 เป็นต้นมา ศาลฎีกามีนโยบายในการปฏิรูปและพัฒนาระบบการศึกษาของ           
ผู้พิพากษาอย่างยั่งยืน จึงได้เริ่มมีการฝึกอบรมผู้พิพากษา โดย 

1. ศึกษาเปรียบเทียบระบบการฝึกอบรมจากต่างประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น 

2. ศึกษาปัจจัยภายนอกอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพรวมระบบการศึกษาโดย วัฒนธรรมองค์กร 
โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งเงินทุน และสถานะของผู้พิพากษา 

  

 สถาบันฝึกอบรมผู้พิพากษามักจะเป็นองค์กรอิสระหรือกึ่งอิสระ และท างานร่วมกับหรือภายในศาล
ฎีกาซึ่งจัดตั้งแผนกพิเศษขึ้นมาดูแลการฝึกอบรม ส าหรับโครงสร้างการฝึกอบรมนั้นจะมีทั้งส่วนการวิจัยและ    
การพัฒนาโดยจะพัฒนาร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 ความสัมพันธ์และความร่วมมือภายนอกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีเกิดจากการริเริ่มจากศูนย์วิจัย
และพัฒนาของศาลและของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาระบบ         



การฝึกอบรมผู้พิพากษา และพัฒนานวัตกรรมการบังคับคดี เช่น การบังคับคดีตามค าพิพากษาจากต่างประเทศ
จะต้องยื่นค าร้องโดยตรงกับศาลสูงเท่านั้น จะยื่นค าร้องต่อศาลชั้นต้นไม่ได้ เป็นต้น 
 
ระบบการบังคับคดีและกระบวนวิธีพิจารณา หลักกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับคดี 

 DISTRICT COURT 

ศาลแพ่ง 

COMMERCIAL COURT 

ศาลพาณิชย์ 

1. ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและ
กฎหมายแพ่งทั่วไป เช่น การแต่งตั้งทนาย เป็นต้น 

1. ใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะ
ตามกฎหมายที่ 37 ปี ค.ศ. 2004 (Law No. 37 
Year 2004) ว่าด้วยล้มละลายและการพักช าระหนี้ 
และหากกระบวนพิจารณาคดีไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม
บัญญัติในกฎหมายฉบับใหม่ กระบวนวิธีพิจารณา
ความแพ่งจะเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
ศาลแห่งมลรัฐใช้บังคับ ส าหรับคดีแพ่งที่ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาใช้กฎหมาย ฉบับที่ 28 ค.ศ. 
2014 ในเรื่องลิขสิทธิ์, ฉบับที่ 14 ในเรื่องสิทธิบัตร, 
ฉบับที่ 15 (2001) ในเรื่องเครื่องหมายการค้า, ฉบับ
ที่  3 1  (2 0 0 0 )  ใ น เ รื่ อ ง ก า ร อ อ ก แ บ บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

2. ผู้พิพากษาต้องท าค าพิพากษาภายใน 6 เดือน 
หากผู้พิพากษาไม่สามารถท าค าพิพากษาได้ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้ พิพากษาหัวหน้าศาลต้องท า
รายงานต่อผู้พิพากษาล าดับสูงขึ้นไปเพ่ือแจ้งเหตุผลใน
ความล่าช้า 

2. ศาลพาณิชย์ต้องพิจารณาคดีล้มละลายให้แล้วเสร็จ
ภ าย ใน  60  วันนั บ แต่ ได้ รับ ค าร้อ ง (Article 8, 
paragraph 5) ศาลต้องพิจารณาและมีค าสั่งให้พัก
ช าระหนี้  โดยหลักแล้วจะพักช าระหนี้  270 วัน          
นับแต่ศาลประกาศค าสั่งให้พักช าระหนี้ ส าหรับคดี
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ศาลจ าต้องพิจารณาคดี
ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่โจทก์ได้ยื่นค าฟ้อง 
และสามารถขยายได้อีก 30 วันโดยขออนุญาตต่อ 
ศ าลฎี ก า  (Article 80 paragraph 8 Trademark 
Law No. 15 of 2001) 

3. การอุทธรณ์ต่อศาลสูง เรียกว่า Banding, การ
อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา เรียกว่า Kasasi, และการ
ขอให้ ผู้ พิพากษาพิจารณาคดี ใหม่  เรียกว่ า 
PeninjauanKembali 

3. การอุทธรณ์คดีล้มละลายและคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญา ต้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา เรียกว่า Kasasi 



4. ศาลแพ่งหรือศาลชั้นต้นจะอยู่ประจ าเมืองต่างๆ
และจังหวัดในประเทศอินโดนีเซีย 

4. ศาลพาณิชย์ตั้งอยู่ ณ เมืองจากาตาร์, เมืองเซมารัง,
เมืองจาวา, เมืองสุมาตรา, เมืองสุระบายา, เมืองมาคาซา, 
และเมืองสุลาเวสี 

 

ทั้งศาลแพ่งและศาลพาณิชย์มีความคล้ายคลึงกัน ดังนี้ 
1.  หลักฐานซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรทุกชิ้นต้องแปลเป็นภาษาอินโดนีเซียต้องผู้แปลต้องสาบานตน 
2. หากพยานบุคคลไม่สามารถพูดภาษาอินโดนีเซียได้ ต้องมีล่ามและล่ามต้องสาบานตน 
3.  หากทนายของคู่ความไม่สามารถพูดภาษาอินโดนีเซียได้ ต้องมีล่ามและล่ามต้องสาบานตน และ

ต้องมีอัยการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซีย โดยเจ้าหน้าที่นั้นต้องได้รับอนุญาตจากศาลสูงและต้องสาบานตน
ด้วย 
 ภายหลังศาลมีค าพิพากษาแล้ว หากเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาไม่ได้รับการเยียวยา จะเรียกค าพิพากษานี้
ว่า berkekuatanhukumtetap โดยเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจ าต้องด าเนินการขอบังคับคดีซึ่งจะกระท าโดย เจ้า
พนักงานบังคับคดีของศาล (Court Bailiffs) ตามมาตรา 224 HIR 
  

การบังคับคดีแพ่งของศาลแพ่งมี 3 ประเภท ได้แก่ 
 1 . ก ารบั งคั บ จ าน อ ง (Grosse AktaHakTanggungan) แ ล ะ  ก ารบั งคั บ ช าระห นี้  (Grosse 
AktaHakTanggungan) 
 2. การบังคับตามเอกสารสิทธิแทนค าพิพากษา (Fiat Eksekusi) 
 3. การบังคับทรัพย์หลักประกันโดยไม่ต้องฟ้องศาล (Parate Eksekusi) 
 ส าห รั บ ค ดี ท รั พ ย์ สิ น ท า งปั ญ ญ าจ ะบั งคั บ ค ดี โด ย  Directorat of Intellectual Property                   
ส่วนคดีล้มละลาย จะบังคับคดีโดยthe Registrar เรียกว่า Kurator, และคดีพักการช าระหนี้จะบังคับโดย 
Administrator เรียกว่า  Pengurus 

 
..............................................................................................  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเทศลาว 
 

๑. บทน าและภาพรวม 
 ๑. ประวัติและความเป็นมา 

การบังคับคดีเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการด าเนินคดี ซึ่งเป็นขั้นตอนทีส่งผลกระทบโดยตรง        
ต่อสิทธิและประโยชน์ของคู่ความในคดี กระบวนการบังคับคดีจึงเป็นความล าบากและเป็นปัญหาหนึ่งในหก
ปัญหาหลักของประเทศลาว และยังเป็นจุดอ่อนของรัฐในการด าเนินการให้ เป็นไปตามกฎ หมาย                
ดังนั้น หน่วยงานผู้ใช้อ านาจบังคับคดีในแต่ละระดับจึงให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหานี้เป็นล าดับแรก 

 พัฒนาการของการบังคับคดีในประเทศลาว สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ 
- ระยะแรก (พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๔๔) ประเทศลาวได้ริเริ่มให้มีกลไกทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ 

จากเดิมการบริหารจัดการโดยภาครัฐนั้นจะเป็นไปตามค าสั่งและค าตัดสินของผู้มีอ านาจรัฐ ไปสู่การใช้อ านาจ
รัฐจะต้องเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น ดังนั้น กฎหมายส าคัญๆ หลายฉบับถูกตราขึ้นในปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๒ 
กฎหมายฉบับแรกในศาลประชาชนสร้างกลไกแก่ศาล ๒ ประการ ได้แก่ การพิจารณาตัดสินอรรถคดี และการ
บังคับตามค าพิพากษา ดังนั้น การบังคับคดีจึงเป็นอ านาจหน้าที่ของศาล (ศาลเขตและศาลจังหวัด)  ในกรณีการ
บังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาลฎีกา ศาลที่มีอ านาจบังคับคดีได้แก่ศาลที่ริเริ่มกระบวนการพิจารณา
ของคดีนั้นๆ กฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการในการบังคับคดีในระยะแรกนี้ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยศาล
ประชาชน กฎหมายว่าด้วยกระบวนพิจารณาความแพ่ง กฎหมายว่าด้วยกระบวนพิจารณาคดีอาญา  และ
กฎหมายอื่นๆทีเก่ียวข้อง 

- ระยะที่สอง (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ปัจจุบัน) ระบบกฎหมายของลาวถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับ         
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการบังคับคดีถูกถ่ายโอนจากศาลไปสู่กระทรวงยุติธรรม ศาลมีอ านาจ
เฉพาะการพิจารณาคดีเท่านั้น โดยศาลประชาชนจะเป็นผู้พิพากษาตัดสินคดีเอง และกระบวนการบังคับคดี        
จะด าเนินการโดยองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในการบังคับคดีโดยเฉพาะ ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวง
ยุติธรรม 

 
กฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีฉบับแรกตราขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขปรับปรุง        

เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ กฎหมายฉบับนี้ก าหนดหลักการ กฎเกณฑ์ วิธีการ ทฤษฎีและเหตุผลของ
กระบวนการการบังคับคดีแพ่ง โดยการก าหนดถึงสถานะ อ านาจหน้าที่ สิทธิและอ านาจการบังคับคดีของ
องค์กรการบังคับคดีจากส่วนกลางสู่ระดับชุมชน ตลอดจนภาระหน้าที่ของเจ้าพนักงาบังคับคดีในการ        
บังคับคดี เพ่ือให้การใช้อ านาจบังคับคดีของเจ้าพนักงานเป็นไปอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไป 
ในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างหลักนิติธรรม และอ านาจรัฐให้เข้มแข็งเพ่ือคุ้มครองสิทธิ
โดยชอบตามกฎหมายของประชาชน และเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ ความสงบสุขของประชาชน 
และความยุติธรรม 

 
กฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีบัญญัติให้กระทรวงยุติธรรมนอกจากจะรับผิดชอบการบังคับคดีแพ่งแล้ว 

แต่ยังรับผิดชอบการบังคับค่าเสียหายทางแพ่ง ค่าปรับ การยึดทรัพย์ และการอบรมแก่ผู้กระท าผิดอาญา           
โดยไม่กระทบเสรีภาพ 
  
 



กระบวนการบังคับคดีสามารถแบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
 (๑) ศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจในค าพิพากษาและกระบวนการพิจารณาคดี เพ่ือเตรียมความพร้อม        
ในการบังคับคด ี
 (๒) หมายแจ้งคู่ความในคดีทราบถึงค าพิพากษาและค าสั่ง แนะน าและสนับสนุนให้คู่ความด าเนินการ
ตามค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาล 
 (๓) ด าเนินการบังคับคดี 
 (๔) รับรองผลการด าเนินการบังคับคดีแล้วเสร็จ 
  หมายแจ้งคู่ความในคดี หรือหมายบังคับคดี : ภายใน ๓๐ วันถัดจากวันที่ได้รับค าพิพากษา 
และภายหลังจากการเตรียมความพร้อมในการบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องหมายแจ้งให้คู่ความทราบถึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบการบังคับคดี และให้ค าปรึกษาตลอดจนสนับสนุนให้คู่ความด าเนินการให้เป็นไปตาม        
ค าพิพากษาหรือค าสั่งภายใน ๓๐ วัน 
  ภายในระยะเวลาดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องติดตามเพ่ือพิ จารณาว่าคู่ความ                 
ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งหรือไม่ อย่างไร หากเจ้าพนักงานบังคับคดีพิจารณาแล้วเห็น
ถึงความจ าเป็น หรือลูกหนี้ตามหมายบังคับคดีจงใจหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษา เจ้าพนักงานบังคับคดี        
อาจด าเนินการเสนอให้ยึดหรืออายัดทรัพย์ที่ศาลยังไม่ได้ยึดหรืออายัด ต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาเพ่ือพิจารณา
ออกค าสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์นั้นๆต่อไป 
  การบังคับคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง : ในกรณีที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา
ด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งภายใน ๓๐ วัน ให้ถือว่าการบังคับคดีแล้วเสร็จ 
  ในกรณีที่ไม่มีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง หรือมีการด าเนินการ              
แต่ไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด องค์กรที่มีหน้าที่บังคับคดีต้องสืบหาทรัพย์ เพ่ือออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์นั้น
เป็นรายกรณีๆ ไป นอกจากนี้ หากศาลเคยด าเนินการมาตรการดังกล่าวมาก่อนแล้ว องค์กรที่บังคับคดี               
ยังสามารถด าเนินการขับไล่และปรับลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นรายกรณีๆ ไป  
  การสืบสวน การยึดหรืออายัดทรัพย์ และการขับไล่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา ควรได้รับความ
ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและบุคคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เจ้าของทรัพย์ต้องอยู่ด้วยในขณะด าเนินการยึดทรัพย์ 
ต้องมีการประเมินราคาทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัด และการประกาศขายทรัพย์นั้นๆ ในการด าเนินการขาย
ทอดตลาดทรัพย์ จะต้องมีคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอเพ่ือประเมินราคา
ทรัพย์ที่จะท าการขายทอดตลอด และเพ่ือประกาศขายทอดตลาดให้สอดคล้องกับกฎระเบียบทางการเงิน  
  ในกรณีที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาย้ายภูมิล าเนาไปก่อนการด าเนินการบังคับคดี หรือก่อนการ
บังคับคดีจะแล้วเสร็จ  องค์กรที่บังคับคดีสามารถโอนอ านาจการด าเนินการบังคับคดีให้องค์กรบังคับคดี            
ในท้องที่ท่ีภูมิล าเนาลูกหนี้ตั้งอยู่ใหม่ด าเนินแทนต่อได้ 
  ในกรณีที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษามีทรัพย์ตั้งอยู่ ในหลายเขตหรือหลายจังหวัด องค์กร              
ที่ด าเนินการบังคับคดีสามารถร้องขอให้องค์กรบังคับคดีอ่ืนๆ ในเขตที่ทรัพย์นั้นๆ ตั้งอยู่ด าเนินการบังคับคดี
แทนในนามของตนเองได้ 

๒. หน่วยงานการบังคับคดี 
 หน่วยงานการบังคับคดี ประกอบไปด้วย ๒ หน่วยงาน คือ ๑) ส านักงานการบังคับให้เป็นไปตาม          
ค าพิพากษาหรือค าสั่ง ๒) หน่วยงานบังคับคดี  



 ๒.๑ ส านักงานการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง เป็นหน่วยงานก ากับดูแล ซึ่งประกอบ
ไปด้วย กระทรวงยุติธรรม กองยุติธรรมจังหวัด (ท้ังหมด ๑๘ กอง) และ ส านักงานยุติธรรมเขต (ทั้งหมด ๑๔๘ 
ส านักงาน) 
  ๒.๑.๑ กระทรวงยุติธรรมในฐานะเลขานุการของรัฐบาล มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการ          
บังคับคดี มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ศึกษาและวางแผน กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ให้ค าแนะน าและค าชี้แจ้งที่เกี่ยวข้อง          
กับการบังคับคด ี
  ๒) ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี โดยความร่วมมือกับหน่วยงาน
ท้องถิ่น 
  ๓) จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพและ
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี 
  ๔) มีอ านาจแก้ไข ระงับ หรือยกเลิกกฎระเบียบการปฏิบัติงานขององค์กรการบังคับคดี หรือ
ยกเลิกเพิกถอนการกระท าของรัฐที่ไม่เป็นไปตามค าพิพากษา และการด าเนินการตามกฎหมายของหน่วยงาน
อ่ืนที่มีอ านาจการบังคับคดี รวมถึงให้ค าปรึกษาถึงการบังคับคดีท่ีเหมาะสม 
  ๕) มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย หรือถอดถอน ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานการ
บังคับคดี โดยความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และค าแนะน าของกองยุติธรรมจังหวัด 
  ๖) ให้รางวัลแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีที่มีผลการปฏิบัติงานดี และก าหนดบทลงโทษแก่         
เจ้าพนักงานที่ประพฤติหน้าที่ในการบังคับคดี โดยความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  ๗) มีอ านาจและหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีตามที่กฎหมายก าหนด หรือได้ รับ
มอบหมายจากรัฐบาล 
  ๒.๑.๒ กองยุติธรรมจังหวัด และส านักงานยุติธรรมเขตมีหน้าที่ในการก ากับดูแลหน่วยงานการ
บังคับคดีในการด าเนินการบังคัคดี และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ก ากับดูแลการด าเนินการต่างๆ และงบประมาณขององค์กร และควบคุมการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานบังคับคด ี
  ๒) น าเสนอข้อเสนอแนะต่อกระทรวงยุติธรรมในการก่อตั้งและปฏิรูปส านักงานการบังคับคดี 
และในการแต่งตั้งผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานการบังคับคดีโดยความยินยอมของหน่วยงานที่มี
อ านาจระดับจังหวัด 
  ๓) น าเสนอข้อเสนอแนะต่อข้าราชการในหน่วยงานที่มีอ านาจระดับจังหวัด ในการก่อตั้งและ
ปฏิรูปหน่วยงานการบังคับคดี การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานการ
บังคับคดี โดยการเสนอแนะจากส านักงานยุติธรรมเขต  
  ๔) ให้รางวัลแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีที่มีผลการปฏิบัติงานดี และก าหนดบทลงโทษแก่        
เจ้าพนักงานที่ประพฤติหน้าที่ในการบังคับคดี 
  ๕)  รายงานการด าเนินการบังคับคดีต่อกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่มีอ านาจระดับ
จังหวัด 
  ๖)  มีอ านาจและหน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการบังคับคดีตามที่กฎหมายก าหนด 

 ๒.๒ หน่วยงานบังคับคดี 
 เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจในการด าเนินการบังคับคดี ประกอบไปด้วย ๑) ส านักงานการบังคับคดี           
ซึ่งขึ้นตรงต่อกอง/กรมยุติธรรมจังหวัด และ ๒) ฝ่ายการบังคับคดี ขึ้นตรงต่อส านักงานยุติธรรมเขต ซึ่งมีอ านาจ



หน้าที่ในการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง และกระท าการต่างๆภายใต้ขอบอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
ในกฎหมาย 
 กฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีก าหนดให้การบังคับคดีที่วัตถุแห่งหนี้เป็นการกระท า ต้องกระท าโดย  
เจ้าพนักงานบังคับคดีเท่านั้น รวมถึง 
  ๑) ค าพิพากษาหรือค าสั่งทางแพ่งอันถึงที่สุดของศาลชั้นต้นในเขตอ านาจนั้นๆ หรือศาล
ประชาชน 
  ๒) ค าพิพากษาหรือค าสั่งทางอาญาอันถึงที่สุดของศาลชั้นต้นในเขตอ านาจนั้นๆ หรือศาล
ประชาชน ซึ่งสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทางแพ่ง ปรับ ริบทรัพย์ และอบรมแก่ผู้กระท าผิดโดยไม่กระทบ
เสรีภาพ 
  ๓) ค าพิพากษาหรือค าสั่งทางแพ่งในระดับอุทธรณ์ของศาลประชาชน และศาลอุทธรณ์
ภูมิภาค 
  ๔) ค าพิพากษาหรือค าสั่งทางอาญาในระดับอุทธรณ์ของศาลประชาชน และศาลอุทธรณ์
ภูมิภาค ซึ่งสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทางแพ่ง ปรับ ริบทรัพย์ และอบรมแก่ผู้กระท าผิดโดยไม่กระทบ
เสรีภาพ 
  ๕) ค าพิพากษาหรือค าสั่งทางแพ่งของศาลฎีกาประชาชน 
  ๖) ค าพิพากษาหรือค าสั่งทางอาญาของศาลฎีกาประชาชน ซึ่งสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ทางแพ่ง ปรับ ริบทรัพย์ และอบรมแก่ผู้กระท าผิดโดยไม่กระทบเสรีภาพ 
  ๗) ค าสั่งให้คุ้มครองชั่วคราว 
  ๘) สัญญาประนีประนอมยอมความที่คู่ความไกล่เกลี่ยส าเร็จและบังคับให้เป็นไปตามสัญญา
นั้น 
  ๙) ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลต่างประเทศ ซึ่งศาลประชาชนแห่งประเทศลาวได้รับรู้และ
อนุญาตให้บังคับตาม 
  ๑๐) สัญญาประนีประนอมยอมความและค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการซึ่งเกิดจากการ         
ไกล่เกลี่ยของส านักงานระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจ หรืออนุญาโตตุลาการต่างชาติที่ได้รับการรับรองโดยศาล
ประชาชนและเป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ หรืออนุสัญญาที่ประเทศลาวมีความผูกพัน 
  ส านักงานบังคับคดีจังหวัดและส านักงานบังคับคดีเขตมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ศึกษาค าพิพากษาถึงที่สุดและการกระท าทางกฎหมายอ่ืนๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการบังคับคดี ด าเนินการติดต่อประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งเอกสาร
หลักฐานในการบังคับคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษานั้นๆ ซึ่งรวมถึงระเบียนการยึด การริบทรัพย์ และทรัพย์สิน 
ที่จะบังคับคดี 
  ๒) ร้องขอต่อศาลที่มีค าพิพากษาให้อธิบายรายละเอียดในกรณีที่มีประเด็นไม่ชัดเจนเกิดข้ึน 
  ๓) เสนอแนะเจ้าหน้าที่ต ารวจให้ออกมาตรการห้ามลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่จงใจหลีกเลี่ยง     
ไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งเดินทางออกนอกกประเทศ 
  ๔) แจ้งหมายบังคับคดีให้แก่คู่ความทราบ 
  ๕) ออกค าสั่งยึดคุ้มครอง ปรับ เคลื่อนย้ายทรัพย์ อายัดทรัพย์ และค าสั่งอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ
การบังคับคด ี
  ๖) ให้ความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบังคับคดี 
  ๗) ก าหนดแนวปฏิบัติ และก ากับดูแลการด าเนินการบังคับคดี 



  ๘) แก้ไข ระงับ ยกเลิก หรือเพิกถอนค าสั่งหรือการกระท าการใดๆในการบังคับคดีของ
หน่วยงานใต้บังคับบัญชา หรือเพิกถอนการด าเนินการบังคับคดีที่ไม่เป็นไปตามค าพิพากษาหรือกฎหมาย 
  ๙) รายงานการบังคับคดีต่อกรมยุติธรรมจังหวัดและส านักงานยุติธรรมเขต 
  ๑๐) รายงานการบังคับคดีต่อพนักงานอัยการ หากพนักงานอัยการร้องขอ 
  ๑๑) มีอ านาจและหน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการบังคับคดีตามที่กฎหมายก าหนด 
 
๒. สถานการณ์การบังคับคดีในปัจจุบันและปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ๒.๑ สถานการณ์การบังคับคดีในปัจจุบัน 
 ตามมาตรา ๘๕ แห่งรัฐธรรมนูญ บัญญัติว่า “ค าพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลประชาชน ต้องได้รับ
ความเคารพและผูกพันองค์กรคู่กรณีทั้งปวง องค์กรรัฐทั้ งปวง องค์กรประชาชน องค์กรทางสังคม และ
ประชาชนทั้งปวง และต้องด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาโดยบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” 
กฎหมายว่าด้วยการบังคับคดียังก าหนดให้กระทรวงยุติธรรมและกรมการยุติธรรมและส านักงานยุติธรรม            
มีหน้าที่ในการบังคับคดีแพ่ง ค่าสินไหมทดแทนทางแพ่ง ค่าปรับ การริบทรัพย์ และการอบรมผู้กระท าผิด          
ทางอาญาโดยไม่ให้กระทบเสรีภาพ 
 กระทรวงยุติธรรมและกรมการยุติธรรมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
และกรมการยุติธรรมจึงได้ควบคุมดูแล บริหารจัดการการด าเนินการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี           
อย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนอย่างเต็มความสามารถ แต่อย่างไรก็ตาม ความยากล าบากในการด าเนินการ
ดังกล่าวย่อมเกิดข้ึนได ้
 ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) มีค าพิพากษาของศาล
ถึงที่สุดรวมทั้งสิ้น ๑๕,๑๒๘ คดี แบ่งเป็น ค าพิพากษาคดีแพ่ง จ านวน ๕,๑๔๕ คดี และค าพิพากษาคดีอาญา 
จ านวน ๙,๙๘๓ คดี ซึ่งมีค าสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง ปรับ ริบทรัพย์ และอบรมผู้กระท าผิดทางอาญาโดย
ไม่กระทบเสรีภาพ และในช่วง ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๗มีค าพิพากษาของศาลถึงที่สุด
รวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๔๘ คดี แบ่งเป็น ค าพิพากษาคดีแพ่ง จ านวน ๔,๘๑๕ คดี และค าพิพากษาคดีอาญา จ านวน 
๑๐,๒๓๓ คดี ซึ่ง ๖๓๗ คดี (คดีแพ่ง ๓๑๖ คดี และคดีอาญา ๓๑๑ คดี) หรือคิดเป็นร้อยละ ๙ ของจ านวน       
ค าพิพากษาถึงที่สุดทั้งหมด สามารถด าเนินการบังคับคดีแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ในขณะที่อีก ๑๔,๔๑๑ คดี หรือคิดเป็นร้อยละ ๔ ของจ านวนค าพิพากษาถึงที่สุดทั้งหมด สามารถบังคับคดีให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)  
 สถิติของจ านวนค าพิพากษาถึงที่สุดเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉลี่ย ๗๓๔ คดี หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๒๗ 
กลายเป็นประเด็นที่รัฐบาลลาวให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการเตรียมรับมือการด าเนินการบังคับคดีที่จะต้อง
เพ่ิมข้ึนเช่นกัน 

 ๒. ปัญหาที่เกิดข้ึน 
 จากสถิติข้างต้นแสดงให้เห็นถึงปัญหาในการบังคับคดี ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑) ความเข้าใจผิดต่อมาตรา ๘๕ แห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีและ
กฎหมายการฟ้องร้องคดี ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นอุปสรรคขัดขวางประสิทธิภาพในการบังคับคดี             
เมื่อค าพิพากษาของศาลถึงที่สุด ลูกหนี้ตามค าพิพากษาซึ่งไม่พอใจในค าพิพากษาและไม่ยอมปฏิบัติตาม           
ค าพิพากษามักจะยื่นค าร้องขอพิจารณาคดีใหม่ต่อองค์กรอ่ืนๆ 
  ๒.๒) การบังคับคดีครอบครัว หรือกลุ่มครอบครัวจากสถานที่หนึ่งสู่อีกสถานที่หนึ่งนั้นเป็น
ปัญหาอย่างมากในการบังคับคดี การที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาโอนทรัพย์สินไปให้บุคคลอ่ืนโดยชอบ               



ด้วยกฎหมายก็เป็นปัญหาในการบังคับคดีเช่นเดียวกัน และในการบังคับค่าปรับในคดีอาญา หากโทษปรับเป็น
เงินจ านวนสูงมากแต่ลูกหนี้มีฐานะยากจน อย่างเช่นในคดียาเสพติด ก็เป็นปัญหาในการบังคับคดีเช่นเดียวกัน 
  ๒.๓) ปัญหาขาดแคลนบุคลากรในการบั งคับคดี  (ปัจจุบันมีจ านวนทั้ งสิ้นประมาณ                
๓๕๐ อัตรา) และการขาดการอบรมการด าเนินงานแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีบรรจุใหม่ (ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล) 
  ๒.๔) กลไกการบังคับคดีไม่เข้มแข็ง ขาดกฎระเบียบที่จ าเป็น ขาดคู่มือการด าเนินการ การจัด
โครงสร้างภายในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ ขาดแคลนสาธารณูปโภค ขาดงบประมาณและเครื่องมือที่จ าเป็น 
  ๒.๕) ขาดการก ากับดูแลและกลไกความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ  

๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา 
 ๓.๑ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การบังคับคดีกับประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่
เจรจา ในประเด็นการบังคับคดีในคดีที่ศาลตัดสินให้เคลื่อนย้ายกลุ่มบุคคล (เกินกว่า ๑๐ ครอบครัวขึ้นไป) 
ออกไปจากภูมิล าเนาตนเอง แต่กลุ่มลูกหนี้ไม่มีถิ่นฐานใหม่เป็นภูมิล าเนาแน่นอน และไม่มีเงินซื้อที่ดินเพื่อ ด ารง
ชีพ 
 ๓.๒ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การบังคับคดีกับประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศ        
คู่เจรจา ในกรณีที่ค าพิพากษาถึงที่สุดแล้วปรากฏว่าลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาและ           
ยังด าเนินการยื่นค าร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ต่อองค์กรที่มีหรือไม่มีอ านาจอ่ืนๆ ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนิน
กระบวนการบังคับคดีได้ จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง 
 ๓.๓ สร้างเสริมประสิทธิภาพแก่องค์กรบังคับคดี ตั้งแต่ส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค รวมทั้งจัดสร้าง
หลักสูตรการอบรมความรู้การบังคับคดีแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี และจัดท าคู่มือการด าเนินงานการบังคับคดี 
 ๓.๔ ปรับปรุงระบบงาน และการก ากับดูแลการบังคับคดีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
สร้างฐานข้อมูลระบบงานการบังคับคดีในระดับท้องถิ่น มีการจัดการอบรม ดูงาน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้และวิธีปฏิบัติงานที่ดีของประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 

......................................................................... ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเทศมาเลเซีย 
 

บทน า 
 ประเทศมาเลเซียใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ซึ่งในปัจจุบันหลักกฎหมายจาก
ค าพิพากษาได้ถูกน ามาบัญญัติไว้ในตัวบท ล าดับชั้นศาลในประเทศมาเลเซียแบ่งเป็น ศาลล่าง (Subordinate 
Courts) และศาลสูง (Superior Courts) โดยศาลล่างชั้นแรก ได้แก่ Magistrates Court และชั้นถัดมาคือ 
ศาลล่างสามัญ (Session Court) ส าหรับศาลสูงได้แก่ High Court, Court of Appeal และ Federal Court 
of Malaysia ซึ่งเป็นศาลชั้นสูงสุด 
 
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแพ่ง 
 หลักกฎหมายที่ส าคัญ ได้แก่ 

๑. S. 17 of the Courts of Judicature Act 1964 [Act 91]; 
๒. S. 4 of the Subordinate Courts Rules Act 1955 [Act 55] and  
๓. The Rules of Court 2012. 

 ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2012  กฎแห่งศาล ค.ศ. 2012 (the Rules of Court 2012) เป็นที่รู้จัก  
ใ น น า ม  the Rules of the High Court 1980 แ ล ะ  the Rules of Subordinate Court 1980                
ซึ่งในปัจจุบันกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีทั้งในศาลสูงและศาลล่างได้ถูกบรรจุอยู่ใน 
กฎแห่งศาล ค.ศ. 2012(the Rules of Court 2012) 
 นอกจากกฎหมายหลักสามฉบับดังกล่าวแล้ว หลักเกณฑ์การบังคับคดีแพ่งในประเทศมาเลเซีย
เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับต่างๆ ดังนี้ 

 Debtor’s Act 1967 
 Distress Act 1951 
 Specific Relief Act 1950 
 Hire Purchase Act 1967 
 National Land Code 1965     
 Auction States Enactments 
 Bankruptcy Act 1967 
 Bankruptcy Rules 1969 
 Companies Act 1965 
 Companies (Winding-Up) Rules 1972 
 The Reciprocal Enforcement Of Judgments Act 1958 (REJA 1958) 

 
เขตอ านาจคดีแพ่ง (CIVIL JURISDICTION) 
 ศาลล่างสามัญ (Session Court) มีเขตอ านาจในการพิจารณาคดีแพ่งทั้งปวงซึ่งเกี่ยวกับคดีอุบัติเหตุ         
ที่เกี่ยวกับยานพาหนะ ข้อพิพาทระหว่างเจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้เช่า รวมทั้งปัญหาข้อพิพาทอ่ืนอันเกี่ยวกับ        
การยึดทรัพย์สิน นอกจากนี้แล้ว ศาลแพ่งสามัญยังมีอ านาจพิจารณาคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 1,000,000.00 
ริงกิตมาเลเซีย 



 ศาลสูง (The High Court) โดยหลักแล้วมีเขตอ านาจพิจารณาเหนือคดีแพ่งทั้งปวง แต่โดยปกติแล้ว
ศาลสูงจะจ ากัดเขตอ านาจตนเองเหนือคดีแพ่งทั้งหลายซึ่งศาลล่างทั้งสองศาล (Magistrate Court และ 
Session Court) ไม่มีเขตอ านาจรวมถึงคดีฟ้องหย่า คดีฟ้องเรียกค่าอุปการะ คดีตั้งผู้ปกครอง คดีเกี่ยวกับการ
พิสูจน์พินัยกรรม คดีมรดก คดีฟ้องขอจัดการทรัพย์มรดก คดีล้มละลาย และคดีแพ่งอ่ืนๆที่มีจ านวนทุนทรัพย์
พิพาทเกินกว่า 1,000,000.00 ริงกิตมาเลเซีย 
 
ข้อจ ากัดทางกฎหมาย (LEGAL RESTRICTIONS) 
 โดยหลักแล้ว การบังคับคดีจะกระท าต่อหน่วยงานของรัฐบาลไม่ได้ (มาตรา 33(4) และ 35 แห่ง
Government Proceedings Act 1956) นอกจากนี้  การบังคับคดีตามค าพิพากษาจะกระท าภายหลัง            
พ้น 12 ปีไปแล้วไม่ได้ (Section 6 (3) Limitation Act 1953; Ramani v Personal Representative of 
the Estate Of Vaswani, decd (No 2), (1994) 2 SLR 750) อย่างไรก็ตาม ถ้าหากผู้ร้องสามารถแสดง
เหตุผลอันควรอันเป็นที่ยอมรับได้ ศาลอาจมีค าสั่งยกเว้นได้โดยอาศัยอ านาจตามย่อหน้า 1(a)  
 O. 46 r. 2(1) (a) กฎแห่งศาล ค.ศ. 2012 (the Rules of Court 2012) วางหลักว่า การขอให้
ศาลออกหมายบังคับคดีภายหลัง 6 ปี นับแต่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อขอยกเว้น
เป็นการเฉพาะเท่านั้น ศาลจะสั่งยกเว้นหรือไม่ยกเว้นเป็นดุลพินิจของศาล (Tio Chee Hing v Chung Khiaw 
Bank Ltd  (1981) 1 MLJ 227) 
 
การบังคับคดี (MODES OF EXECUTION) 
 ภายหลังศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษา หากมีหนี้จ านวนที่ยังค้างช าระ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษามีสิทธิ
ด าเนินการต่างๆภายใตก้ฎแห่งศาล ค.ศ. 2012 (the Rules of Court 2012) ดังนี้ 

i. Writ of seizure and sale: O. 45 r. 1(1)(a) 
ii. Garnishee proceedings: O. 45 r. 1(1)(b) 
iii. Judgment Debtor Summons: O. 45 r. 5 
iv. Auction of Immovable property: O. 83 
v. Prohibitory order: O. 47 r. 6 
vi. Committal proceedings: O. 52 
vii. Charging order: O. 50 

 นอกจากนี้แล้วคู่กรณียังสามารถเลือกที่จะขอให้อีกฝ่ายล้มละลายเพ่ือที่จะบังคับเอากับทรัพย์สินของ
บุคคลเหล่านั้น ซึ่งใช้ได้กับทั้งกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  
 ส าหรับกรณีที่ เกี่ยวกับค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ คู่ความมีสิทธิบังคับคดีภายใต้หลัก               
ต่างตอบแทน ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน The Reciprocal Enforcement of Judgement Act 1958 
(REJA 1958) 
 การบังคับคดีอ่ืนๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ได้แก่ การบังคับคดีที่ศาลมีค าสั่งให้เข้าครอบครองสังหาริมทรัพย์
และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปรากฏในกฎแห่งศาล ค.ศ. 2012 (the Rules of Court 2012) ดังนี้ 

i. Writ of Possession: O. 45 r. 3(1)(a), 12(3) [Form 87] 
ii. Writ of Distress: O. 75 
iii. Writ of Delivery: O. 45 r. 4, 12(2) [Form 86] 

 



กระบวนการบังคับคดี (PROCEDURE FOR EXECUTION) 
1. หมายยึดและจ าหน่าย (Writ of Seizure and Sale) 
 ตามหลักเกณฑ์O. 45 r 12(1) หมายยึดและจ าหน่ายจะต้องเป็นท าตามแบบฟอร์ม 84 และ 85           
ซึ่งใช้บังคับทั้งกับกรณีสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงหลักประกันต่างๆ หากทรัพย์สินทรัพย์เป็น
อสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์อันมีการจดทะเบียนอ่ืน การยึดจะกระท าโดยมีค าสั่งห้ามมิให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษา
โอน เปลี่ยนแปลง หรือให้เช่าทรัพย์สินนั้น 

2. กระบวนการอายัดทรัพย์สิน (Garnishee Proceedings) 
  ภายใต้หลักเกณฑ์ O. 49เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจอายัดสิทธิของลูกหนี้ตามค าพิพากษาซึ่งเป็นสิทธิ
เรียกร้องต่อบุคคลภายนอก ซึ่งกระท าได้โดยยื่นค าร้องโดยใช้แบบฟอร์ม 98 หลังจากนั้นศาลจะออกหมายอายัด
ตามแบบฟอร์ม 97 
 ถ้าผู้ถูกอายัดไม่มาแสดงตัวที่ศาลและแสดงเหตุขัดข้องตามหมายให้ถือว่าค าสั่งอายัดนั้นเป็นอันสมบูรณ์ 
(O. 49, r. 4.) แต่หากผู้ถูกอายัดมาศาล ศาลอาจสั่งยืนยันตามค าสั่งอายัดหรือแก้ไขบางส่วนหรือพิจารณาใหม่
ได้ (O. 49, r. 5.) 

3. หมายเรียกลูกหนี้ (Judgment Debtor Summons) 
 กระบวนการนี้ต้องมีเอกสารตามแบบฟอร์ม55 ภายใต้หลัก O. 48 กฎแห่งศาล ค.ศ. 2012            
(the Rules of Court 2012) วัตถุประสงค์ของหมายนี้มีเพ่ือให้โอกาสลูกหนี้ตามค าพิพากษาช าระหนี้ตาม         
ค าพิพากษาโดยอาจแบ่งช าระเป็นงวดได้ ซึ่งลูกหนี้ตามค าพิพากษามีสิทธิขอแบ่งช าระได้แม้จะยังไม่มี
หมายเรียกจากศาลก็ตาม ในทางกลับกัน ฝ่ายเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจเป็นผู้ยื่นค าขอให้ลูกหนี้ตาม            
ค าพิพากษาแบ่งช าระเป็นงวดและศาลจะมีค าสั่งตามเช่นว่านั้นก็ได้ 

4. การขายทอดอสังหาริมทรัพย์ (Auction of Immovable Property) 
 การขายทอดอสังหาริมทรัพย์อยู่ภายใต้มาตรา 256 - 269 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแห่งชาติ          
(the National Land Code 1965) และ O. 83 กฎแห่งศาล ค.ศ. 2012 (the Rules of Court 2012) 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ 

 Auction Sales Enactment F.M.S Cap (No. 2 of 1929) 
 Auction Sales (Extension to Terengganu) Ordinance 1955 (F.M No. 58 of 1955) 
 Auction Sales Enactment Johore (En. No. 117) 
 Auction Sales Enactment Kelantan (En. No. 28 of 1930) 
 Auction Sales Enactment Perlis (En. No. 7 of 1337)  
 Auctioneer Enactment – Kedah (En. No. 8) 
 Auction Sales Rules – Selangor, Negeri Sembilan & Pahang 
 Miscellaneous Licences (Auctioneers &Valuers) Regulations 1957. 

 การยื่นค าร้องขอขายทอดอสังหาริมทรัพย์เริ่มจากการท าบันทึกค าขอและแนบบันทึกถ้อยค าเจ้าหน้าที่
จะแต่งตั้งผู้ขายทอดตลาดและก าหนดราคาทรัพย์ส าหรับอสังหาริมทรัพย์หลักจากได้รับแต่งตั้งแล้ว ผู้ขาย
ทอดตลาดจะต้องประกาศและท าการโฆษณาทรัพย์สินที่จะขาย เจ้าหน้าที่จะเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือผู้ขาย
ทอดตลาดและผู้บังคับคดีเท่านั้น ผู้สนใจเข้าซื้อทรัพย์จะต้องวางหลักประกันก่อนเข้าประมูลซื้อทรัพย์ 
 



5. ค าสั่งห้าม (Prohibitory Order) 
 ค าสั่งห้าม คือค าสั่งห้ามลูกหนี้ตามค าพิพากษามิให้เข้าข้องเกี่ยวหรือจัดการทรัพย์อันตกอยู่ภายใต้        
การบังคับคดีตามค าพิพากษากรณีที่ศาลจะออกค าสั่งห้ามได้ต้องเป็นกรณีที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้มีชื่อ
ทางทะเบียนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ดังกล่าวหรือจะต้องเป็นผู้มีประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเหนือทรัพย์สิน
นั้น 
 เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะต้องแสดงค าสั่งห้ามต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าการลงทะเบียนค าสั่ง
ห้ามนั้น ภายหลังจากลงทะเบียนแล้วถือว่าทรัพย์ดังกล่าวถูกยึดแล้ว หลังจากนั้นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
สามารถขอให้ขายทอดทรัพย์สินดังกล่าวได้ O. 47 r 7กฎแห่งศาล ค.ศ. 2012 (the Rules of Court 
2012) 

6. กระบวนการบังคับโดยออกหมายจับ (Committal Proceedings) 
 การออกหมายจับลูกหนี้ต้องกระท าภายใต้ขอบที่กฎหมายให้อ านาจ ไว้ (O.52) เจ้าหนี้ตาม               
ค าพิพากษาต้องยื่นค าร้องขอให้เริ่มกระบวนการ โดยท าเป็นค าร้องฝ่ายเดียวแนบด้วยบันทึกถ้อยค า  ถ้าศาล
อนุญาตให้ฝากขัง เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาต้องยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งเพ่ือน าตัวผู้ต้องถูกคุมขังมายังศาล 
การส่งหมายแจ้งให้ลูกหนี้ทราบต้องให้ลูกหนี้ได้รับหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 8 วันก่อนวันพิจารณา 

7. ค าสั่งให้ยึดหลักทรัพย์ (Charging Order) 
 ค าสั่งให้ยึดหลักทรัพย์เป็นค าสั่งที่มีเหนือหลักทรัพย์ทั้งหลายเช่นหุ้นเป็นต้น กระบวนการเริ่มด้วยการมี
ค าร้องฝ่ายเดียวและแนบด้วยบันทึกถ้อยค าชี้แจงรายละเอียดหุ้นที่ต้องการจะยึด 
 ศาลจะมีค าสั่งเรียกทั้งสองฝ่ายมาในวันพิจารณาโดยต้องลูกหนี้ต้องทราบนัดอย่างน้อย 7 วัน           
ก่อนวันนัดพิจารณาหากศาลพิจารณาแล้วมีค าสั่งแล้วลูกหนี้ตามค าพิพากษาจะไม่สามารถจ าหน่ายหรือโอนหุ้น
ได้อีก 

8. กระบวนการล้มละลาย (Bankruptcy Proceedings) 
 บุคคลอาจถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายได้หากมีหนี้สินเกินกว่า  30,000.00 ริงกิตมาเลเซีย 
กระบวนการอาจเริ่มเมื่อลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่ปฏิบัติการช าระหนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้ในที่นี้อาจเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ เมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและมีค าสั่งชี้ขาดแล้วจะถือว่าลูกหนี้          
ตกเป็นบุคคลล้มละลาย บรรดาเจ้าหนี้ต้องยื่นค าขอรับช าระหนี้โดยอาจมีผู้รับมอบอ านาจเพ่ือขอรับส่วนแบ่งจาก
กองทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย การแบ่งทรัพย์สินให้เจ้าหนี้เป็นไปตามล าดับและบุริมสิทธิ์การได้รับช าระหนี้ 

9. การช าระกิจการและทรัพย์สิน (Winding up) 
 กระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สินเริ่มขึ้นเมื่อนิติบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัวและไม่สามารถช าระหนี้
ได้เมื่อถึงก าหนดช าระโดยจะเป็นไปตาม มาตรา 211 กฎหมายบริษัท ค.ศ. 1965 (Companies Act 1965) 
ซึ่งอาจเกิดข้ึนโดยสมัครใจหรือศาลมีค าสั่งก็ได้ ส าหรับกระบวนการจะเป็นไปตามมาตรา 218 (1)(a) - (n) เหตุ
โดยทั่วไปที่ท าให้ศาลอาจมีค าสั่งให้บริษัทช าระกิจการและหนี้สินถูกระบุอยู่ในมาตรา 218(1) (e) ได้แก่ กรณีที่
บริษัทไม่สามารถช าระหนี้ได้ โดยต้องมีหนี้มากกว่า 500 ริงกิตมาเลเซียและไม่สามารถช าระหนี้ได้ภายหลัง 3 
สัปดาห์นับแต่วันครบก าหนดช าระหนี้ ส าหรับการขอให้ช าระกิจการและทรัพย์สินโดยสมัครใจแบ่งเป็นสอง
ประเภทหลักคือ เป็นไปตามความสมัครใจของลูกหนี้และเจ้าหนี้ 
 
 



10. การบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาลต่างประเทศและหลักต่างตอบแทนในการบังคับตาม                
ค า พิ พ า ก ษ า  ( Enforcement of Foreign Judgments / Reciprocal Enforcement of 
Judgments) 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีตามค าพิพากษาศาลต่างประเทศ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการบังคับคดี
ต าม ห ลั กต่ า งตอบ แท น  ค .ศ . 1 9 5 8 (The Reciprocal Enforcement of Judgements Act 1958            
(REJA 1958)) และ O. 67 กฎแห่งศาล ค.ศ. 2012 (the Rules of Court 2012) 
 REJA 1958 มิได้ใช้บังคับกับการบังคับคดีของศาลต่างประเทศทุกกรณี แต่ใช้บังคับเฉพาะแก่กรณี     
ค าพิพากษาของศาลสูงแห่งสหราชอาณาจักรและศาลสูงแห่งประเทศที่ระบุในไว้ในตารางแรกแห่งกฎหมายฉบับนี้
เท่ านั้ น  (มาตรา  3 REJA; Re Suppiah (Tara Rajaratnam, Judgment Creditor) (1989) 2 MLJ 479         
at 481 per LC Vohrah J.) การเริ่มกระบวนการท าได้โดยยื่นค าร้องต่อศาลพร้อมด้วยค าพิพากษาจากศาล
ประเทศดังกล่าวเพ่ือขอให้ศาลสูงรับรองค าพิพากษานั้น 

11. หมายสั่งให้ส่งมอบการครอบครอง (Writ of Possession) 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่มาตรา 7 และ 8  แห่งSpecific Relief Act 1950 ประกอบกับ O. 89 
และ O. 45 r. 3 Rules of Court 2012ภายใต้O. 89 และ O. 45, r. 3 คู่ความสามารถยื่นค าร้องได้โดย
ฝ่ายเดียวประกอบกับบันทึกข้อความแสดงเจตนาในการเข้าครอบครอง และแสดงถึงการแจ้งให้คู่กรณีอีกฝ่าย
ทราบแล้ว เมื่อศาลมีค าสั่งอนุญาตตามค าร้องแล้วศาลจะมีค าสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี (Sheriff) ไปยัง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อยึดการครอบครอง 
 ในหมายสั่งให้ส่งมอบการครอบครองอาจระบุถึงการบังคับให้ช าระเงินซึ่งอาจเป็นค่าเช่าหรือค่าเสียหาย
อ่ืนๆตามกฎหมายรวมทั้งอาจสั่งให้มีการยึดและจ าหน่ายทรัพย์สินอันเป็นสังหาริมทรัพย์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น
เพ่ือน าเงินมาช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาด้วย 

12. หมายบรรเทาความเสียหาย (Writ of Distress) 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ Distress Act 1951 ประกอบกับมาตรา 7 Specific Relief Act 1950 
และ O. 75 Rules of Court 2012โดยเริ่มด้วยการยื่นค าร้องพร้อมด้วยบันทึกถ้อยค าลงลายมือชื่อเจ้าของ
กรรมสิทธิ์หรือผู้รับมอบอ านาจ การยื่นค าร้องขอให้ศาลมีหมายบังคับคดีในกรณีนี้จ าต้องมีนิติสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้เช่า โดยหนี้ค่าเช่าจะต้องครบก าหนดช าระแล้วและผู้เช่าค้างช าระค่าเช่า หมายนี้          
ไม่จ าเป็นส่งให้แก่ผู้เช่าแต่อาจออกให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีเพ่ือด าเนินการได้โดยฝ่ายเดียว 

13. หมายให้ส่งมอบทรัพย ์(Writ of Delivery) 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ss. 16, 16a, 17A, 17B, 19 และ 20 the Hire Purchase Act 1967 
ประกอบกับ O. 45 r.4 กฎแห่งศาล ค.ศ. 2012 (the Rules of Court 2012) หมายให้ส่งมอบทรัพย์ใช้กับ
กรณีบรรเทาความเสียหายอันเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์เมื่อศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ส่งมอบสังหาริมทรัพย์
ใดๆหรือให้ช าระเงินเท่ากับมูลค่าของทรัพย์นั้นเมื่อไม่สามารถส่งมอบทรัพย์ดังกล่าวได้ โดยหมายอาจระบุ            
ค าบังคับอื่นๆ เกี่ยวกับการช าระเงินหรือค าสั่งอื่นๆตามค าพิพากษาได้  
 

..............................................................................................  
 
 
 



ประเทศเมียนมาร์ 
 
๑. บทน า 
 ๑.๑ ในสมัยที่สหภาพเมียนมาร์ปกครองโดยพระมหากษัตริย์มีระบบกฎหมายและระบบศาลเป็นของ
ตนเอง ในสมัยนั้นสหภาพเมียนมาร์มียาซาทัท(Yazathat), ดามาทัท (Damathat), และ ไพท์โทน (Phythone) 
เป็นบ่อเกิดแห่งกฎหมาย โดยยาซาทัท (Yazathat) คือพระบัญชาของพระมหากษัตริย์, ดามาทัท (Damathat) 
คือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ, และไพท์โทน (Phythone) คือค าพิพากษาของศาล นอกจากนี้กฎหมายจารีต
ประเพณีซึ่งมีแหล่งก าเนิดมาจากดามาทัท (Damathat)ก็มีสภาพบังคับจนถึงปัจจุบันนี้ 

 ๑.๒ ในช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๙ เมียนมาร์อยู่ภายใต้อาณานิคมของเครือจักรภพ จึงได้รับอิทธิพลของ
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ดังนั้นในปัจจุบันระบบกฎหมายของเมียนมาร์จึงมีรากฐานของระบบกฎหมาย
คอมมอนลอว์ ทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวล
กฎหมายก าหนดโทษและการลงโทษ และพระราชบัญญัติว่าด้วยพยานหลักฐาน โดยกฎหมายเกือบทั้งหมดของ
เมียนมาร์จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับกฎหมายของประเทศคอมมอนลอว์อ่ืนๆ เช่น ระบบกฎหมายอินเดีย           
เป็นต้น พระราชบัญญัติว่าด้วยสัญญา พระราชบัญญัติว่าด้วยการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูก
กระทบสิทธิ พระราชบัญญัติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้า พระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัท พระราชบัญญัติว่าด้วย
การโอนทรัพย์สิน และพระราชบัญญัติว่าด้วยการจดทะเบียนล้วนมีลักษณะคล้ายคลึงกับกฎหมายในประเทศ
อินเดีย ดังนั้น เมียนมาร์จึงมีระบบกฎหมายที่เป็นเอกลักษณ์อันเกิดจากการผสมผสานระหว่างระบบกฎหมาย
จารีตประเพณีของตนเองและระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ 

 ๑.๓ เมียนมาร์ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยหลายพรรคการเมือง และระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
เสรี ในปัจจุบันเมียนมาร์พยายามพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองโดยเปิดประเทศสู่ตลาดโลกอีกครั้งหนึ่ง             
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องผลักดันการตรากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองและระบบ
เศรษฐกิจในสมัยแรกของรัฐสภาเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน 

๒. ธรรมนูญศาล 
 ๒.๑ ศาลทุกๆศาลในเมียนมาร์มีอ านาจในการด าเนินกระบวนการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาและ
ค าสั่ง แต่อ านาจศาลจะถูกจ ากัดตามจ านวนทุนทรัพย์ของคดี ระบบศาลของเมียนมาร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 
๔ ระดับ คือ 
  ๑) ศาลฎีกา 
  ๒) ศาลสูงประจ าภูมิภาค / ศาลสูงของประเทศ 
  ๓) ศาลชั้นต้น 
  ๔) ศาลประจ าเมือง 

 ๒.๒ ศาลทุกศาลมีอ านาจในการนั่งพิจารณาคดีตลอดจนพิพากษาคดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายก าหนด
อ านาจศาลในการพิจารณาและพิพากษาคดีตามจ านวนทุนทรัพย์ของคดี ศาลฎีกาเป็นศาลสู งสุดของประเทศ
และมีอ านาจในการพิจารณาคดีเฉพาะในบางประเด็น เช่น คดีพาณิชย์นาวี เป็นต้น ศาลสูงประจ าภูมิภาคและ
ศาลสูงของประเทศมีอ านาจในการพิจารณาคดีแพ่งทุกประเภท แต่ศาลชั้นต้นมีอ านาจพิจารณาคดีแพ่งที่มี       
ทุนทรัพย์ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ จ๊าด และศาลประจ าเมืองมีอ านาจพิจารณาคดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ จ๊าด 
 



๓. การบังคับคดีแพ่ง 
 ๓.๑ การบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งเป็นอ านาจของศาลเอง ค าพิพากษาให้จ าเลยช าระ
หนี้เงินนั้น ศาลจะบังคับคดีโดยยึดและขายทรัพย์สินของลูกหนี้ 

 ๓.๒ ยกเว้นในบางกรณี เท่านั้นที่การบั งคับคดีหนี้ เงิน อาจใช้วิธีการจับกุมและกักกันลูกหนี้                
ตามค าพิพากษาในเรือนจ าคดีแพ่ง 

 ๓.๓ ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับคดี ยกเลิกการบังคับคดี การช าระหนี้ตามค าพิพากษาครบถ้วนสมบูรณ์ 
อยู่ในอ านาจการพิจารณาของศาลที่ออกหมายบังคับคดีนั้นๆ และการอนุญาตให้ศาล อ่ืนพิจารณาในประเด็น
ดังกล่าวเป็นการต้องห้าม (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๔๗) โดยศาลที่ออกหมายบังคับคดี
จะไม่พิจารณาพยานหลักฐานในประเด็นแห่งคดี และไม่พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของค าพิพากษานั้นๆ
อีกครั้ง 
 ๓.๔ การร้องขอเพิกถอนหมายการบังคับคดี สามารถท าได้เฉพาะเหตุที่ศาลออกหมายบังคับคดีไม่มี
อ านาจเหนือคดีเท่านั้น 
 ๓.๕ คู่ความสามารถยื่นค าร้องระงับการบังคับคดีชั่วคราว ตามค าสั่งที่ ๒๑ ของกฎข้อที่ ๒๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้ หากมีประเด็นในคดีใดๆ ของฝ่ายเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ตามค าพิพากษา
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 
 ๓.๖ ค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความอาจสิ้นผลได้ หากสัญญาประนีประนอม          
ยอมความเกิดจากการฉ้อฉล หรือคู่สัญญามีความบกพร่องทางความสามารถค าพิพากษาไม่มีผลผูกพันผู้อ่ืน         
ที่ไม่ใช่คู่ความในคด ี
 ๓.๗ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาโดยได้รับอนุญาตจากศาล สามารถบังคับให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาสาบาน
และเปิดเผย รายละเอียดทรัพย์สินของตน 
 ๓.๘ ในกรณีที่ค าพิพากษาเป็นหนี้กระท าการ เช่น ค าพิพากษาให้จ าเลยขายอสังหาริมทรัพย์ให้โจทก์ 
ศาลสามารถสั่ง ให้เจ้าพนักงานของศาลด าเนินการซื้อขายและด าเนินการทางทะเบียนให้แล้วเสร็จแทนคู่ความ 

๔. วิธีการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษา (ค าสั่งที่ ๒๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง) 
 ๔.๑ ศาลอาจบังคับคดีโดย 
  (i) สั่งให้ส่งมอบทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในหมายบังคับคดี 
  (ii) อายัดและจ าหน่าย หรือจ าหน่ายโดยไม่มีการอายัดทรัพย์สินใดๆ 
  (iii) จับกุมและกักขังในเรือนจ า 
  (iv) แต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือ 
  (v) วิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมแก่กรณีเพ่ือให้การบังคับคดีเกิดประสิทธิผล (ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๑)  

 ๔.๒ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งสามารถยื่ค าร้องขอหมายบังคับคดีต่อศาลที่มีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง การบังคับคดีอาจบังคับเอากับตัวลูกหนี้ หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือทั้งสองกรณี ศาลที่มีอ านาจ        
บังคับคดีได้แก่ศาลที่ตั้งอยู่ในภูมิล าเนาของลูกหนี้หรือที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ยกเว้นกรณีศาลออกหมายให้ศาลอ่ืน        
ที่มีเขตอ านาจบังคับคดีแทน 

๔.๓ การบังคับคดีเอากับตัวลูกหนี้สามารถด าเนินการได้ตามค าสั่งที่ ๒๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง และสามารถแบ่งงออกได้เป็น (i) หมายบังคับให้ช าระหนี้เงิน (ii) หมายบังคับคดีอ่ืนๆ           



ที่ไม่ใช่การช าระหนี้เงิน: ศาลอาจมีค าสั่งให้จับกุมและกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษา, ในกรณีการบังคับคดีเอากับ
ทรัพย์สินของลูกหนี้  สามารถแบ่งได้ออกเป็น (i) การอายัดสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และ                 
(ii) การจ าหน่ายทรัพย์สินที่อายัด 

 ๔.๔ หมายบังคับให้ช าระหนี้เงินนั้น รวมถึง หมายให้ช าระหนี้เงินในกรณีที่ลูกหนี้สามารถเลือกวัตถุ
แห่งหนี้เป็นการช าระเงิน และรวมถึงการสั่งกักขังลูกหนี้ในเรือนจ าแพ่ง และรวมถึงการอายัดและจ าหน่าย
ทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือทั้งสองกรณี (ค าสั่งที่ ๒๑ ของกฎข้อที่ ๓๐) 

 ๔.๕ ในกรณีที่หมายบังคับคดีเป็นการบังคับเอากับสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะเจาะจง หรือส่วนหนึ่งของ
สังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะเจาะจง การบังคับคดีสามารถท าได้โดยการยึดสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ทั้งหมดหรือ
บางส่วน หากสามารถยึดได้ และโดยการส่งมอบทรัพย์นั้นแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลได้รับมอบ
อ านาจจากเจ้าหนี้ หรือโดยการกักขังลูกหนี้ในเรือนจ าแพ่ง หรือโดยการอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือทั้งสอง
กรณ ี

 ๔.๖ ในกรณีลูกหนี้ตามหมายบังคับคดีในหนี้กระท าการตามสัญญา หรือหนี้ค่าชดเชยในคดีครอบครัว 
หรือหนี้งดเว้นกระท าการ จงใจเพิกเฉยเสียไม่ปฏิบัติตามหมายบังคับคดี การบังคับคดีอาจท าได้โดยการกักขัง
ลูกหนี้ในเรือนจ าแพ่ง หรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือทั้งสองกรณี 

 ๔.๗ ในกรณีการบังคับคดีเอากับเอกสารหรือการให้การรับรองตราสารหนี้ และลูกหนี้ตามค าพิพากษา
ละเลยหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามหมายบังคับคดี เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาสามารถจัดเตรียมร่างเอกสารหรือ  
การรับรองตราสารหนี้ให้สอดคล้องตามหมายบังคับคดีนั้น และจัดส่งส าเนาเอกสารนั้นแก่ศาล เพ่ือศาลจะได้
ด าเนินการเรื่องอากรแสตมป์ต่อไปหากกฎหมายก าหนด และศาลหรือเจ้าหน้าที่ของศาลที่รับผิดชอบสามารถ
ด าเนินการบังคับตามเอกสารนั้นๆ ได้ทันที (ค าสั่งที่ ๒๑ ของกฎข้อที่ ๓๔) 

 ๔.๘ ในกรณีหมายบังคับคดีให้ลูกหนี้ส่งมอบสังหาริมทรัพย์ ลูกหนี้ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์นั้น
ให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรือขับไล่บุคคลที่ผูกพันตามหมายในกรณี          
ที่บุคคลนั้นๆ ปฏิเสธที่จะออกไปตากทรัพย(์ค าสั่งที่ ๒๑ ของกฎข้อที่ ๓๕) 

 ๔.๙ ในกรณีหมายบังคับคดีเป็นการส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้ที่มีสิทธิครอบครองครอบครองอยู่ 
ศาลอาจมีค าสั่งให้ส่งมอบอสังหาริมทรัพย์โดยการติดประกาศส าเนาหมายและค าสั่ง ณ อสังหาริมทรัพย์นั้น              
ให้สามารถเห็นได้โดยงา่ย และ ณ สถานที่อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม (ค าสั่งที่ ๒๑ ของกฎข้อที่ ๓๖) 

๕. จับกุมและกักขังในเรือนจ า 

๕.๑ ในการบังคับคดีที่ให้ลูกหนี้ช าระหนี้เงินลูกหนี้ตามค าพิพากษาอาจถูกสั่งกักขังเป็นเวลา ๖ เดือน 
และอาจได้รับการปล่อยตัวก่อนก าหนดหากลูกหนี้ช าระหนี้ครบถ้วน การปล่อย ตัวลูกหนี้ ไม่ท าให้หนี้                 
ตามค าพิพากษาระงับ เพียงแต่ลูกหนี้จะไม่สามารถถูกกักขังในเรือนจ าแพ่งซ้ าอีกครั้งภายใต้หมายบังคับคดีเดิม 
(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๘) 

 ๕.๒ ก่อนออกหมายจับ ศาลอาจออกหมายแจ้งเตือนลูกหนี้ตามค าพิพากษาให้มารายงานตั วต่อศาล
และแสดงเหตุผลที่ตนไม่สมควรถูกกักขังในเรือกจ าแพ่ง อย่างไรก็ตามศาลอาจไม่ออกหมายแจ้งเตือน หากศาล
เห็นว่าลูกหนี้มีพฤติการณ์จะหลบหนีออกจากเขตอ านาจศาลเพ่ือให้การบังคับคดีไม่สามารถท าได้หรือล่าช้า 
 
 



๖. การอายัดทรัพย ์
 ๖.๑ มาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มีหลักว่า ทรัพย์ดังต่อไปนี้อยู่ภายใต้
ความรับผิดในการบังคับคดี ที่ดิน, บ้าน, อาคาร, สินค้า, เงิน, ธนบัตร, เช็ค, ตั๋วแลกเงิน, ตราสารทางการเงิน, 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน, หลักทรัพย์รัฐบาล หลักทรัพย์และอนุพันธ์ทางการเงินต่างๆ, ตราสารหนี้, หุ้นในบริษัท. บัญชี
เงินฝากประจ าเผื่อเรียก, ทรัพย์สินอ่ืนๆที่สามารถขายได้, สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆที่ลูกหนี้มีอ านาจจัดการจ าหน่ายจ่ายโอนไม่ว่าทรัพย์หรือผลประโยชน์นั้นๆจะเป็นมีชื่อของ
ลูกหนี้เป็นเจ้าของหรือที่ผู้อ่ืนครอบครองแทนหรือทรัสตี 

 ๖.๒ ดังนั้น การอายัดทรัพย์สินจึงเป็นวิธีการบังคับคดีอย่างหนึ่งของหมายบังคับคดีหนี้เงิน หรือหมาย
บังคับคดีอ่ืนๆที่สามารถชดใช้ได้ด้วยเงิน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ค าสั่งที่ ๒๑ ของกฎข้อที่ 
๔๑ – ๕๗ ก าหนดให้จับกุมและอายัดทรัพย์ของลูกหนี้ โดยค าสั่งที่ ๓๘ วางกฎเกณฑ์ให้สามารถด าเนินการ
จับกุมและอายัดทรัพย์ของจ าเลยก่อนมีค าพิพากษาได้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองโจทก์จากกรณีที่จ าเลย
อาจพยายามด าเนินการต่างๆเพ่ือไม่ให้สามารถบังคับคดีได้ 

๗. การบังคับตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ 
 ๗.๑ การบังคับตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศเป็นกระบวนการของศาลที่ส าคัญและมีผลต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทข้ามชาติหรือผู้ลงทุนต่างชาติ ดังนั้นเมื่อศาลที่ตัดสินคดีและศาลที่มีอ านาจบังคับคดี
เหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ตั้งอยู่คนละประเทศ จึงจ าเป็นที่ จะต้องมีการบังคับตามค าพิพากษาของศาล
ต่างประเทศ ตามกฎหมายของเมียนมาร์เกี่ยวกับการบังคับตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศนั้น กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องมีการยื่นส่งค าพิพากษาของศาลต่างประเทศต่อศาลเมียนมาร์ แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ  
มักเกิดประเด็นปัญหาว่า ศาลเมียนมาร์สามารถด าเนินการบังคับตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ              
ได้หรือไม่ เพียงใด และสามารถบังคับเอากับทรัพย์สินหรือหน่วยงานรัฐของเมียนมาร์ได้หรือไม่ เพียงใด 

 ๗.๒ ศาลเมียนมาร์จะด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาตามที่ศาลที่มีอ านาจส่งมาให้            
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๓ ก าหนดว่า ค าพิพากษาของศาลต่างประเทศเป็นอันยุติ
ตามที่ระบุไว้ชัดเจนในค าพิพากษาระหว่างคู่ความ หรือคู่กรณีในการฟ้องร้อง แต่อย่างไรก็ตาม ค าพิพากษาศาล
ต่างประเทศจะไม่ถือเป็นยุติ หากมีกรณีดังต่อไปนี้: 
  (๑) เมื่อศาลที่ท าค าพิพากษาไม่มีอ านาจเหนือคดีนั้นๆ 
  (๒) เมื่อค าพิพากษาไม่สมควรได้รับการรับรอง หากปรากฏว่ากระบวนการพิจารณาพิพากษา
คดีไม่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือเมื่อตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศให้ใช้กฎหมายเมียนมาร์
พิจารณาคดี แต่ศาลปฏิเสธไม่ใช้กฎหมายเมียนมาร์ 
  (๓) เมื่อกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีขัดต่อความยุติธรรม หรือฉ้อฉล 
  (๔) เมื่อหนี้ตามค าพิพากษาขัดต่อกฎหมายใดๆท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ในเมียนมาร์ 

 ๗.๓ เมียนมาร์ไม่มีข้อตกลงกับประเทศใดๆในเรื่องการยอมรับและบังคับตามค าพิพากษาของศาล
ต่างประเทศ และจนถึงปัจจุบันเมียนมาร์ยังไม่มีคดีที่ เกี่ยวข้องกับการบังคับตามค าพิพากษาของศาลประเทศ 
อย่างไรก็ตาม การบังคับตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศและค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการใน               
เมียนมาร์ควรจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลตราบเท่าที่การพิจารณาคดีพาณิชย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ลงทุน
ต่างชาติและผู้ลงทุนท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางพาณิชย์ จึงควรมีการ
ท าให้กฎหมายมีความคล้ายคลึงกันท้ังระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 



 ๗.๔ ถึงแม้เมียนมาร์จะไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศ และไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกในสนธิสัญญาการ
ยอมรับและบังคับตามค าพิพากษา แต่เมียนมาร์ยอมรับพิจารณาตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ หากจ าเลยหรือ
ทรัพย์สินในคดีตั้งอยู่ในเขตอ านาจศาล โดยศาลเมียนมาร์จะมุ่งพิจารณาค าพิพากษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔ 

๘. บทสรุป 
 การบังคับคดีในประเทศเมียนมาร์เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.๒๔๕๒          
ซึ่งถึงแม้จะเป็นเวลายาวนานแต่กฎหมายฉบับนี้ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อระบบกฎหมายเมียนมาร์ ผู้แทนจาก        
เมียนมาร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในครั้งนี้จะมอบโอกาสให้ตนสามารถศึกษาเรียนรู้กระบวนการบังคับคดี
แพ่งของประเทศต่างๆ และยังหวังว่าจะสามารถมีส่วนในการตัดสินใจในการน าความรู้ที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้
กับระบบกฎหมายเมียนมาร์ต่อไป 
 

............................................................. ................................. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเทศฟิลิปปินส์ 

ความน า 
การบังคับคดีของฟิลิปปินส์สามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 ลักษณะ 

 1. การบังคับคดีเป็นสิทธิของเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือผู้ชนะคดี เมื่อระยะเวลาอุทธรณ์สิ้นสุดลงโดย
ไม่มีการอุทธรณ์ เป็นกรณีที่ศาลต้องออกหมายบังคับคดีหากคู่ความฝ่ายที่ชนะคดีร้องขอ โดยไม่จ าต้องไต่สวน 
 2. การบังคับคดีเป็นดุลพินิจศาล ศาลอาจออกหมายบังคับคดีก่อนที่ค าพิพากษาจะมีผลบังคับ เรียกว่า
การบังคับคดีระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ หรือบังคับคดีตามดุลพินิจ ซึ่งต้องมีเหตุผลอันสมควร เช่น ลูกหนี้          
ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินจนไม่มีทรัพย์เหลือให้ท าการบังคับคดี 
 หากมีการบังคับคดีแล้วต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ เมื่อมีผู้ร้องขอ ศาลอาจสั่งให้กลับคืนสู่สถานะ
เดิมหรือสั่งให้ชดเชยความเสียหายได้ 
วิธีการบังคับคดี 

A) บังคับกับทรัพย์สินของลูกหนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามตามค าพิพากษารวมทั้งดอกเบี้ย 
B) บังคับกับทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของตัวแทนลูกหนี้ หรือทายาท หรือผู้รับพินัยกรรม

หรือผู้เช่าหรือ Trustee ของลูกหนี้ 
C) บังคับขายทอดตลาดทรัพย์สิน และจ่ายเงินส่วนได้เพ่ือช าระหนี้ตามค าพิพากษา 
D) บังคับให้ส่งมอบการครอบครองทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือช าระหนี้ครอบคลุม    

ไปถึงค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าเช่า หรือผลก าไร ตามท่ีระบุในค าพิพากษา  
E) ในทุกกรณี หมายบังคับคดีต้องระบุจ านวนดอกเบี้ย ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าเช่า หรือผลก าไร         

ถึง ณ วันที่ออกหมายบังคับคดี แยกต่างหากจากเงินต้นตามค าพิพากษา 
 
กรณีหนี้เงิน สามารถเรียกให้ลูกหนี้ช าระเต็มจ านวนตามค าพิพากษาได้ทันที โดยสามารถช าระเป็น

เงินสดหรือเช็คที่ธนาคารรับรองแล้ว สั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา หากมีเงินเหลือจึงคืนให้ลูกหนี้            
ตามค าพิพากษาส่วนวิธีการบังคับแบบอื่น ได้แก่ การยึดและการอายัด 

การยึด (Levy) ต้องกระท าโดยชอบ มิฉะนั้นการขายย่อมตกเป็นโมฆะ ซึ่งการยึดกระท าได้ดังนี้ 
1) เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถยึดทรัพย์ของลูกหนี้ได้ทุกประเภทที่อาจจ าหน่ายได้ หากไม่เข้า

ข้อยกเว้นทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี โดยลูกหนี้มีสิทธิเลือกทรัพย์ที่จะให้
ยึดเพื่อช าระหนี้ได้ 

2) หากลูกหนี้ไม่เลือก เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องบังคับเอาจากทรัพย์สินส่วนตัว (สังหาริมทรัพย์)
ก่อน หากไม่เพียงพอจึงบังคับจากอสังหาริมทรัพย์ 

3) เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องขายทรัพย์ที่ยึดหรือขายบางส่วนของทรัพย์ที่ยึดเพียงให้พอคุ้มหนี้
ตามค าพิพากษารวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมเท่านั้น 
การอายัด (Garnishment) คือการบังคับคดีเอาจากสิทธิเรียกร้องที่ลูกหนี้มีต่อบุคคลภายนอก 

รวมถึงเงินฝากธนาคาร ผลประโยชน์ทางการเงินที่จะได้รับ ค่าใช้สิทธิ ค่าคอมมิชชั่น หรือทรัพย์อ่ืนใด (อันไม่
อาจส่งมอบทางกายภาพ) ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของบุคคลภายนอก การอายัดต้องมีการบอกกล่าว        
ไปยังผู้รับค าสั่งอายัดซึ่งอาจเป็นลูกหนี้ของลูกหนี้ หรือผู้ที่ลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้อง และอายัดได้เท่าที่พอช าระหนี้
ตามค าพิพากษาพร้อมค่าฤชาธรรมเนียมเท่านั้น 

 
 



ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
(a) บ้านของครอบครัวลูกหนี้ตามค าพิพากษาตามที่กฎหมายก าหนดหรือเคหสถานที่ลูกหนี้

อยู่อาศัย หรือที่ดินซึ่งเกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยดังกล่าว 
(b) เครื่องใช้หรือทรัพย์สินส่วนตัวที่มีไว้ใช้สอยในทางการค้าในหน้าที่การงาน หรือใช้ในการ

ด ารงชีวิต 
(c) คลังความรู้ของวิชาชีพและเครื่องมืออุปกรณ์ของผู้พิพากษา ทนายความ แพทย์ เภสัชกร 

ทันตแพทย์ วิศวกร และวิชาชีพอ่ืนๆ ซึ่งมูลค่าไม่เกิน 300,000 เปโซ และ 
(d) สิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือตามกฎหมายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับเพ่ือการช่วยเหลือ 

หรือบ านาญ หรือค่าตอบแทนจากรัฐบาล  

การขายทอดตลาด 
  การขายทรัพย์สินที่บังคับคดีต้องกระท าโดยขายทอดตลาดให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด โดยมีการ
แจ้งให้สาธารณชนรวมทั้งลูกหนี้ทราบล่วงหน้า หากมีบุคคลที่สามอ้างกรรมสิทธิ์หรือสิทธิเหนือทรัพย์ที่ยึด           
เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ผูกพันที่จะเก็บรักษาทรัพย์นั้นไว้ เว้นเสียแต่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะวางเงินประกัน
โดยค าสั่งอนุมัติของศาล ซึ่งต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่ยึด กรณีค าร้องของบุคคลภายนอก         
ถูกปฏิเสธหรือมีการขายทอดตลาดเนื่องจากการวางหลักประกัน ทางเยียวยาคือบุคคลที่สามสามารถร้องต่อ
ศาลที่มีเขตอ านาจเพื่อโต้แย้งเจ้าหนี้และผู้ซื้อทรัพย์ภายหลังจากการขายสิ้นสุดลง 
  หากผู้เสนอราคาสูงสุดไม่ช าระราคา เจ้าพนักงานบังคับคดีจะน าทรัพย์ออกขายทอดตลาด   
อีกซ้ าหนึ่งให้กับผู้เสนอราคาสูงสุดรายอื่น โดยไม่ต้องรับผิดชอบความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายหลัง 
  ผู้ซื้อทรัพย์สินประเภทที่ส่งมอบทางกายภาพได้ เมื่อช าระราคาครบถ้วนแล้วสามารถ
ครอบครองทรัพย์ได้ทันที และได้รับหนังสือรับรองการขาย (Certificate of Sale) ซึ่งเป็นการโอนสิทธิของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่มีอยู่ในทรัพย์นั้น ส่วนกรณีซื้ออสังหาริมทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะออกหนังสือ
รับรองการขายซึ่งต้องน าไปจดทะเบียน ณ ส านักจดทะเบียนที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ในเขต หนังสือรับรองดังกล่าว
เป็นเพียงการบันทึกข้อมูลการขายที่แสดงว่าผู้มีชื่อในหนังสือเป็นผู้ซื้อได้ มิใช่เป็นการโอนทรัพย์ที่สมบูรณ์ 
แตกต่างจาก Deed of Sale ซึ่งเป็นเอกสารอีกฉบับหนึ่งที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะออกให้ภายหลังระยะเวลา
ไถ่ถอนทรัพย์คืน (the Period of Redemption) สิ้นสุดลง จึงจะเป็นการโอนที่มีผลให้ผู้ซื้อทรัพย์มีสิทธิเข้า
ครอบครองทรัพย์ได้ ทั้งนี้ การจดทะเบียนหนังสือรับรองการขายมีผลต่อการนับระยะเวลาไถ่ถอนทรัพย์ด้วย
ตราบใดที่ยังไม่จดทะเบียน ระยะเวลาการไถ่ถอนทรัพย์คืนก็จะยังไม่เริ่มต้น และการเริ่มนับระยะเวลามิใช่           
นับจากวันจดทะเบียน หากแต่นับจากเวลาที่จดทะเบียน 
  สิทธิในการไถ่ถอนทรัพย์คืนมีเฉพาะกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ซึ่งระยะเวลาขึ้นอยู่
กับตัวบุคคลที่จะใช้สิทธิไถ่ถอน หากเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา มีระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่จดทะเบียน
หนังสือรับรองการขาย หากเป็นผู้รับช่วงต่อระยะเวลาขึ้นอยู่กับว่าผู้นั้นเป็นผู้ไถ่ถอนคนแรกหรือไม่ กรณีเป็นคน
แรก จะมีเวลาไถ่ถอนหนึ่งปี แต่ถ้าเป็นผู้ไถ่ถอนล าดับถัดมา จะมีเวลา 60 วันนับแต่การไถ่ถอนครั้งสุดท้ายหาก
ไม่มีการไถ่ถอนทรัพย์ภายในหนึ่ งปีนับแต่จดทะเบียนหนังสือรับรองการขาย ผู้ซื้อทรัพย์ย่อมมีสิทธิ                   
เข้าครอบครองและจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ได้ 
  เมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาไม่สามารถบังคับคดีจากทรัพย์สินของลูกหนี้ได้เต็มจ านวนหรือ     
แม้บางส่วน กฎหมายยังให้หนทางเยียวยาเพ่ือปกป้องสิทธิโดยศาลที่มีค าพิพากษาสามารถเรียกลูกหนี้          
มาสอบถามเกี่ยวกับทรัพย์สินและรายได้ รวมทั้งเรียกบุคคล บริษัทหรือนิติบุคคลอ่ืนใดซึ่งถูกกล่าวหาว่ามี



ทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในความครอบครองหรือเป็นหนี้ของลูกหนี้ เพ่ือมาสอบสวนข้อเท็จจริงได้ นอกจากนั้น
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษายังอาจร้องขอต่อศาลขอให้แต่งตั้งผู้รักษาทรัพย์ของลูกหนี้ และห้ามจ าหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์ซึ่งไม่ต้องห้ามมิให้บังคับคดีได้ 
 

.............................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเทศสิงคโปร์ 

๑. ระบบการบังคับคดีแพ่ง 
ในรายงานนี้ ค าพิพากษาหมายความรวมถึงค าพิพากษาและค าสั่งของศาลสิงคโปร์ได้แก่ศาลสูงสุด  

ศาลสูงซึ่งรวมถึงศาลการค้าระหว่างประเทศสิงคโปร์ (Singapore International Commercial Court)          
ศาลระดับรัฐ (State Court) ประกอบด้วยศาลชั้นต้น ศาลแขวง และองค์คณะตัดสินคดีที่มีทุนทรัพย์เล็กน้อย 
(Small Claims Tribunals) และศาลครอบครัว ค าพิพากษาและค าสั่งของคณะตุลาการในสิงคโปร์สามารถ
บังคับได้เหมือนดังเช่นเดียวกับว่าได้พิพากษาผ่านศาลตามที่กฎหมายจัดตั้งคณะตุลาการได้ให้อ านาจไว้            
และค าพิพากษาและค าสั่งของศาลต่างประเทศที่ครบองค์ประกอบในการรับรองและบังคับในประเทศสิงคโปร์ 

การบังคับคดีแพ่งในประเทศสิงคโปร์เป็นไปตามรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลฎีกา (Supreme Court of 
Judicature Act) รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลระดับรัฐ (State Courts Act) และข้อก าหนดของศาล (Rules of 
Court) และข้อก าหนดของศาลครอบครัว. (Family Justice Rules 2014) ส่วนใหญ่วิธีการบังคับคดีแพ่งจะมี
วิธีการเดียวกันยกเว้นค าพิพากษาของศาลครอบครัวที่อาจจะมีรายละเอียดแตกต่างออกไป 

เมื่อลูกหนี้ตามค าพิพากษาปฏิเสธหรือไม่สามารถช าระหนี้ตามค าพิพากษา เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะมี
อ านาจควบคุมดูแลและมีหน้าที่ในการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาและตัดสินใจใช้วิธีการ  บังคับ
คดีอย่างใดอย่างหนึ่ งกับลูกหนี้ตามค าพิพากษา ศาลมีอ านาจมอบหมายให้ เจ้าหนี้ต ามค าพิพากษา              
ใช้วิธีการตามทางกฎหมายหลายประการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการบังคับคดีแพ่งโดยมีระดับการ
ควบคุมดูแลจากศาลที่แตกต่างกันไป 

๒. เจ้าพนักงานบังคับคดีในประเทศสิงคโปร์ 
เมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาตัดสินใจบังคับคดีแพ่งด้วยหมายบังคับคดีหรือค าสั่งจับกุมกักขัง การบังคับ

คดีนั้นจะต้องด าเนินการโดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายภายใต้รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลฎีกาหรือรัฐบัญญัติว่าด้วยศาล
ระดับรัฐ 

เจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลฎีกาและเจ้าหน้าที่  (Sheriff) เจ้าพนักงานบังคับคดี (ซึ่งเป็น                
เจ้าพนักงานทะเบียน (Registrar) และเจ้าหน้าที่) ถือเป็นเจ้าพนักงานของศาลฎีกา รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลฎีกา 
ให้อ านาจและหน้าที่แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีในการบังคับคดีแพ่งและบังคับให้เป็นไปตามหมายบังคับคดี และ
ในการจับกุมและรับมอบตัวบุคคลหรือทรัพย์สินให้อยู่ในความยึดถือของศาลฎีกา นอกจากที่เจ้าพนักงานบังคับ
คดีจะมีหน้าพ่ีต่อศาลแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาและ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาระหว่างด าเนินการบังคับคดีด้วย เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับ
การบังคับคดีแก่ศาลฎีกามิใช่ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีแต่อย่างใด 

เจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลระดับรัฐ (Bailiff) 
เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเจ้าพนักงานของศาลระดับรัฐตามท่ีกฎหมายรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลระดับรัฐได้

มอบอ านาจและหน้าที่ไว้ซึ่งเหมือนกับเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลฎีกา  
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี (Authorized Bailiff) 
เจ้าพนักงานทะเบียนของศาลฎีกาและศาลระดับรัฐมีอ านาจในการมอบหมายให้ทนายความหรือ

เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจและหน้าที่ของตนในต าแหน่งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ในช่วงก าหนดระยะเวลาหนึ่งๆ            
ทั้งนี้ เป็นไปตามหมายยึดและขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์เท่านั้น คณะของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็น  
เจ้าพนักงานบังคับคดีในปัจจุบันอยู่ที่ศาลระดับรัฐ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาสามารถคัดเลือกให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่ง ในคณะนั้นกระท าการเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีแทนเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลได้ เจ้าหนี้ตาม                 



ค าพิพากษาหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ได้รับมอบหมายสามารถยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานทะเบียนให้พิจารณา
มอบหมายบุคคลเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีส าหรับคดีนั้นๆ ได้ โดยเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ได้รับมอบหมายโดยตรงตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของศาล 

บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลฎีกาหรือรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลระดับรัฐให้ท าการ
บังคับคดีแพ่งจะเรียกว่า Bailiff  

รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลฎีกาและรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลระดับรัฐให้อ านาจเจ้าพนักงานบังคับคดีในการเข้า
ไปในสถานที่ใดๆ เพ่ือด าเนินการตามหมายบังคับคดี และใช้อ านาจตามที่สมควรและจ าเป็น เจ้าพนักงาน 
บังคับคดีมีอ านาจเปิดล็อกประตูของสถานที่ประกอบการค้าเพ่ือท าให้เข้าไปได้แต่ห้ามด าเนินการดังกล่าว          
ต่อสถานที่รโหฐาน เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ได้หากถูกคัดค้าน แต่มีอ านาจแจ้งลูกหนี้
ตามค าพิพากษาให้ทราบถึงความผิดฐานละเมิดอ านาจหรือขัดขวางเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าหนี้ตาม              
ค าพิพากษาหรือผู้แทนจะต้องอยู่ร่วมกับเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างด าเนินการบังคับคดีด้วย 

เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่อาจถูกฟ้องอันเนื่องมาจากการปฎิบัติงานตามหน้าที่หรือถูกฟ้องส าหรับความ
เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนระหว่างปฎิบัติหน้าที่เว้นแต่จะได้กระท าการนอกขอบอ านาจโดยจงใจ 

๓. วิธีการบังคับคดีแพ่ง 
การบังคับคดีแพ่งในประเทศสิงคโปร์มีลักษณะที่ศาลเป็นศูนย์กลางผ่านค าสั่งศาล โดยเจ้าหนี้ตาม           

ค าพิพากษาจะต้องด าเนินการตามค าสั่งศาล วิธีการบังคับคดีสามารถด าเนินการไปโดยพร้อมๆ กันได้ 
วิธีการบังคับคดีจะถูกก าหนดอยู่ในเนื้อหาของค าพิพากษาตามภาคผนวกเอ กระบวนการบังคับคดีตาม

ข้อก าหนดของศาลเป็นไปตามที่ระบุข้างล่างนี้ ส่วนกระบวนการของค าพิพากษาศาลครอบครัวจะอยู่ภายใต้
ข้อก าหนดของศาลครอบครัว การบังคับคดีจะมีก าหนดระยะเวลาที่ ๑๒ ปีนับจากวันที่อ่านค าพิพากษา 

การประชุมหารือเกี่ยวกับการบังคับคดี  
เมื่อศาลเห็นเองหรือได้รับค าร้องจากคู่ความสามารถจัดให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการบังคับคดี

หลังจากที่การบังคับคดีได้เริ่มขึ้นแล้ว และมีอ านาจสั่งให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาศาลเพ่ือศาลจะได้มีค าสั่ง 
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้การจ าหน่ายทรัพย์สินเป็นไปโดยเที่ยงธรรมรวดเร็วและคุ้มค่า 

การสอบสวนลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
การสอบสวนลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นกลไกอย่างหนึ่งเพ่ือช่วยเหลือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาในการ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับคดีนอกเหนือไปจากวิธีการบังคับคดี เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาสามารถยื่น           
ค าร้องต่อศาลให้มีค าสั่งเรียกให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษามาไต่สวนด้วยวาจาเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือวิธีการอ่ืนใด            
ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี หรือเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาจัดท าบัญชีหรือเอกสารของ
ทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความครอบครอง ในกรณีที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นนิติบุคคลบุคคลผู้กระท าการแทน
ลูกหนี้จะถูกหมายเรียกให้มาให้การ 

เมื่อศาลอนุญาตตามค าร้องแล้วศาลจะส่งค าสั่งเรียกสอบสวน พร้อมบัญชีค าถามแก่พยานทั้งหลาย 
หากพยานกรอกข้อมูลตามบัญชีค าถามครบถ้วนและเป็นที่พอใจแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาแล้ว พยานอาจ            
ไม่ต้องมาให้การต่อศาลมิฉะนั้นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจด าเนินการถามลูกหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ิมเติม              
ในนัดไต่สวนได ้

หมายแจ้งการยึดหุ้นและค าสั่งยึดหุ้น 
หมายแจ้งการยึดหุ้นท าให้บุคคลที่มีส่วนได้ในหลักทรัพย์ต่างๆ รวมถึงพันธบัตรรัฐบาล ได้รับทราบการ

โอนหรือการช าระเงินตามหลักทรัพย์นั้น ในการนี้ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะต้องยื่นค าร้องขอให้ออกประกาศ



แจ้งการยึดหุ้นและส่งหมายแจ้งการยึดหุ้นแก่นายทะเบียน โดยนายทะเบียนจะต้องส่งค าสั่งการร้องขอให้จด
โอนหรือช าระเงินให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาทราบเสียก่อนจึงจะจดทะเบียนโอนหลักทรัพย์หรือช าระเงินปันผล
หรือดอกเบี้ยใดๆ ได้  

อย่างไรก็ดี หมายแจ้งการยึดหุ้นเพียงแต่ให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาในการแสดงสิทธิของตน
เหนือหลักทรัพย์เหล่านั้น แต่ไม่ได้มีผลเป็นการห้ามการโอนหรือช าระเงินดังกล่าว เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา           
ผู้ประสงค์จะระงับการโอนจะต้องยื่นค าร้องขอให้นายทะเบียนงดเว้นการจดทะเบียนโอนหลักทรัพย์หรือช าระ
เงินปันผลหรือดอกเบี้ย 

หมายบังคับคดี 
หมายบังคับคดีเป็นค าสั่งของศาลถึงเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ปฏิบัติหน้าที่บังคับตามค าพิพากษา  

หมายบังคับคดีมีผลเป็นเวลา ๑๒ เดือน แต่ระยะเวลาดังกล่าวอาจขยายได้เมื่อมีค าร้องขอ ในบางกรณี เจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาอาจต้องขออนุญาตศาลอีกครั้งหนึ่ ง เช่น เมื่อระยะเวลา ๖ ปีได้ผ่านพ้นไปนับแต่วัน                 
ที่มีค าพิพากษาหรือเมื่อมีคู่ความที่มีสิทธิหรือต้องรับผิดในการบังคับคดีมีการเปลี่ยนแปลงไป  

กฎหมายถือว่าเจ้าพนักงานทะเบียนได้ออกหมายบังคับคดีเมื่อเจ้าพนักงานทะเบียนลงลายมือชื่อ          
ลงตรา และลงวันที่ในหมายบังคับคดีนั้น วันที่มีหมายบังคับคดีจะเป็นวันที่ก าหนดล าดับในการช าระหนี้ตาม
หมายบังคับคดีในกรณีท่ีมีหมายบังคับคดีหลายฉบับ หมายบังคับคดีมี ๓ ประเภทด้วยกันดังนี้ 

๑. หมายยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน (Writ of Seizure and Sale) 
ค าพิพากษาให้ช าระเงินสามารถบังคับได้โดยหมายยึดและขายท อดตลาดทรัพย์สินส าหรับ

สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา โดยหมายบังคับคดีประเภทนี้
เป็นหมายบังคับคดีส่วนใหญ่ที่ได้มีการด าเนินการในประเทศสิงคโปร์ 

สังหาริมทรัพย์ การมีหมายยึดและขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์ไม่ต้องได้รับการอนุญาตจากศาล          
ในวันน ายึด เจ้าพนักงานบังคับคดีจะเข้าไปในสถานที่ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาและยึดสังหาริมทรัพย์ตามที่
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือผู้แทนได้น ายึดเว้นแต่ทรัพย์สินบางประเภท เช่น ของใช้ในชีวิตประจ าวันหรือ
เครื่องมือในการประกอบอาชีพจะได้รับการยกเว้นจากการบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีจะส่งหมายแจ้งการ
ยึดทรัพย์แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา หากทรัพย์สินที่ยึดถูกเคลื่อนย้ายไปจากสถานที่ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายออกไปให้แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาด้วย 
ลูกหนี้ตามค าพิพากษามีเวลา ๗ วันในการช าระหนี้ตามค าพิพากษาหรือเจรจาไกล่เกลี่ย หากไม่ปฏิบัติตาม           
ค าพิพากษาแล้วทรัพย์สินที่ถูกยึดจะถูกน าไปขายทอดตลาดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือผู้ด าเนินการประมูลที่
ได้รับอนุญาตในกรณีที่ทรัพย์สินมีมูลราคามากกว่า ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์           
จะถูกปิดไว้ในสถานที่ที่ท าการขายทอดตลาดอย่างน้อย ๗ วันก่อนวันขายทอดตลาด 

หลักทรัพย ์การยึดและการขายทอดตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลเช่นเดียวกัน การยึด
หุ้นที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษามีสิทธิได้รับผลประโยชน์จะกระท าการโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศ           
ยึดทรัพย์ไว้ที่ทะเบียนหุ้น หลังจากที่นายทะเบียนได้รับประกาศยึดทรัพย์แล้วนายทะเบียนไม่สามารถท าการ
โอนหุ้นหรือสิทธิใดๆ จนกว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีจะได้สั่งการเป็นอย่างอ่ืน ลูกหนี้ตามค าพิพากษาจะต้องส่ง
มอบเอกสารสิทธิแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี หุ้นที่ถูกยึดไว้จะอาจน าไปขายได้โดยโบรกเกอร์ 

อสังหาริมทรัพย์ การยึดและขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนเจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาจะต้องลงทะเบียน การยึดอสังหาริมทรัพย์ลงในทะเบียนที่ดิน หลังจากนั้นเจ้าพนักงานบังคับ
คดีจะส่งค าสั่งยึดทรัพย์และประกาศยึดทรัพย์แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา โดยสามารถด าเนินการขาย
อสังหาริมทรัพย์ได้เมื่อระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้ลงทะเบียนค าสั่งนั้นได้ผ่านพ้นไป เจ้าพนักงานบังคับคดี



หรือผู้แทนเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดของการขายทอดตลาด แต่ในทางปฏิบัติ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะ            
ร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแต่งตั้งผู้ด าเนินการประมูล ลูกหนี้ตามค าพิพากษาสามารถยื่นค าร้องต่อศาล 
เพ่ือเลื่อนการขายทอดตลาดได้หากได้วางเงินประกันตามค าสั่งศาล หมายยึดและขายทอดตลาดทรัพย์              
ไม่สามารถออกได้กับทรัพย์สินที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นเจ้าของรวมหรือทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้รัฐบัญญัติ          
ว่าด้วยการพัฒนาและจัดหาที่อยู่อาศัย เช่น การเคหะ เป็นต้น 

๒. หมายให้เข้าครอบครอง (Writ of Possession) 
เป็นหมายบังคับคดีที่ใช้กับอสังหาริมทรัพย์โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีอาจมีหมายให้เข้าครอบครอง

ควบคู่ไปกับหมายยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ การออกหมายให้เข้าครอบครองจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ศาลเว้นแต่ในกรณีจ านองซึ่งเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาทราบสถานะของผู้ที่อยู่อาศัยหมดทุกคน เจ้าหนี้ตาม       
ค าพิพากษาจะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าผู้อยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์ทุกคนได้รับทราบได้รับค าสั่งแจ้ง
กระบวนการบังคับคดีที่ผู้ที่อยู่อาศัยมีโอกาสอันสมควรในการยื่นค าร้องต่อศาลให้ด าเนินการตามสิทธิของตน 
หลังจากที่ศาลมีออกหมายให้เข้าครอบครองแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์และ
ขับไล่บุคคลที่ไม่มีสิทธิอาศัยอยู่ในสถานที่นั้น 

๓. หมายส่งมอบทรัพย์สิน (Writ of Delivery) 
ค าพิพากษาให้ส่งมอบทรัพย์สินสามารถบังคับได้โดยการออกหมายส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้สิทธิ            

แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาในการครอบครองทรัพย์สินต่อไปและช าระราคาประเมินของทรัพย์สินนั้นแทนหรือ
หมายส่งมอบทรัพย์สินโดยเฉพาะเจาะจง (Writ of specific delivery) ซึ่งลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่มีสิทธิช าระ
ราคาแทน หมายส่งมอบทรัพย์สินหรือหมายส่งมอบทรัพย์สินโดยเฉพาะเจาะจงสามารถออกได้ควบคู่ไปกับ
หมายยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลในกรณีดังนี้ 

- หากเป็นค าพิพากษาที่สั่งให้จ าเลยส่งมอบสังหาริมทรัพย์โดยไม่ให้สิทธิในการช าระราคาแทน เจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาสามารถขอให้ศาลมีหมายส่งมอบทรัพย์สินโดยเฉพาะเจาะจงได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก
ศาล 

- หากค าพิพากษาสั่งให้ส่งมอบสังหาริมทรัพย์โดยให้สิทธิช าระราคาแทน เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
สามารถขอให้ออกหมายส่งมอบทรัพย์สินโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี เจ้าหนี้           
ตามค าพิพากษาพ่ีประสงค์จะให้ลูกหนี้ส่งมอบทรัพย์สินโดยเฉพาะเจาะจงนั้นจะต้องยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่ง
ให้ออกหมายเช่นว่านั้น 

หากสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องส่งมอบมิได้อยู่ในความครอบครองของลูกหนี้ตามค าพิพากษา กฎหมาย 
ถือว่าเป็นหน้าที่ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่จะต้องด าเนินการให้มีการส่งมอบสั งหาริมทรัพย์ดังกล่าว               
ต่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาให้จงได้ มิฉะนั้นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจขอให้ออกหมายยึดและขายทอดตลาด
ทรัพย์สินเพื่อให้ช าระราคาของสังหาริมทรัพย์นั้นแทน 

การอายัดสิทธิเรียกร้อง 
ค าพิพากษาให้ช าระเงินอาจบังคับได้โดยการอายัดสิทธิเรียกร้องที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษามีต่อ

บุคคลภายนอก ส่วนใหญ่แล้วผู้ลูกหนี้บุคคลภายนอกมักจะเป็นธนาคาร การขอให้มีค าสั่งอายัดสิทธิเรียกร้อง 
จะมีขั้นตอน ๒ ขั้นตอนด้วยกัน คือ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะต้องขอให้มีค าสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องชั่วคราวแก่
ลูกหนี้บุคคลภายนอกเพ่ือแสดงมูลเหตุในการอายัด ซึ่งค าสั่งชั่วคราวดังกล่าวจะส่งไปที่ลูกหนี้บุคคลภายนอก
และลูกหนี้ตามค าพิพากษา หากลูกหนี้บุคคลภายนอกไม่มาศาลในนัดไต่สวนมูลคดี หรือไม่โต้แย้งคัดค้าน
จ านวนหนี้ที่ตนมีต่อลูกหนี้ตามค าพิพากษาแล้ว ศาลจะออกค าสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องซึ่งจะใช้บังคับลูกหนี้
บุคคลภายนอกเช่นเดียวกับค าพิพากษาให้ช าระเงิน 



หากบุคคลภายนอกโต้แย้งคัดค้านมูลหนี้ดังกล่าว ศาลจะมีค าสั่งให้บุคคลภายนอกมาศาลเพ่ือแสดง
สิทธิของตนเพ่ือจะได้พิจารณาและมีค าสั่งเกี่ยวด้วยสิทธินั้นต่อไป 

การบงัคับคดีเพื่อความยุติธรรมอ่ืนใดผ่านการแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน  
ค าพิพากษาให้ช าระเงินสามารถบังคับได้โดยค าสั่งให้บังคับคดีผ่านการแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน         

อันเป็นกรณีที่ศาลพอใจว่ากรณีมีความเป็นธรรมหรือเพ่ือความสะดวกจ าเป็นจะต้องมีการแต่งตั้งผู้จัดการ
ทรัพย์สิน ศาลอาจมีค าสั่งระหว่างกระบวนพิจารณาเพ่ือห้ามลูกหนี้ตามค าพิพากษาในการโอน มอบหมาย หรือ
จัดการอ่ืนใดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ พิพาทจนกว่าจะได้มีนัดพิจารณาคดี แต่ค าสั่งเช่นว่านี้ ไม่ค่อยได้ใช้นัก             
ในปัจจุบัน  

ค าสั่งจับกุมกักขัง (Order of Committal) 
ค าสั่งจับกุมกักขังใช้ส าหรับความผิดฐานละเมิดอ านาจศาลในกระบวนพิจารณาคดีแพ่ง ความผิดฐาน

ละเมิดอ านาจศาลจะได้กระท าลงเมื่อ ๑. ผู้ใดไม่ปฏิบัติหรือละเลยในการปฏิบัติตามค าสั่งศาลภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด หรือ ๒. บุคคลใดกระท าการที่ศาลได้สั่งห้ามไว้ ค าสั่งจับกุมกักขังอาจก าหนดโทษกักขังหรือค่าปรับ 
ในกรณีที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นนิติบุคคล ค าสั่งนั้นจะใช้บังคับกับผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น 
โดยหลักท่ัวไปแล้วค าสั่งจับกุมกักขังจะเป็นวิธีการสุดท้ายในการบังคับคดี 

ศาลจะออกค าสั่งจับกุมกักขังในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค าพิพากษาได้ต่อเมื่อค าพิพากษาและค าสั่ง
อ่ืนๆที่ก าหนดระยะเวลาให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามนั้นได้น าส่งเป็นการส่วนตัวแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาโดยมีการแจ้ง
เตือนถึงโทษอาญาไปด้วย 

ขั้นตอนแรกของการขอให้ออกค าสั่งจับกุมกักขังคือศาลต้องมีค าสั่งอนุญาตค าร้องขอให้ออกค าสั่ง
จับกุมกักขังเสียก่อน จากนั้นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจึงจะยื่นค าร้องขอให้จับกุมลูกหนี้ตามค าพิพากษาในฐาน
ละเมิดอ านาจศาล และศาลจะนัดพิจารณาค าร้อง หากศาลมีค าสั่งจับกุมกักขังแล้ว เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
จะต้องส่งค าสั่งดังกล่าวและหมายจับแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีและสัสดีของเรือนจ าเ พ่ือด าเนินการต่อไป            
ศาลมีอ านาจระงับการด าเนินการตามค าสั่งจับกุมกักขังนั้น 

วิธีการเฉพาะส าหรับการบังคับคดี 
วิธีการเฉพาะส าหรับการบังคับคดีได้ก าหนดไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาสตรี 

(Women's Charter) รัฐบัญญัติลูกหนี้ (Debtors Act) และรัฐบัญญัติว่าด้วยความเสียหาย (Distress Act)              
ซึ่งไม่ใช้กับค าพิพากษาทั่วไปในคดีแพ่ง  

นอกจากนั้น วิธีการบังคับคดีตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาสตรีค่อนข้างจะมี
ลักษณะเฉพาะอย่างอ่ืนอีก โดยการริเริ่มพัฒนาวิธีการบังคับคดีตามรัฐบัญญัตินี้ถือว่าเป็นพัฒนาการล่าสุดของ
ประเทศสิงคโปร์ที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาการไม่ช าระค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่คู่สมรสหรือบุตร วิธีการ
บังคับคดีตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาสตรี มีดังนี้ 

- ค าสั่งอายัดเงินได้ ศาลสามารถสั่งนายจ้างของลูกหนี้ตามค าพิพากษาให้ช าระเงินเดือนแก่เจ้าหนี้                
ตามค าพิพากษาแทนโดยนายจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งศาล มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย 

- รายงานข้อมูลไปยังบริษัทเครดิตบูโร โดยบริษัทเครดิตบูโรที่ได้ก าหนดไว้จะส่งข้อมูลเครดิตเรื่องการ
ช าระหนี้ตามค าพิพากษาแก่สมาชิกของบริษัท 

- ค าสั่งให้วางหลักประกันส าหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูในอนาคต โดยให้ธนาคารเป็นผู้ค้ าประกัน 
- ก าหนดจ านวนเงินที่จะถูกยึดเป็นค่าปรับ หรือก าหนดโทษจ าคุกเป็นเวลาหนึ่งเดือน หรือทั้งจ า             

ทั้งปรับส าหรับการผิดนัดช าระค่าอุปการะเลี้ยงดูในแต่ละงวด ค าสั่งก าหนดโทษอาญานี้ไม่จ าเป็นจะต้อง
ด าเนินการตามข้ันตอนการขอให้ออกค าสั่งจับกลุ่มกักขังในการบังคับคดีแพ่งแบบทั่วไป 



- ค าสั่งให้รับค าปรึกษาทางการเงิน และ 
- ค าสั่งให้บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 

๔. การระงับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการบังคับคดีในประเทศสิงคโปร์ 
การเพิกถอนการบังคับคดี  
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาสามารถยื่นค าร้องขอให้ศาลเพิกถอนการบังคับคดีหากหมายบังคับคดีได้ออกไป

โดยผิดหลง เช่น ในกรณีที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ช าระหนี้ตามค าพิพากษาครบถ้วนแล้ว การยื่นค าร้องนี้
สามารถกระท าได้ถึงแม้ว่าจะได้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้วก็ตาม 

การงดการบังคับคดี  
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาสามารถยื่นค าร้องขอให้ศาลงดการบังคับคดี เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้น

หลังจากศาลมีค าพิพากษา เช่น เมื่อมีการอุทธรณ์และการบังคับคดีจะท าให้การ อุทธรณ์สิ้นผลไป หากมีการ
ออกหมายยึดหรือและขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว ลูกหนี้ตามค าพิพากษาสามารถยื่นค าร้องต่อศาลขอให้งด
การบังคับคดีได้โดยอ้างเหตุหลายประการ ได้แก่ กรณีที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาสามารถผ่อนช าระหนี้ได้หรือ           
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่สามารถช าระหนี้ได้ทั้งหมด วิธีการนี้ใช้ส าหรับการงดค าสั่งจับกลุ่มกักขังเช่นเดียวกัน 

การร้องขัดทรัพย์ 
เมื่อบุคคลภายนอกอ้างสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ถูกยึดเพ่ือการบังคับคดี และเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา

โต้แย้งการอ้างสิทธินั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือบุคคลภายนอกสามารถยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือให้ศาลวินิจฉัย
ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ถูกยึด 

ข้อพิพาทเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดี   
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดและห้ามใช้อ านาจบังคับการตามหมาย

บังคับคดีโดยมิชอบ มิฉะนั้น ผู้เสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถยื่นค าร้องต่อศาล 
ให้มีค าสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแสดงถึงสาเหตุของการกระท าของตนได้. นอกจากนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดี
จะมีความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาหากได้กระท าการนอกเหนือไปจากความคุ้มครองที่ได้ก าหนดไว้ตาม           
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลฎีกาและศาลระดับรัฐ 

๕. การรับรองและบังคับตามค าพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศสิงคโปร์และการรับรองและบังคับตาม
ค าพิพากษาศาลสิงคโปร์ในต่างประเทศ 

ค าพิพากษาศาลต่างประเทศที่สามารถบังคับได้ในสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นการบังคับตามกฎหมายระบบ
คอมมอนลอว์หรือรัฐบัญญัติว่าด้วยการบังคับตามค าพิพากษาต่างตอบแทนระหว่างประเทศในเครือจักรภพ
อั ง ก ฤ ษ  (Reciprocal Enforcement of Commonwealth Judgments Act (Cap. 2 6 4 ) - RECJA)              
และรัฐบัญญั ติ ว่าด้ วยการบั งคับตามค าพิพากษาต่างประเทศโดยหลักต่ างตอบแทน (Reciprocal 
Enforcement of Foreign Judgments Act (Cap. 265) - REFJA). ในทางกลับกัน ค าพิพากษาของศาล
สิงคโปร์สามารถบังคับได้ในต่างประเทศผ่านระบบกฎหมายคอมมอนลอว์หรือกฎหมายว่าด้วยการบังคับตามค า
พิพากษาโดยหลักต่างตอบแทนหรือระหว่างประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ 

กฎหมายคอมมอนลอว์ 
ค าพิพากษาศาลต่างประเทศก าหนดสิทธิเหนือบุคคลให้ช าระเงินเป็นจ านวนแน่นอนสามารถบังคับได้

ในประเทศสิงคโปร์ผ่านกฎหมายคอมมอนลอว์ คู่ความสามารถฟ้องเป็นคดีใหม่ในศาลประเทศสิงคโปร์             
โดยอาศัยหนี้ตามค าพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นมูลคดี ทั้งนี้โดยไม่ต้องมีความตกลงระหว่างประเทศที่ได้มี      



ค าพิพากษาและประเทศที่จะต้องมีการบังคับคดี และไม่ต้องแสดงหลักฐานของการปฏิบัติต่างตอบแทน       
แต่อย่างใด 

ค าพิพากษาศาลต่างประเทศท่ีสามารถบังคับได้จะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้  
๑. ค าพิพากษานั้นเป็นค าพิพากษาของศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาคดี  
๒.ค าพิพากษานั้นต้องเสร็จเด็ดขาดและถึงที่สุด  
๓. ศาลสิงคโปร์มีเขตอ านาจเหนือคู่ความฝ่ายที่จะต้องถูกบังคับตาม 

ศาลสิงคโปร์อาจปฏิเสธไม่บังคับตามค าพิพากษาศาลต่างประเทศได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
๑. การบังคับตามค าพิพากษานั้นจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยของศาลที่ท าการบังคับคดีนั้น 
๒. ค าพิพากษามีข้ึนโดยการฉ้อฉลหรือขัดต่อหลักความยุติธรรมทางธรรมชาติ  
๓. ค าพิพากษาขัดต่อบรรทัดฐานของศาลที่ท าการบังคับคดีหรือค าพิพากษาศาลต่างประเทศที่ศาลนั้น

ได้รับรองไว้อยู่ก่อนแล้ว 
๔. การบังคับตามค าพิพากษาจะมีผลเป็นการบังคับตามกฎหมายอาญา กฎหมายสรรพากร และ

กฎหมายมหาชนอื่นของต่างประเทศ 
หลักการข้างต้นน ามาใช้กับการบังคับตามค าพิพากษาศาลประเทศสิงคโปร์ในต่างประเทศเช่นกัน 
กฎหมายลายลักษณ์อักษร 
การรับรองและบังคับตามค าพิพากษาศาลต่างประเทศตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรจะอยู่ภายใต้           

รัฐบัญญัติว่าด้วยการบังคับตามค าพิพากษาต่างตอบแทนระหว่างประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ (RECJA) และ
รัฐบัญญัติว่าด้วยการบังคับตามค าพิพากษาต่างประเทศโดยหลักต่างตอบแทน (REFJA) ซึ่งมีต้นแบบมาจาก
พระรัฐบัญญัติบริหารงานยุติธรรม และพระรัฐบัญญัติบังคับตามค าพิพากษาต่างประเทศโดยหลักต่างตอบแทน
ปี ค.ศ. ๑๙๓๓ ของสหราชอาณาจักร ตามล าดับ 

รัฐบัญญัติ RECJA และ REFJA ก าหนดให้มีการจดทะเบียนและบังคับตามค าพิพากษาศาลต่างประเทศ
ตามรายชื่อประเทศที่ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา ถึงแม้ว่ารัฐบัญญัติทั้งสองฉบับจะไม่ ได้มีรายละเอียด
เหมือนกันในทุกประเด็นแต่โดยหลักการแล้วเป็นการอนุญาตให้มีการจดทะเบียนค าพิพากษาศาลต่างประเทศ
โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ และค าพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นจะมีผลบังคับใช้เฉกเช่นเดียวกับค าพิพากษาที่
ได้มีในศาลสิงคโปร์ การจดทะเบียนนั้นสามารถกระท าได้โดยเจ้าหนี้ตามค าพิพากษายื่นค าร้องต่อศาลสูง          
(High Court) โดยแนบหลักฐานเป็นส าเนาของค าพิพากษาศาลต่างประเทศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อศาลสูง
อนุญาตให้จดทะเบียนค าพิพากษาศาลต่างประเทศแล้ว เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะคัดค าสั่งศาลและส่งค าสั่ง
ศาลนั้นแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาพร้อมด้วยประกาศการจดทะเบียน เมื่อครบก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ
แจ้งการจดทะเบียนให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนแล้ว และไม่ได้มีค าขอจากลูกหนี้
ตามค าพิพากษา เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะต้องท าให้การจดทะเบียนนั้นเป็นที่สุดและด า เนินการบังคับคดี       
ในประการเดียวกันกับที่จะมีการบังคับคดีตามค าพิพากษาของประเทศสิงคโปร์ 

รัฐบัญญัติทั้งสองฉบับมีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะค าพิพากษาให้ช าระเงินจากศาลของประเทศต่างๆ   
ที่ได้ก าหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น แต่ RECJA ไม่ได้ก าหนดให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเลือกใช้สิทธิ         
ในการขอให้รับรองและบังคับตามกฎหมายคอมมอนลอว์หรือกฎหมายลายลักษณ์อักษร แต่ REFJA นั้น
ก าหนดให้การรับรองและบังคับตามค าพิพากษาต่างประเทศต้องเป็นไปตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
ไม่สามารถใช้หลักการตามกฎหมายคอมมอนลอว์ได้ 



ส าหรับเหตุในการปฏิเสธไม่บังคับนั้น รัฐบัญญัติทั้งสองฉบับใช้หลักการส่วนใหญ่เช่นเดียวกับกฎหมาย
คอมมอนลอว์ เช่น ศาลที่พิพากษาจะต้องมีเขตอ านาจพิจารณาคดี ค าพิพากษาจะต้องไม่ได้เกิดจากการฉ้อฉล 
และการบังคับตามค าพิพากษาจะต้องไม่ขาดต่อความสงบเรียบร้อยของศาลที่จะท าการบังคับคดี 

กฎหมายแต่ละฉบับได้ก าหนดหลักปฏิบัติต่างตอบแทนไว้แตกต่างกัน ในการที่รัฐมนตรีกระทรวง
กฎหมายจะเพ่ิมรายชื่อประเทศใด จะต้องพอใจว่ากฎหมายของประเทศนั้นได้มีบทบัญญัติเรื่องหลักปฏิบัติ         
ต่างตอบแทนเช่นเดียวกัน ส่วนหลักปฏิบัติต่างตอบแทนภายใต้ REFJA จะก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กฎหมายลงนามในสนธิสัญญาระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีเพ่ือการปฏิบัติต่างตอบแทนนั้น ดังนั้น ค าพิพากษาศาล
สิงคโปร์สามารถบังคับได้โดยศาลในประเทศที่มีรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาภายใต้รัฐบัญญัติทั้งสองฉบับ 

อนุสัญญาแห่งกรุงเฮกว่าด้วยความตกลงเลือกศาล (2005 Hague Convention on Choice of 
Court Agreements)  

ประเทศสิงคโปร์ได้ลงนามในอนุสัญญาแห่งกรุงเฮกว่าด้วยความตกลงเลือกศาลฉบับลงวันที่          
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของสิงคโปร์ในการเข้าเป็นภาคี
ของอนุสัญญานี้ อนุสัญญาจะมีผลบังคับเมื่อภาคีอย่างน้อย ๒ ประเทศได้ให้สัตยาบัน (ratify) ยอมรับ (accept) 
เห็นชอบ (approve) หรือภาคยานุวัติ (accede) ในการนี้ อนุสัญญาฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่           
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามที่สหภาพยุโรปได้มีข้อตกลงเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีประเทศเม็กซิโกเป็น
ประเทศแรกที่ภาคยานุวัติตามอนุสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐  

อนุสัญญาฉบับนี้เกิดมาจากความต้องการที่จะแก้ไขข้อขัดข้องอันเนื่องมาจากข้อตกลงเลือกศาล           
ซึ่งไม่ได้มีการปฏิบัติตามเท่าใดนักเนื่องมาจากแนวปฏิบัติและกฎหมายของแต่ละประเทศที่มีความขัดแย้งกัน 
อนุสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการท าให้ข้อตกลงเลือกสรรของคู่สัญญาในธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ               
มีประสิทธิผลและเพ่ือท าให้มั่นใจว่าการบังคับตามค าพิพากษาศาลต่างประเทศจะเป็นไปตามข้อตกลงนั้น              
ในการนี้ ธุรกิจสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศด้วยความชัดเจนแน่นอนว่าเมื่อเกิดข้อพิพาท
แล้วจะได้มีการฟ้องร้องกันที่ใดและการบังคับคดีจะเกิดขึ้น ณ ที่ใด ซึ่งน าไปสู่กลไกทางกฎหมายที่เอ้ือต่อการค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันอนุสัญญาฉบับนี้ยังได้ก าหนดบทคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของรัฐบาลและศาลที่มีค าพิพากษาและศาลที่บังคับตามค าพิพากษาศาลอ่ืน อนุสัญญาได้วาง
หลักการเบื้องต้น ๓ ประการในการท าให้ข้อตกลงเลือกศาลบรรลุผล ได้แก่ ๑. ศาลที่คู่สัญญาได้เลือกจะต้อง
พิจารณาคดีดังกล่าว ๒. ศาลอ่ืนที่คู่สัญญาไม่ได้เลือกจะต้องปฏิเสธไม่พิจารณาคดีนั้น และ ๓. ศาลในประเทศ
ภาคีของอนุสัญญาจะต้องรับรองและบังคับตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศที่คู่สัญญาได้เลือกไว้                 
เว้นแต่กรณีเป็นไปตามข้อยกเว้น  

ประเทศสิงคโปร์สนับสนุนวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฉบับนี้อย่างเต็มที่และหวังว่าประเทศต่างๆ
โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญานี้  

๖. การบังคับตามค าพิพากษาของศาลการค้าระหว่างประเทศ (Singapore International Commercial 
Court)  

ศาลการค้าระหว่างประเทศสิงคโปร์ได้ด าเนินการเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นเวทีเฉพาะ
ส าหรับการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ SICC เป็นแผนกหนึ่งในศาลสูงและถือว่าเป็นศาลชั้นต้น 
เขตอ านาจของ SICC เป็นไปตามความตกลงของคู่สัญญา องค์คณะผู้พิพากษาของ SICC จะประกอบด้วย            
ผู้พิพากษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการค้าจากประเทศสิงคโปร์และต่างประเทศทั้งจากประเทศที่ใช้ระบบ



กฎหมายซีวิลลอว์และคอมมอนลอว์ คู่ความในคดีสามารถว่าจ้างให้ทนายความจากต่างประเทศด าเนินการ          
ในคดีแทนตนได ้

การบังคับตามค าพิพากษาของ SICC ในต่างประเทศจะต้องเป็นไปในท านองเช่นเดียวกับค าพิพากษา
ของศาลสูง นอกจากนั้นการบังคับตามค าพิพากษาของ SICC ในต่างประเทศจะมีขอบเขตกว้างมากขึ้น ดังนี้ 

๑ รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลฎีกาก าหนดให้คู่ความที่ได้ยอมตนอยู่ภายใต้เขตอ านาจศาล SICC ถือว่าคู่ความ
นั้นได้ตกลงที่จะด าเนินการตามค าพิพากษาของ SICC โดยไม่ชักช้าและสละสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลอื่นนอกเขต
ประเทศสิงคโปร์ที่จะเป็นไปในประการที่ขัดต่อค าพิพากษาของ SICC และการบังคับตามค าพิพากษานั้นเว้นแต่
สัญญาจะได้ก าหนดชัดแจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน 

๒. มีการสนับสนุนให้คู่สัญญามีข้อตกลงระงับข้อพิพาทโดย SICC ไว้ในสัญญาซึ่งจะถือว่าคู่สัญญา            
ได้สละสิทธิที่จะคัดค้านการกระท าใดอันเนื่องมาจากค าพิพากษาต่อเขตอ านาจอ่ืน 

การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่งในประเทศสิงคโปร์ 
ประเทศสิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ระบบการบังคับคดีแพ่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเข้าถึงได้

ง่าย จึงได้มีการตรวจสอบและประเมินประเด็นที่จะสามารถพัฒนาได้อยู่เสมอ นอกจากนั้น ยังได้ทบทวน
กฎหมายลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการบังคับตามค าพิพากษาศาลต่างประเทศโดยหลักต่างตอบแทนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของประเทศสิงคโปร์ในการบังคับคดีข้ามชาติ ประเทศสิงคโปร์ยังได้ร่วมมือกับต่างประเทศ          
ในการพัฒนาหรือในกรอบงานบังคับคดีข้ามชาติทั้งในระดับพหุภาคีและระดับภูมิภาค 

พัฒนาการล่าสุดของประเทศสิงคโปร์ 
๑. ศาลการค้าระหว่างประเทศสิงคโปร์ 
 ประเทศสิงคโปร์ได้จัดตั้งศาลการค้าระหว่างประเทศสิงคโปร์เพ่ือรองรับข้อพิพาทจากการค้าระหว่าง
ประเทศและค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการโดยข้อพิพาทหรือค าชี้ขาดที่จะมาสู่ศาลนั้นไม่ต้องมีจุดเกาะเกี่ยวใด
กับประเทศสิงคโปร์เลย เพียงแต่คู่สัญญาตกลงให้ใช้ศาลการค้าระหว่างประเทศสิงคโปร์เป็นศาลที่ท าการระงับ
ข้อพิพาท (ข้อตกลงเลือกศาล) ถือเป็นก้าวส าคัญของสิงคโปร์ที่จะให้บริการทางกฎหมายและเอ้ืออ านวย         
ความสะดวกให้แก่นักลงทุนระหว่างประเทศ  
๒. การระงับข้อพิพาท  
 ประเทศสิงคโปร์ยังให้ความส าคัญในการพัฒนาวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกส าหรับข้อพิพาท            
ที่มีทุนทรัพย์เล็กน้อยด้วยเช่นกัน เนื่องจากเกิดข้อพิพาทลักษณะนี้เป็นจ านวนมากที่กระทบต่อประชาชน         
อยู่เป็นประจ า ในเรื่องการระงับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่มากนัก ประเทศสิงคโปร์มีองค์คณะตัดสินคดีที่มี         
ทุนทรัพย์เล็กน้อย (Small Claims Tribunals) และองค์คณะระงับข้อพิพาทชุมชน (Community Dispute 
Resolution Tribunals) เพ่ือให้การระงับข้อพิพาทส าหรับภาคธุรกิจและในชุมชนเป็นไปโดยประหยัด ซึ่งการ
ด าเนินการเพ่ือระงับข้อพิพาทลักษณะดังกล่าว อาจจะต้องพิจารณาประเด็นการชดเชยค่าใช้จ่ายโดย
งบประมาณรัฐบาลซึ่งมีผลกระทบต่อผู้เสียภาษีโดยรวม หรืออาจจะพิจารณาลดขั้นตอนการบังคับคดีลง เช่น   
ไม่ต้องมีการออกหมายบังคับคดี  
 นอกจากนั้น ประเทศสิงคโปร์ยังมีแนวความคิดก าหนดให้การกระท าละเมิดทางแพ่งบางประการ       
มีความผิดทางอาญาเพ่ือป้องปรามและหยุดการละเมิดนั้น เช่นในกรณีของการล่วงละเมิดทางเพศผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต หากผู้ละเมิดไม่ปฏิบัติตามค าเตือนดังกล่าว ๒ ครั้ง จะมีความผิดทางอาญา เนื่องจากกรณีเหล่านี้ 
โจทก์ไม่ได้ต้องการค่าเสียหายแต่ต้องการให้การกระท าละเมิดเหล่านั้นหยุดลง 
 



๓. การถ่ายโอนภารกิจการบังคับคดีให้เอกชน (Privatization) 
 ประเทศสิงคโปร์ยังคงมีค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีสูงถึงร้อยละ ๒๕.๘ ของทุนทรัพย์ตามรายงาน Doing 
Business ของธนาคารโลก จึงมีความเห็นว่าอาจจะสามารถถ่ายโอนภารกิจการบังคับคดีให้เอกชนได้ เพราะ
เป็นสิ่งที่กระท ากันในทวีปยุโรปเพ่ือลดต้นทุนในการบังคับคดีลง หรืออาจพิจารณาเพ่ิมอ านาจของเจ้าพนักงาน
บังคับคดีในการเข้าไปในสถานที่ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาและเข้าถึงข้อมูลบัญชีธนาคาร ซึ่งจะต้องค านึงถึง
การควบคุมการใช้อ านาจและการคุ้มครองความลับของลูกค้าธนาคารด้วย  
๔. วิธีการบังคับอ่ืนๆ นอกกระบวนการศาล (Non-judicial sanction) 
 ประเทศสิงคโปร์ก าลังอยู่ระหว่างพิจารณาใช้วิธีการบังคับอ่ืนๆ นอกกระบวนการศาล เช่น กรณีท าผิด
กฎจราจรแล้วถูกยึดใบขับขี่ หรือกรณีถูกตัดน้ า ตัดไฟ ตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ต เนื่องจากเป็นบทบังคับที่มี
ประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อย 
 

……………………………………………………………………………….



ภาคผนวก เอ – วิธีการบังคับคดี 

ประเภทของ                
ค าพิพากษา 

หมายยึดและขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน 

หมายครอบครอง
ทรัพย์สิน 

หมายส่งมอบ
ทรัพย์สิน 

ค าสั่งอายัดสิทธิ
เรียกร้อง 

การแต่งต้ังผู้จัดการ
ทรัพย์สิน 

ค าสั่งจับกุมกักขัง วิธีการอื่นๆ 

ค าพิพากษาให้ช าระ
เงิน 

√   √ √ √  

ค าพิพากษาให้เข้า
ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย ์

 √    √  

ค าพิพากษาให้ส่ง
มอบสังหารมิทรัพย ์

  √   √  

ค าพิพากษาให้กระท า
การหรืองดเว้น
กระท าการ 

     √  

ค าสั่งให้ช าระค่า
อุปการะเลี้ยงดูตาม
รัฐบัญญตัิว่าด้วยการ
คุ้มครองและพัฒนา
สตร ี

√   √  √ √ 
- ค าสั่งอายัดเงินได ้
- รายงานข้อมูลต่อ
บริษัทเครดิตบูโร 
- เรียกให้ธนาคารเป็น
ผู้ค้ าประกัน 
- ค่าปรับ/จ าคุก 
- ค า สั่ ง ให้ บ ริ ก า ร
สาธารณประโยชน์ 
- ค า สั่ ง ใ ห้ รั บ
ค า ป รึ ก ษ า ท า ง
การเงิน 



 

ภาคผนวก บี - ตารางเปรียบเทียบ RECJA และ REFJA 
 

 RECJA REFJA 
ความเหมือน 

ประเภทของค า
พิพากษา 

ต้องเป็นค าพิพากษาให้ช าระเงิน 
ต้องเป็นค าพิพากษาที่เสร็จเด็ดขาดและถึงที่สุด 

การรับรองของศาล ต้องเป็นค าพิพากษาของศาลสูงเท่านั้น 
กระบวนการ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษายื่นค าร้องขอจดทะเบียนค าพิพากษาศาลต่างประเทศ 

เมื่อได้จดทะเบียนค าพิพากษาศาลต่างประเทศแล้ว ค าพิพากษานั้นจะเปรียบเสมือนเป็นค าพิพากษา 
ของศาลสิงคโปร์และมีผลบังคับได้ทันที 

ข้อคัดค้าน ศาลต่างประเทศไม่มีอ านาจตัดสินคดี มีการฉ้อฉล หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย 
ความแตกต่าง 

เขตอ านาจศาลทาง
ภูมิศาสตร ์

ออสเตรเลีย บรูไน อินเดีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ 
ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี ศรีลังกา และสหราช
อาณาจักร 

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 

เขตอ านาจเหนือตัว
บุคคล 

ใช้กฎหมายคอมมอนลอว์ส าหรับการปรากฏตัว
และสถานท่ีท าการของนิติบุคคล 

วางกฎเกณฑ์ของการเป็นสถานที่หลักของการ
ประกอบการ (principal place of business) 
ส านักงาน  (office) หรือสถานประกอบการ 
(place of business) ที่ ธุรกรรมพิพาทเกิดผล
บังคับใช้ 

ประเภทของค าสั่งที่
สามารถบังคับคดไีด ้

- ค าพิพากษาศาลจากคดีแพ่งให้ช าระเงินเป็น
จ านวนแน่นอน 
- ค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการที่มีผลบังคับ
เหมือนค าพิพากษาท่ีออกในประเทศเดียวกัน 

- ค าพิพากษาศาจากคดีแพ่งให้ช าระเงินเป็น
จ านวนแน่นอน 
- ค าสั่งในกระบวนพิจารณาคดีอาญาให้ช าระ
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 

ระยะเวลาในการบังคับ
คด ี

เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะต้องยื่นค าร้องขอจด
ทะเบียนค าพิพากษาศาลต่างประเทศภายใน ๑ ปี 
นับแต่วันที่มีค าพิพากษา (หรือระยะเวลานาน         
กว่านั้นตามที่ศาลอนุญาต) 

เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะต้องยื่นค าร้องขอจด
ทะเบียนค าพิพากษาศาลต่างประเทศภายใน ๖ ปี
นับแต่วันที่มคี าพิพากษา 

ความแตกต่างท่ีส าคัญ ไม่ เป็นธรรมและไม่สะดวกในการจดทะเบียน        
ค าพิพากษาศาลต่างประเทศ  

- มีการช าระหนี้ตามค าพิพากษาครบถ้วนแล้ว 
- ค าพิพากษาไม่อาจบังคับคดีได้ในประเทศที่ศาล
ได้มีค าพิพากษานั้นเอง 
- มีค าพิพากษาที่ขัดแย้งกัน 
- สิทธิตามค าพิพากษาศาลต่างประเทศ 

การด าเนินการตาม
กฎหมายคอมมอนลอว์ 

สามารถกระท าการตามกฎหมายคอมมอนลอว์ได้
ตามที่ได้ก าหนดใน RECJA 

ไม่สามารถกระท าการตามกฎหมายคอมมอนลอว์
ได้ หากค าพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นอยู่ใน
ขอบเขตของ REFJA 

 

 



 

ประเทศไทย 

บทน า  

กรมบังคับคดีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ สังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยตามโครงสร้าง        
ของกระทรวงยุติธรรมแล้ว กรมบังคับคดีอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรมในส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม  

กรมบังคับคดีมีส านักงานบังคับคดีอยู่ ๑๑๕ แห่งทั่วประเทศ และมีเจ้าหน้าที่ท้ังหมดประมาณ ๓,๐๐๐ คน 

พันธกิจของกรมบังคับคดี 
๑. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ การช าระบัญชี และการวางทรัพย์

อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรม 
๒. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและการวางทรัพย์แก่ประชาชนให้เข้าใจอย่างทั่วถึง  
๓. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี  
๔. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้          

การช าระบัญชี การวางทรัพย์ในแต่ละระบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
เสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้น าในด้านการบังคับคดีให้สามารถแข่งขันกับองค์กรต่าง ๆ 

๕. พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ตามภาวะการณ์ เพ่ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน โดยค านึงถึงความรวดเร็ว เป็นธรรมในสังคม       
และสิทธิมนุษยชน 

๖. พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว โดยประสาน ส่งเสริม รวมถึงสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือการบังคับคดีทั้งในและต่างประเทศ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามภาวการณ์         
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๗. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีและมีจิตส านึกในการบริการ
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ค่านิยมร่วม 
 ด้วยจิตบริการ วิทยาการล้ าเลิศ ชูเชิดธรรมภิบาล เชี่ยวชาญการบังคับคดี 

กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง  
 เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจบังคับคดีแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎกระทรวง       
ว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการ
ขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ และค าสั่งภายใน  
 วิธีการบังคับคดีแพ่งจะระบุอยู่ในหมายบังคับคดีที่ออกโดยศาลที่มีเขตอ านาจ เจ้าพนักงานบังคับคดี
สามารถยึดสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา อายัดสิทธิเรียกร้องหรือเงินในบัญชี



 

ธนาคาร รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือขับไล่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาและบริวารออกไปจากที่พิพาท เจ้าพนักงาน         
บังคับคดียังมีอ านาจขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดมาได้เพ่ือน าเงินไปช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 

สถิติในการบังคับคดี 
เมื่อรวม ๓ ไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมบังคับคดีสามารถผลักดันทรัพย์สินได้เป็นจ านวน 

๗๔,๗๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๕ ของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยแบ่งเป็นการผลักดันทรัพย์สินในการ
บังคับคดีแพ่งจ านวน ๖๗,๘๔๗ ล้านบาท และการบังคับคดีล้มละลายจ านวน ๖,๙๐๕ ล้านบาท 

การพัฒนาด้านการบังคับคดีแพ่ง  
๑.การแก้ไขและปฏิรูปกฎหมาย  
๑.๑  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....          

มาตรา ๓๐๙ จัตวา ซึ่งจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณา ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
การแก้ไขมีวัตถุประสงค์เพ่ือดึงดูดผู้สนใจเข้าประมูลห้องชุดให้มากข้ึน โดยที่ห้องชุดถือเป็นอสังหาริมทรัพย์        

ที่ส าคัญชิ้นหนึ่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ การแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจะท าให้ผู้ชนะการประมูล 
ไม่ต้องรับผิดในค่าภาระส่วนกลางและค่าปรับที่เจ้าของเดิมค้างช าระไว้ 

๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๔ ลักษณะ ๒           
(การบังคับคดี) 

ร่างกฎหมายใหม่จะช่วยลดขั้นตอนและท าให้กระบวนการบังคับคดีทันสมัย เป็นผลให้ระยะเวลาในการ        
บังคับคดีลดลง 
 ๑.๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... 
 ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่จะลดอุปสรรคข้อขัดข้องในการขายทอดตลาดและลดกระบวนการที่ไม่จ าเป็น        
เป็นผลให้การขายทอดตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๑.๔ ร่างค าสั่งกรมบังคับคดีเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการบังคับคดีและเงินทดรองค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี 
 ร่างค าสั่งใหม่จะก าหนดเอกสารที่ต้องใช้ในการบังคับคดีและเงินทดรองค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมกับ
สภาวะปัจจุบัน ท าให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานและลดความล่าช้าในกระบวนการบังคับคดี ส่งผลให้การบังคับคดี         
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๒. ด้านนโยบาย 
 ๒.๑ การอ านวยความสะดวกให้แก่การบังคับคดี 

- ศูนย์บริการ ณ จุดเดียว (One-Stop-Service Office) ช่วยให้บริการประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
  - การขายทอดตลาดในวันหยุด ท าให้สามารถผลักดันทรัพย์สินได้มากข้ึน 

- การไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี โดยเน้นไปที่หนี้ครัวเรือน หนี้เอสเอ็มอี และหนี้กองทุนกู้ยืม            
เพ่ือการศึกษา 
 กรมบังคับคดี มีคู่ความเข้ามาสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยปริมาณที่เพ่ิมขึ้น โดยข้อพิพาทที่กรมบังคับคดี
ด าเนินการไกล่ เกลี่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้  มีจ านวนมากกว่าปี งบประมาณที่แล้วอย่างมาก                      
ในปีงบประมาณที่แล้วทั้งปีมีคดีที่ไกล่เกลี่ยส าเร็จ ๓,๓๓๙ เรื่อง ในขณะที่ในปีนี้มีคดีที่ไกล่เกลี่ยส าเร็จแล้วจ านวน 
๖,๙๔๐ เรื่อง   



 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้  คดีที่ ไกล่เกลี่ยส าเร็จมีจ านวน ๖,๙๔๐ เรื่อง คิดเป็นทุนทรัพย์ 
๒,๙๑๒,๙๗๒,๙๘๘.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของคดีทั้งหมดที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ย และมีคดีที่ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ 
จ านวน ๑.๒๒๕ เรื่อง คิดเป็นทุนทรัพย์ ๘๘๔,๘๙๒,๘๕๖.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕ 

 ๒.๒ การเพิ่มศักยภาพของระบบคอมพิวเตอร์  
  - แอพพลิเคชั่น LED Property 
  จัดท าขึ้นและเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โดยแอพพลิเคชั่นนี้
จะเผยแพร่ข้อมูลของทรัพย์สินในการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีทั่วประเทศ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการขยาย
จ านวนบุคคลที่สนใจเข้าสู้ราคาให้กว้างขึ้น ด้วยจ านวนผู้เข้าสู้ราคาที่มากขึ้น กรมบังคับคดีหวังว่าราคาประมูล          
จะสะท้อนมูลค่าของทรัพย์สินได้ตรงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น และการขายทอดตลาดจะได้รับความเชื่อใจ          
จากประชาชนว่ามีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการบังคับคดี 

- การบังคับคดีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Enforcement System) 
ด้วยความมุ่งมั่นในการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติ งาน กรมบังคับคดีได้น าระบบ

อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบัติ งาน ๔ ด้าน ได้แก่  การบริหารงานคดี  (e-Civil Case Management)                
การจ่ายเงิน (e-Payment) การถ่ายทอดการขายทอดตลาด (e-Broadcast) และการส่งค าคู่ความ (e-Service of 
Document) และได้พัฒนาระบบเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง  

ในขณะนี้ กรมบังคับคดีได้เริ่มพัฒนาการยื่นค าคู่ความออนไลน์ (e-Filing) และการขายทอดตลาด
ออนไลน์ (e-Public Auction) เพ่ือการบริการประชาชนที่รวดเร็ว สะดวก และมีความโปร่งใสมากข้ึน  

๓. การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมเจ้าพนักงานบังคับคดี  
กรมบังคับคดีได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตามสายงานอยู่เสมอ หลักสูตรฝึกอบรมจะจัดส าหรับต าแหน่ง

แต่ละระดับโดยเฉพาะ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับผู้บริหาร เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีสามารถ
ปฏิบัติงานตามต าแหน่งที่ได้รับอย่างเหมาะสม  

กรมบังคับคดีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบังคับคดีแพ่งและการบังคับคดีล้มละลายเป็นประจ าทุกปี       
เพ่ือเป็นเวทีให้ผู้บริหาร ผู้ เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานในพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองข้อคิดเห็น                      
เพ่ือแก้ไขข้อขัดข้องและพัฒนาการปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ กรมบังคับคดียังได้จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะในหลายๆ ด้าน เช่น ทักษะการเป็นผู้น า การพัฒนา
บุคลิกภาพ การท างานเป็นทีม การให้บริการ คุณธรรมจริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต เพ่ือเน้นย้ าถึงความมุ่งมั่น
ของกรมบังคับคดีจะให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ  

๔. ความร่วมมือกับต่างประเทศ  
 ๔.๑ ธนาคารโลก  

การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก เป็นการ
รายงานผลการศึกษาเพ่ือจัดอันดับความยาก – ง่าย ในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆทั่วโลก                    
ซึ่งกรมบังคับคดีรับผิดชอบในการท าให้ประเทศไทยได้รับการจัดล าดับในตัวชี้วัดด้านการบังคับให้เป็นตามข้อตกลง 
(Enforcing Contract) ในล าดับที่ดีขึ้นกรมบังคับคดีจึงได้ด าเนินการเพ่ือท าให้การบังคับคดีรวดเร็ว ง่าย ประหยัด 
และกฎระเบียบมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อนักลงทุน 



 

๔.๒ เอเปค 
กรมบังคับคดีได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของเอเปค เช่น ในโครงการ APEC Ease of Doing Business 

Multi-year Project มีผู้บริหารของกรมบังคับคดีได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับให้เป็นไป
ตามข้อตกลงและคุ้มครองนักลงทุนส่วนน้อย ครั้งที่ ๕ ณ สาธารณรัฐเกาหลี และยังได้เข้าร่วมการสัมมนาและ        
การประชุมที่เก่ียวข้องอีกหลายครั้ง 

๔.๓ สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ 
ประเทศไทยโดยกรมบังคับคดีเป็นสมาชิกทางวิชาการชองสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศซึ่งมี

สมาชิกประมาณ ๘๕ ประเทศทั่วโลก ผู้แทนกรมบังคับคดีได้เข้าร่วมการประชุมประจ าปีและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มุมมองและความรู้จากสมาชิกเหล่านี้ ล่าสุด ประเทศไทยได้รับมติเห็นชอบจากสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี
ระหว่างประเทศ โดยกระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดี เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคองเกรสนานาชาติ                    
กับสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒๓ ในปี ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร 

 ๔.๔ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ตามที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมียุทธศาสตร์ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๔ ประการ ได้แก่ 

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง การเป็นภูมิภาคที่มี        
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และการเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก จะก่อให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายของประชากร การลงทุน สินค้าและบริการ และเงินทุนภายในประเทศสมาชิกอาเซี ยนเพ่ิมขึ้น ดังนั้น 
ภาครัฐและเอกชนจึงต้องมีการเตรียมพร้อมและปรับตัวให้เข้ากับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนี้  

กรมบังคับคดีได้ด าเนินการเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงนี้ โดยได้ด าเนินการเสาะหาความร่วมมือ              
ในภูมิภาคการท าให้กฎเกณฑ์ด้านการบังคับคดีแพ่งมีความสอดคล้องกัน กรมบังคับคดีและสภาเจ้าพนักงาน        
บังคับคดีระหว่างประเทศได้ร่วมกันจัดการประชุม ในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเลิศด้านการบังคับคดี
ระหว่ างสภ าเจ้ าพนั กงานบั งคับคดี ระหว่ างประเทศ และประเทศสมาชิกอาเซี ยน ” ระหว่ างวันที่                             
๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเทพมหานคร เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎระเบียบ ประสบการณ์ และแนว
ปฏิบัติที่ดีเลิศในการบังคับคดีแพ่ง เพ่ือสนับสนุนเครือข่ายวิชาชีพเจ้าพนักงานบังคับคดีและเพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีและเสาะหาความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการบังคับคดี ผลของการประชุมในครั้งนั้นได้ช่วย
เปิดทางให้แก่การแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีเลิศในการบังคับคดีและปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานภายในประเทศ และ
น าไปสู่การประชุมระหว่างประเทศในครั้งนี้เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วย
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การประชุมระหว่างประเทศในครั้งนี้จัดขึ้นในหัวข้อเรื่อง “การบังคับคดีแพ่งในบริบทของการผนวกรวมตัวทาง
เศรษฐกิจที่ เป็นพลวัตร” ระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร กรมบังคับคดี                  
ไม่เพียงแต่จะคาดหวังที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้แน่นแฟ้นขึ้น แต่ยังขยายรูปแบบ
ของความร่วมมือไปยังประเทศคู่ เจรจาของอาเซียน คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เพ่ือท าให้ เกิดการปฏิบัติงาน                     
มีประสิทธิภาพอย่างรอบด้านภายใต้บริบทการผนวกรวมตัวทางเศรษฐกิจเช่นนี้  

 



 

มุมมองต่อไปข้างหน้า 
 กรมบังคับคดีคาดหวังว่าด้วยการพัฒนางานด้านการบังคับคดีแพ่งในด้านต่างๆ ที่กล่าวมานั้น กรมบังคับคดี
จะสามารถให้บริการด้านการบังคับคดีอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คงไว้ซึ่งความร่วมมืออย่างเป็น
รูปธรรมและใกล้ชิดระหว่างเครือข่ายต่างประเทศทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี และมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย 
 กรมบังคับคดีต้องการเห็นการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลในด้านการบังคับคดีแพ่งระหว่างประเทศ          
ที่ได้เข้าร่วมประชุมได้ด าเนินต่อไปฉันมิตรและไม่มีที่สิ้นสุด และขอเชิญชวนให้ทุกประเทศได้เข้าร่วมการประชุม            
คองเกรสนานาชาติกับสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒๓ ในปี ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร           
กรมบังคับคดีหวังว่าความร่วมมือนี้จะได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นในกรอบอาเซียน 
 
 

..............................................................................................  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเทศเวียดนาม 

๑. กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง 
๑.๑  กฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง ฉบับลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่         

๑  ก รก ฎ าค ม  ๒ ๕ ๕ ๑  (Law 2 6 /2 0 0 8 /QH1 2  of the National Assembly on Civil judgment 
enforcement) 

๑.๒ มติของรัฐสภาในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งฉบับลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
(Resolution of the National Assembly on implementing Law on Civil Judgment enforcement, 
dated 14 November 2008) 

๑.๓ กฤษฎีกาก าหนดรายละเอียดและแนวทางในการก าหนดเลขมาตราในกระบวนการบังคับคดี                 
ในกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง ฉบับลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (Decree 58/2009/NĐ-CP dated 
13/7/2009  of the Government on detailing and guiding the implementation of a number of 
articles of the Law on civil judgment enforcement on enforcement procedures) 

๑.๔ กฤษฎีกาก าหนดรายละเอียดและแนวทางในการก าหนดเลขมาตราในหน่วยงานบริหาร หน่วยงาน
บังคับคดี และเจ้าหน้าที่ในการบังคับคดีแพ่ง ในกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง ฉบับลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ 
(Decree 74/2009/NĐ-CP dated 09/9/2009  of the Government on detailing and guiding the 
implementation of a number of articles of the Law on civil judgment enforcement on 
management organs, enforcement organs and civil judgment enforcement working staff) 

๑.๕ กฤษฎีกาแก้ไขเพ่ิมเติมเลขมาตราของกฤษฎีกาก าหนดรายละเอียดและแนวทางในการก าหนด           
เลขมาตราในกระบวนการบังคับคดีในกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง ฉบับลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ (Decree 
125/2013/NĐ-CP dated 14/10/2013  of the Government amending and supplementing a 
number of articles of Decree 58/2009/NĐ-CP dated 13/7/2009 on detailing and guiding the 
implementation of a number of articles of the Law on civil judgment enforcement on 
enforcement procedures) 

๑.๖ ค าสั่งนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดความรับผิดชอบและค่าตอบแทนของกิจการเกี่ยวกับ               
เจ้าพนักงานบังคับคดี โนตารี ผู้ตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่ธุรการศาล ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ (Decision on 
27/2012/QĐ-TTg dated 11/6/2012 of the Prime Minister providing responsibility fringe benefit 
regime according to business with respect to executor, notary, examiner and judgment clerk)  

๑.๗ หนังสือเวียนของกระทรวงยุติธรรมหรือหนังสือเวียนระหว่างกระทรวงที่ออกร่วมกันโดยกระทรวง
ยุติธรรมและกระทรวงอ่ืน  

๒. ระบบและกระบวนการในการบังคับคดี 
 หน่วยงานในระบบการบังคับคดีแพ่งประกอบด้วยส านักงานบริหารการบังคับคดีแพ่ง (civil judgment 
enforcement management agencies) และส านั ก งาน บั งคั บ คดี แ พ่ ง  (civil judgment enforcement 
agencies)โดยส านักงานบริหารการบังคับคดีแพ่งประกอบด้วยส านักงานบริหารการบังคับคดีแพ่งของกระทรวง



 

ยุติธรรมและกระทรวงกลาโหม ส่วนส านักงานบังคับคดีแพ่งประกอบด้วยส านักงานบังคับคดีแพ่งของจังหวัดและ 
หัวเมืองต่างๆ ส านักงานบังคับคดีแพ่งส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง และส านักงานบังคับคดีในเขตทหารหรือเทียบเท่า 
 อ านาจและหน้าที่ของส านักงานบังคับคดีแพ่งระดับจังหวัด มีดังนี้ 

๑. จัดการและก ากับการบังคับคดีแพ่งภายในเขตอ านาจ โดยจะต้องท าให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
บังคับคดีแพ่งเป็นเอกภาพก ากับการบังคับคดีแพ่งของส านักงานบังคับคดีแพ่งระดับอ าเภอ ให้ค าแนะน าในการ
บังคับคดีแพ่งอย่างมืออาชีพแก่เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการด าเนินการบังคับคดีแพ่งของส านักงานบังคับคดีแพ่งระดับ
อ าเภอ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีแพ่งจัดท าสถิติและรายงานภายใต้ค าแนะน าของส านักงาน
บริหารการบังคับคดีแพ่งของกระทรวงยุติธรรม 

๒. บังคับคดีตามมาตรา ๓๕ ของกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง  
๓.รวบรวมเอกสารค าร้องของดเว้นการบังคับคดีหรือขอลดจ านวนหนี้ตามค าพิพากษาประสานงานกับ

เจ้าหน้าที่ต ารวจในการรวบรวมค าร้องขอภัยโทษ ค าร้องขอให้เปลี่ยนโทษจ าคุก และค าร้องขอนิรโทษกรรมของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่ก าลังได้รับโทษจ าคุก  

๔. ระงับข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งภายใต้เขตอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย         
การบังคับคดีแพ่ง  

๕.จัดการทรัพยากรบุคคลวัสดุครุภัณฑ์ งบประมาณและอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินงาน ด้านการบังคับคดี
แพ่งภายใต้ค าแนะน าและก ากับของส านักงานบริหารการบังคับคดีแพ่งของกระทรวงยุติธรรม 

๖. ช่วยเหลือคณะกรรมการประชาชนในระดับจังหวัดในการปฏิบัติหน้าที่และในการใช้อ านาจตามวรรค
หนึ่งและสองของมาตรา ๑๗๓ แห่งกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง 

๗. รายงานการบังคับคดีแพ่งต่อสภาประชาชนระดับจังหวัดเมื่อได้รับค าร้องขอ 

อ านาจและหน้าที่ของส านักงานบังคับคดีในเขตทหาร มีดังนี้  
๑.บังคับคดีตามมาตรา ๓๕ ของกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง  
๒. ตรวจสอบการด าเนินการบังคับคดีแพ่ง จัดท าสถิติและรายงานภายใต้ค าแนะน าของส านักงานบริหาร

การบังคับคดีแพ่งของกระทรวงกลาโหม 
๓. ระงับข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งภายใต้เขตอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการ

บังคับคดีแพ่ง 
๔. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในเขตทหาร ในการจัดการทรัพยากรบุคคลวัสดุครุภัณฑ์ งบประมาณ

และอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินงานด้านการบังคับคดีแพ่งภายใต้ค าแนะน าและก ากับของส านักงานบริหาร               
การบังคับคดีแพ่งของกระทรวงกลาโหม 

๕. รวบรวมเอกสารค าร้องของดเว้นการบังคับคดีหรือขอลดจ านวนหนี้ตามค าพิพากษาประสานงานกับ
หน่วยงานในกองทัพที่รับผิดชอบด้านการบังคับโทษจ าคุกในการรวบรวมค าร้องขอภัยโทษ ค าร้องขอให้เปลี่ยนโทษ
จ าคุก และค าร้องขอนิรโทษกรรมของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่ก าลังได้รับโทษจ าคุก 

๖. ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในเขตทหารและเจ้าหน้าที่ในระดับเทียบเท่าในการปฏิบัติหน้าที่และในการ         
ใช้อ านาจตามวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๗๒ แห่งกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง 

อ านาจและหน้าที่ของส านักงานบังคับคดีแพ่งระดับอ าเภอ มีดังนี้  
๑. บังคับคดีตามมาตรา ๓๕ ของกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง  



 

๒. ระงับข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งภายใต้เขตอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย         
การบังคับคดีแพ่ง 

๓. จัดการทรัพยากรบุคคลวัสดุครุภัณฑ์ งบประมาณและอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินงาน ด้านการบังคับคดี
แพ่งภายใต้ค าแนะน าและก ากับของส านักงานบริหารการบังคับคดีแพ่งระดับจังหวัด  

๔. จัดท าสถิติและรายงานภายใต้ค าแนะน าของส านักงานบริหารการบังคับคดีแพ่งระดับจังหวัด 
๕.รวบรวมเอกสารค าร้องของดเว้นการบังคับคดีหรือขอลดจ านวนหนี้ตามค าพิพากษา 
๖. ช่วยเหลือคณะกรรมการประชาชนในระดับอ าเภอในการปฏิบัติหน้าที่และในการใช้อ านาจตามวรรค

หนึ่งและสองของมาตรา ๑๗๔ 
๗. รายงานการบังคับคดีแพ่งต่อสภาประชาชนเมื่อได้รับค าร้องขอ 

 กระบวนการบังคับคดีสามารถสรุปได้ ดังนี้  
- ค าพิพากษาที่สามารถบังคับคดีได้นั้นจะต้องมีผลทางกฎหมายเว้นแต่กฎหมายจะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  
- วิธีการเริ่มกระบวนการบังคับคดีมี ๒ วิธีการได้แก่ โดยค าร้องของเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาและลูกหนี้

ตามค าพิพากษาหรือโดยค าสั่งบังคับคดีของหัวหน้าส านักงานบังคับคดีแพ่ง ซึ่งจะต้องระบุเนื้อหาของค าพิพากษา
หรือค าสั่ง อันประกอบด้วย (๑) ค่าปรับ เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ค่าธรรมเนียมศาล (๒) เงินและ
ทรัพย์สินที่จะต้องช าระคืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (๓) เงินที่จะต้องถูกยึดและส่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน หรือค่าเสื่อม
ราคาของทรัพย์สิน (๔) ค่าชดเชยสิทธิในการเข้าใช้ที่ดินและทรัพย์สินที่จะต้องส่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน และ (๕) 
ค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน 

- เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาและลูกหนี้ตามค าพิพากษาสามารถด าเนินการตามค าพิพากษาหรือค าสั่งได้
ภายใน ๕ ปีนับจากวันที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งมีผลบังคับ โดยเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาร่วมกันกับลูกหนี้ตาม             
ค าพิพากษาจะต้องยื่นค าร้องขอให้ส านักงานบังคับคดีแพ่งออกค าตัดสินบังคับคดี (Judgment Enforcement 
Decision) เพ่ือด าเนินการบังคับคดีผู้ร้องขอให้บังคับคดีสามารถยื่นค าร้องขอให้ออกค าตัดสินบังคับคดีที่ส านักงาน
บังคับคดีแพ่งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนกระท าการแทนได้ โดยสามารถยื่นค าร้องที่ส านักงานบังคับคดีแพ่ง
เป็นหนังสือหรือด้วยวาจา หรือส่งค าร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ 

 หัวหน้าส านักงานบังคับคดีแพ่งจะออกค าตัดสินบังคับคดีภายใน ๕ วันท าการนับแต่วันได้รับค าร้องขอ 
และภายใน ๒ วันท าการนับแต่วันออกค าตัดสินบังคับคดี หัวหน้าส านักงานบังคับคดีแพ่งจะมอบหมายให้         
เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการตามค าตัดสินบังคับคดีต่อไป  
 ค าตัดสินบังคับคดี ประกาศ หมาย หรือเอกสารอ่ืนๆ เกี่ยวกับการบังคับคดีจะต้องส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการบังคับคดีและสิทธิหรือหน้าที่ต่างๆ ทราบ เพ่ือที่ผู้มีส่วนได้เสียจะได้ด าเนินการตามสิทธิหรือหน้าที่               
ตามเอกสารเหล่านั้น การส่งค าคู่ความจะต้องกระท าโดยการส่งถึงมือผู้รับหรือส่งผ่านหน่วยงานที่มีอ านาจ การปิด
ประกาศ และการโฆษณาผ่านสื่อกระแสหลัก 
 เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเงื่อนไขในการบังคับคดี โดยจะต้องด าเนินการ
ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่มีค าตัดสินบังคับคดีหรือวันที่ได้รับค าร้องขอจากเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาให้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง หากเป็นการด าเนินการตามค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินก็จะต้องกระท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องโดยไม่ชักช้า 



 

 ลูกหนี้ตามค าพิพากษาจะต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหรือถือว่า              
ได้รับแจ้งค าตัดสินบังคับคดี ในกรณีจ าเป็นที่จะต้องป้องกันไม่ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาจ าหน่ายจ่ายโอนหรือ
ท าลายทรัพย์สินหรือหลีกเลี่ยงการบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายได้ทันที ลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่ไม่ได้ช าระหนี้ตามค าพิพากษาด้วยความสมัครใจภายในระยะเวลา                
๑๐ วันดังกล่าวจะต้องถูกบังคับให้ช าระหนี้ตามค าพิพากษา  
 เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถด าเนินการโดยทันทีเมื่อเห็นสมควรหรือเมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอ         
เพ่ือคุ้มครองให้มีการช าระหนี้ตามค าพิพากษาได้ทันทีเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการจ าหน่ายจ่ายโอนหรือท าลายทรัพย์สิน 
หรือหลีกเลี่ยงการบังคับคดี  

 มาตรการคุ้มครองให้มีการช าระหนี้ตามค าพิพากษา มีดังนี้  
 (๑) การอายัดเงินในบัญชีธนาคาร  
 (๒) การยึดทรัพย์และเอกสารต่างๆ และ 
     (๓) การระงับการจดทะเบียน การโอน หรือเปลี่ยนแปลงสถานะในทรัพย์สิน   

 มาตรการบังคับคดี มีดังนี้  
 (๑) การหักเงินจากบัญชีและยึดเงินและเอกสารส าคัญใดๆ ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา  
 (๒) การหักเงินได้ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

 (๓ ) การยึดและเข้าจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามค าพิพากษาหรือทรัพย์สินที่ ถือครอง                     
โดยบุคคลภายนอก 

 (๔) การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
 (๕) การบังคับโอนทรัพย์สิน ทรัพยสิทธิ และเอกสารต่างๆ  
 (๖) การบังคับให้ลูกหนี้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ  

ห้ามเจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับคดีในช่วงระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ – ๐๖.๐๐ นาฬิกา หรือใน
วันหยุดสุดสัปดาห์หรือในวันหยุดราชการ หรือในวาระอ่ืนตามที่รัฐบาลจะได้ก าหนด และลูกหนี้ตามค าพิพากษา
จะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี 

เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทรัพย์สินที่ยึดไว้โดยการขายทอดตลาดหรือโดยวิธีอ่ืน การขายทอดตลาด
จะมีไว้ส าหรับสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่า ๑๐ ล้านดองขึ้นไป และอสังหาริมทรัพย์ ด าเนินการขายทอดตลาด
โดยบริษัทจัดการประมูล เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถด าเนินการขายทอดตลาดได้เองหากในพ้ืนที่ไม่มีบริษัท
จัดการประมูลหรือบริษัทจัดการประมูลไม่เข้าท าสัญญาบริการจัดการประมูล หรือสังหาริมทรัพย์มีมูลค่า                 
๒ ล้านดอง แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านดอง การขายโดยวิธีอ่ืนมีไว้ส าหรับทรัพย์สินมูลค่าต่ ากว่า ๒ ล้านดองหรือของสดเสีย
ง่าย ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องขายทรัพย์สินนั้นภายใน ๕ วันท าการนับแต่วันยึด  

หากระยะเวลา ๑๐ วันล่วงเลยไปนับจากวันที่ท าการขายทอดตลาดไม่ส าเร็จและไม่มีผู้มีส่วนได้เสีย 
ยื่นค าร้องขอให้ประเมินราคาใหม่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีค าตัดสินลดราคาประเมินทรัพย์สินลงส าหรับการขาย
ทอดตลาดครั้งถัดไปโดยการลดราคาประเมินแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของราคาที่สงวนไว้ในกรณี            
ที่ทรัพย์สินมีราคาประเมินต่ ากว่าค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี และเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาปฏิเสธไม่รับมอบทรัพย์สิน
นั้นเพ่ือเป็นการช าระหนี้ตามค าพิพากษา ทรัพย์สินเหล่านั้นจะถูกส่งมอบคืนแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา เงินได้           



 

จากการบังคับคดีภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีและค่าเช่าบ้านของลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นเวลา         
หนึ่งปีในอัตราเฉลี่ยของท้องถิ่นแล้ว จะต้องน าไปช าระหนี้ตามล าดับดังนี้ 

(๑) ค่าอุปการะเลี้ยงดู เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสินไหมทดแทนการเลิกจ้าง ค่าชดเชยการขาดงาน            
หรือค่าขาดแรงงาน ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และจิตใจ  

(๒) ค่าธรรมเนียมศาล  
(๓) ค่าใช้จ่ายอื่นใดตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 
ในกรณีที่มีเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหลายรายเงินส่วนได้จากการบังคับคดีจะน าไปช าระตามล าดับดังนี้ 

หากมีเจ้าหนี้หลายรายอยู่ในล าดับช าระหนี้เดียวกันจะต้องช าระเงินตามอัตราส่วนที่เจ้าหนี้ทั้งหลายนั้นมี สิทธิ          
จะได้รับเงินที่ได้จากการบังคับคดีโดยที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่ได้สมัครใจในการช ำระหนี้ตามค าพิพากษา 
(coercive judgment) จะต้องน าไปช าระเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาที่ได้ยื่นค าร้องขอให้บังคับคดีภายในเวลาที่ได้มี 
ค าตัดสินบังคับคดี เงินส่วนที่ เหลือจะน าไปจ่ ายแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาในคดี อ่ืน (หากมีภายในเวลาที่                  
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะช าระเงิน) เงินส่วนที่เหลือจากนั้นจะน าไปจ่ายให้แก่เจ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

๓. การฝึกอบรมเจ้าพนักงานบังคับคดี 
 หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี 
 เจ้าพนักงานบังคับคดีของประเทศเวียดนามจะต้องมีความจงรักภักดีต่อปิตุภูมิ มีความซื่อสัตย์ไม่ทุจริต       
มีจริยธรรม และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือสูงกว่า และมีสุขภาพแข็งแรงที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

นอกจากคุณสมบัติข้างต้นแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีระดับต้น (junior enforcer) จะต้องมีคุณสมบัติอ่ืนๆ 
ดังนี้  

- ปฏิบัติงานด้านกฎหมายมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป  
- ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพการบังคับคดี 
- ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีระดับต้น  

คุณสมบัติของเจ้าพนักงานบังคับคดีระดับกลาง (intermediate-level enforcer) มีดังนี้  
- ปฏิบัติงานเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีระดับต้นเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป 
- ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีระดับกลาง 

คุณสมบัติของเจ้าพนักงานบังคับคดีอาวุโส (senior enforcer) มีดังนี ้
- ปฏิบัติงานเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีระดับกลางเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป 
- ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีอาวุโส  

บุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้นและเป็นนายทหารกองทัพบกสามารถได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายทหาร  
บังคับคดี (military enforcer) ได ้

ผู้พิพากษา ผู้ตรวจการ และผู้ตรวจ ที่ได้โอนมาท างานที่ส านักงานบังคับคดีแพ่งสามารถได้รับการแต่งตั้ง  
ให้เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีในระดับเทียบเท่าโดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือก 



 

ในกรณีที่รัฐบาลก าหนดไว้เป็นพิเศษ บุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้นและปฏิบัติงานด้านกฎหมายมาเป็น
ระยะเวลาตั้งแต่ ๑๐ หรือ ๑๕ ปีขึ้นไปสามารถได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีระดับกลางและ          
เจ้าพนักงานบังคับคดีอาวุโส ตามล าดับ  

การฝึกอบรมวิชาชีพบังคับคดีด าเนินการโดยสถาบันตุลาการภายใต้กระทรวงยุติธรรม ( Judicial 
Academy) หลักสูตรฝึกอบรมใช้เวลา ๖ เดือนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์การท างานที่ส านักงานบังคับคดี
แพ่งมาแล้ว ๒ – ๓ ปี การผ่านหลักสูตรฝึกอบรมนี้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี             
มีเจ้าหน้าที่ประมาณ ๓๐๐ คน เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมนี้ ในแต่ละปี และยังมีหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นเวลา            
๒ เดือนส าหรับเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งมีเนื้อหารวมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นส าหรับเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ตรวจสอบหรือข้าราชการ       
พลเรือนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแพ่ง ซึ่งด าเนินการโดยสถาบันตุลาการหรือกรมบริหารงานทั่วไปของ           
การบังคับคดีแพ่ง (General Department of civil judgment enforcement) เช่น หลักสูตรฝึกอบรมเป็นเวลา 
๒ สัปดาห์ส าหรับเจ้าพนักงานบังคับคดีระดับต้นและเจ้าพนักงานบังคับคดีระดับกลาง หลักสูตรฝึกอบรมระยะเวลา 
๑ สัปดาห์ส าหรับเจ้าพนักงานบังคับคดีอาวุโส การฝึกอบรมต่างๆเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้และ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยสถาบันตุลาการจะได้ รับ
ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมด้วย  

เจ้าหน้าที่ในส านักงานบังคับคดีแพ่งยังมีโอกาสที่จะได้เสริมสร้างความรู้ในขอบเขตงานของตนเอง เช่น     
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีหลักสูตรเฉพาะเป็นเวลา ๓ วันเพ่ือเรียนรู้กฎหมายหรือกฎระเบียบใหม่ๆ เจ้าพนักงาน        
ที่ท างานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาจะได้รับการฝึกอบรมเป็นเวลา ๓ วันเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ                
โดยกรมบริหารงานทั่วไปด้านการบังคับคดีแพ่ง 

๔. พัฒนาการล่าสุดของการบังคับคดีแพ่ง 
 ๔.๑ การพัฒนาคุณภาพของการบังคับคดีแพ่ง โดยการเพ่ิมเติมและแก้ไขกฎหมาย 
 ประเทศเวียดนามเพ่ิงออกกฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งที่ได้รับรองโดยรัฐสภา
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีกฎหมายที่ได้รับการแก้ไข ๕๕ มาตราจากทั้งหมด ๑๘๓ มาตรา               
และมีกฎหมายใหม่เพิ่มขึ้นมา ๓ มาตรา 

ประเด็นที่ส าคัญของการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้คือการลดภาระของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการพิสูจน์ความ
ถูกต้องของเงื่อนไขในการบังคับคดี โดยนับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาสามารถลดหรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีได้หากเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้เตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเงื่ อนไข
ในการบังคับกับลูกหนี้ตามค าพิพากษา นอกจากนั้นกฎหมายใหม่ยังได้ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้มีส่วนได้เสีย          
ในการบังคับคดีไว้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 ๔.๒ การน าร่องในการบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยเจ้าพนักงานบังคับคดีวิชาชีพ (เอกชน) 
 ตามที่ประเทศเวียดนามได้มีกฤษฎีกาฉบับลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และการด าเนินงานของ            
เจ้าพนักงานบังคับคดีวิชาชีพในโครงการน าร่อง ณ นครโฮจิมินห์ ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี รัฐบาลจึงได้มี
กฤษฎีกา ฉบับที่  ๑๓๕ ลงวันที่  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ (หรือเรียกว่ากฤษฎีกา ๑๓๕) ซึ่งได้แก้ไขบทบัญญัติ                
บางประการของกฤษฎีกาฉบับที่ ๖๑ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา  



 

กฤษฎีกาฉบับที่  ๑๓๕ ขยายขอบเขตการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีวิชาชีพและก าหนด
กฎระเบียบใหม่เพ่ือรับรองความเป็นอิสระในการด าเนินงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีวิชาชีพเช่นเดียวกับการขยาย
ขอบเขตความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆโดยรัฐสภาเวียดนามได้มีข้อมติลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในการ 
ด ารงไว้ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีวิชาชีพ ปัจจุบัน เจ้าพนักงานวิชาชีพสามารถด าเนินการในพ้ืนที่ อ่ืนในระดับ
ส่วนกลาง ไม่เฉพาะภายในนครโฮจิมินห์เท่านั้นโครงการน าร่องนี้ ได้ด าเนินการในอีก ๑๒ จังหวัด ได้แก่                 
ก รุ ง  HàNội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Bình 
Dương, Tiền Giang, An Giang และ Vĩnh Long ปัจจุบันมีเจ้าพนักงานวิชาชีพจ านวน ๕๖ ราย 

ขอบเขตหน้าที่ของเจ้าพนักงานวิชาชีพ เจ้าพนักงานวิชาชีพมีอ านาจส่งค าคู่ความซึ่งเป็นเอกสารของศาล
และส านักงานบังคับคดีแพ่งบางประเภท ได้แก่ประกาศหมายค าเชิญ ค าสั่งให้น าคดีเข้าสู่กระบวนพิจารณา           
ค าพิพากษาส่วนแพ่ง ค าพิพากษาโดยขาดนัด และค าตัดสินบังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้รับอนุญาต          
ให้ปฏิเสธค าร้องขอของศาลหรือส านักงานบังคับคดีแพ่งในการส่งค าคู่ความ 

ข้อจ ากัดใหม่เกี่ยวกับพยานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่จัดท าขึ้นโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีวิชาชีพ
นอกเหนือจากข้อจ ากัดด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศและความเป็นส่วนบุคคลแล้ว เจ้าพนักงาน
บังคับคดีวิชาชีพยังไม่ได้รับอนุญาตให้รับรองความถูกต้องของพยานหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่อยู่ในอ านาจ
ของการท าโนตารีหรือการรับรองความถูกต้องของเจ้าหน้าที่โนตารีหรือคณะกรรมการประชาชนในทุกระดับชั้น 

หน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีวิชาชีพในการตรวจสอบความถูกต้องของเงื่อนไขในการบังคับคดี        
เมื่อกฎหมายใหม่ได้ระบุให้ส านักงานงบประมาณแผ่นดิน ส านักงานประกันสังคม ส านักงานจดทะเบียนสิทธิ์ในการ
ใช้ที่ดิน หลักประกันทางธุรกิจ เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบความถูกต้องของเงื่อนไขในการบังคับคดี
แล้ว น่าจะมีผลท าให้การด าเนินงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีวิชาชีพมีประสิทธิผลมากขึ้น 

หลักทั่วไปในการร่วมมือกันระหว่างส านักงานบังคับคดีแพ่งและเจ้าพนักงานบังคับคดีวิชาชีพ          
เพ่ือให้การบังคับคดีมีคุณภาพบนหลักของความเป็นอิสระและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสองหน่วยงาน 
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาสามารถร้องขอต่อส านักงานบังคับคดีแพ่งหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีวิชาชีพเพ่ือให้
ด าเนินการบังคับคดีได้ และส านักงานบังคับคดีแพ่งเอกชนหรือส านักงานบังคับคดีแพ่ งสามารถรับค าร้องของ
คู่ความเพ่ือทุเลาการบังคับคดี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานในการบังคับคดี 

การแก้ไขกระบวนการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการบังคับคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของ            
เจ้าพนักงานบังคับคดีวิชาชีพหรือหัวหน้าส านักงานบังคับคดีแพ่งเอกชน  กฎหมายใหม่ได้ก าหนดกฎเกณฑ์ที่มี
ความชัดเจนและลดภาระงานของเจ้าพนักงานศาล หน่วยงานที่ท าหน้าที่ระงับข้อพิพาท และท าให้คู่กรณีสามารถ
ตกลงกันได้ ส าหรับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีวิชาชีพ หัวหน้าส านักงาน
บังคับคดีแพ่งเอกชนจะมีอ านาจระงับข้อพิพาทในชั้นต้นภายใน ๑๕ วัน และผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีแพ่ง
ระดับจังหวัดมีอ านาจระงับข้อพิพาทในชั้นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน ส าหรับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส านักงานบังคับคดีแพ่งเอกชน ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีแพ่งระดับจังหวัดมีอ านาจระงับ               
ข้อพิพาทในชั้นต้นภายใน ๓๐ วันและอธิบดีของส านักงานบังคับคดีแพ่งมีอ านาจระงับข้อพิพาทในชั้นอุทธรณ์
ภายใน ๔๕ วัน  



 

ส่วนข้อพิพาทอ่ืนจะต้องด าเนินการตามกระบวนการทั่วไป โดยผู้อ านวยการของกระทรวงยุติธรรมระดับ
จังหวัดจะมีอ านาจระงับข้อพิพาทในชั้นต้นภายใน ๓๐ วันและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอ านาจระงับ         
ข้อพิพาทในชั้นอุทธรณ์ภายใน ๔๕ วัน  

ภายในเดือนสิงหาคมและในปลายปีนี้กระทรวงยุติธรรมเวียดนามจะจัดการประชุมเพ่ือประเมินผลของ
โครงการน าร่องของเจ้าพนักงานบังคับคดีวิชาชีพที่ได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี เพ่ือพิจารณาว่าจะขยาย
ขอบเขตของโครงการน าร่องไปในระดับทั่วประเทศหรือไม่ 

๕. ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 ความร่วมมือระดับทวิภาคี  

ประเทศเวียดนามได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการใช้บังคับค าชี้ขาด
อนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ฉบับนครนิวยอร์ค ค.ศ. ๑๙๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๘ ในช่วงเวลาระหว่าง
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กระทรวงยุติธรรมของเวียดนามได้รับค าร้องขอให้รับรองและ
บังคับตามค าวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจ านวน ๗๓ ราย ด้วยกัน ส่วนใหญ่ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะ
มาจากภาคีของสนธิสัญญา เช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนฮ่องกงมาเลเซียอังกฤษและเยอรมนี  เป็นต้น              
ในปี ๒๕๕๗ กระทรวงยุติธรรมได้เสนอต่อรัฐบาลเวียดนามให้เข้าเป็นภาคีของะอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยกฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลเกี่ยวกับการส่งเอกสารไปยังต่างประเทศในคดีแพ่งหรือพาณิชย์ ค.ศ. ๑๙๖๙ 
นอกจากนี้ประเทศเวียดนามยังได้ลงนามระดับทวิภาคีในความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือกันทางการศาลกับหลาย
ประเทศและเขตอ านาจเช่นไต้หวันลาวมองโกเลียกัมพูชาจีนรัสเซียฝรั่งเศสบัลแกเรียฮังการีและคาซัคสถานเป็นต้น  
 ความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศไทยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความตกลง    
ว่าด้วยความร่วมมือด้านกฎหมายและการศาลระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ ความตกลงนี้เน้นไปอย่างรูปแบบต่างๆของความร่วมมือเช่นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดท าและบังคับใช้กฎหมายของแต่ละประเทศการแลกเปลี่ยนเอกสารสิ่งพิมพ์
ระหว่างสองประเทศในขณะเดียวกันทั้งสองประเทศต่างแสดงเจตจ านงในการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการ
ฝึกอบรมทางกฎหมายและเจ้าหน้าที่ศาลโดยเฉพาะทนายความและผู้พิพากษา เมื่อความตกลงมีผลบังคับใช้          
ทั้งสองประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนอยู่หลายครั้งผ่านหน่วยงานผู้ประสานงานซึ่งได้แก่กระทรวงยุติธรรมของ
เวียดนามและไทย และได้มีการแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์และเอกสารเกี่ยวกับพันธกรณีทางคดีแพ่งและอ านาจของ
กระทรวงยุติธรรมของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีค่อนข้างไม่รุดหน้าเนื่องจากข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณโดยเฉพาะทางฝ่ายเวียดนาม นอกจากนั้น ประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในการให้การสนับสนุน
ด้านการศึกษาทางกฎหมายและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศาล เพียงแต่ส่งคณะผู้แทนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ข้อมูลทางกฎหมายและการยุติธรรมเท่านั้น 
 การประชุมของคณะกรรมการร่วมเวียดนาม-ไทยที่ได้จัดขึ้น ณ กรุงฮานอยเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ รองนายกรัฐมนตรีของประเทศเวียดนาม Vu Van Ninh และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศของไทย พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ได้ลงนามในแผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนามปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ในการนี้ ทั้งสองประเทศได้ตกลงที่จะสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนระดับผู้น าและผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงยุติธรรมเวียดนามและศาลยุติธรรมของไทย       
เพ่ือหารือและประเมินผลการด าเนินการตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านกฎหมายและการศาลระหว่าง



 

รัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้ลงนามไว้เมื่อ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ 
ณ กรุงเทพมหานครประเทศไทยและเพ่ือที่จะได้เสนอการแก้ไขข้อขัดข้องเพื่อจะได้ปฏิบัติตามความตกลงให้ดียิ่งขึ้น 
 ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย -เวียดนาม                     
ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ และเช่นเดียวกับการจับคู่ภารกิจและหน้าที่ใหม่ๆ ของกระทรวงยุติธรรมของทั้งสองประเทศ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของทั้งสองประเทศจึงได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
กิจการยุติธรรมและกฎหมายในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของประเทศไทยได้เยือนประเทศ
เวียดนามเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ การลงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการเพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายเป็นการเฉพาะ ขณะนี้ กระทรวงยุติธรรมเวียดนามก าลังท างาน
ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมประเทศไทยในการจัดท าแผนความร่วมมือประจ าปีเพ่ือด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจ
ที่ได้ลงนามไว้ 
 ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ในฐานะที่ประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกของอาเซียน ประเทศเวียดนามได้มีส่วนร่วมเชิงรุกกับหลายๆ
ประเทศสมาชิกรวมทั้งประเทศไทยในการท ากิจกรรมภายใต้กรอบอาเซียน โดยทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ผ่านกลไกที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย (ASEAN Law Ministers Meeting – ALAWMM)                        
และที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย(ASEAN Senior Law Officials Meeting - ASLOM) ในขณะ
นี้เวียดนามและประเทศไทยก าลังเตรียมตัวเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมายครั้งที่ ๙ และการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมายครั้งที่ ๑๖ ที่จะได้จัดขึ้น ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งประเทศไทย           
ได้สนับสนุนความคิดริเริ่มของประเทศเวียดนามในการเพ่ิมขอบเขตความร่วมมือด้านการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และยังได้ประสานงานในการด าเนินการตามความคิดริเริ่มอยู่เสมอ 
 นอกจากนั้น ประเทศไทยและเวียดนามยังได้ร่วมกันจัดการให้เป็นไปตามสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา สนธิสัญญาอาเซียนเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย เข้าร่วมและจัดท า
สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนในภูมิภาค กฎหมายแม่แบบด้านหลักประกั นทางพาณิชย์นาวี                   
การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทางกฎหมายเพื่อท าการส ารวจประเทศสมาชิกอาเซียน จัดการฝึกอบรมและจัดท าข้อมูล
ของเจ้าหน้าที่กฎหมายอาเซียนเพื่อเป็นจุดประสานงานระหว่างสองประเทศ  

เพ่ือด าเนินการตามความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายกระทรวงยุ ติธรรมเวียดนามจะได้
ด าเนินการดังนี้ 

๑. ประสานงานกับกระทรวงยุติธรรมไทยและศาลยุติธรรมไทยเพ่ือด าเนินการตามความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านกฎหมายและการศาลระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๑  

๒. มีบทบาทเชิงรุกในการประสานงานกับกระทรวงยุติธรรมไทยในการจัดท าแผนความร่วมมือประจ าปี 
ตามพันธกิจและภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายและตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและ
กฎหมายฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 



 

อธิบดีส านักงานบังคับคดีแพ่งขอเสนอให้มีความร่วมมือในปี ๒๕๕๙ ดังนี้ 
๑. จัดคณะศึกษาดูงานมายังประเทศไทยเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบังคับคดีให้มี

ประสิทธิภาพ รวมถึงวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติงานการจัดการทรัพย์สินของบริษัท และการบังคับคดีและ
ประสานงานในการบังคับคดีแพ่งหรือค่าเสียหายในคดีแพ่งที่เกี่ยวด้วยคดีอาญา 

๒. ท าให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น และจัดการประชุมในเวียดนามโดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศไทยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อุปสรรคข้อขัดข้องและการแก้ไข
ปัญหารวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับอ านาจในการบังคับคดีแพ่ง เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางกฎหมายให้มีประสิทธิผล
นอกจากนั้น เนื่องในโอกาสที่ศาลประเทศเวียดนามด าเนินการมาครบ ๗๐ ปี กระทรวงยุติธรรมเวียดนามจะได้
เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประเทศไทย พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายา ให้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองดังกล่าว
ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ เพ่ือยืนยันและเสริมสร้างความร่วมมือด้านการยุติธรรมและกฎหมายของทั้งสอง
ประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 

..............................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประมวลข้อก าหนดเกี่ยวกับการบังคับคดีระดับโลก (Global Code of Enforcement) 
โดย Francoise Andrieux ประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ 

สถานะของสภาวิจัยแห่งสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (Scientific Council) 
สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศก าลังประสบกับวัฒนธรรมที่หลากหลายของแต่ละประเทศ         

ซึ่งประกอบด้วยนักกฎหมายจากบ่อเกิดของกฎหมายหลายรูปแบบความหลากหลายเช่นนี้แสดงถึงความรุ่มรวยทาง
วิชาการ อย่างไรก็ดี จะต้องมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกฎหมายและท าให้กฎหมายเหล่านี้มีความสอดคล้องกัน  

ภารกิจของสภาวิจัยเป็นการแนะน าแนวทางการวิจัย วิเคราะห์การพัฒนาของกฎหมายที่เกี่ยวกับยุค         
โลกาภิวัตน์ ท างานร่วมกับสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศโดยเฉพาะการประชุมและเผยแพร่สิ่งพิมพ์    
ผลการศึกษาในโอกาสต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นโดยสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ 

สภาวิจัยประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้พิพากษา ทนายความ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ด้านการบังคับคดี องค์ประกอบของสภาวิจัยถูกออกแบบเพ่ือให้สะท้อนถึง 
ตัวแทนจากภูมิศาสตร์ต่างๆของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ สภาวิจัยอยู่ภายใต้ประธานสภา             
เจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศหรือรองประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ และมีเลขานุการ 
คือ นายThierry Guinotเจ้าพนักงานบังคับคดีประเทศฝรั่งเศส 

เป้าหมายหลักของประมวลข้อก าหนดเกี่ยวกับการบังคับคดีระดับโลก  
เพ่ือพัฒนาระบบธรรมาภิบาลผ่านการบังคับคดีโดยหลักการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน การท าให้กฎหมายมี

ความ ชัดเจนแน่นอน ความโปร่งใสหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย และ
ความเป็นปึกแผ่นของวิชาชีพเจ้าพนักงานบังคับคดี  
 สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศมีความเห็นว่าตนเองสามารถจัดท าประมวลข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การบังคับคดีระดับโลกเนื่องจากมีความชอบธรรม และกรณีมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนากฎหมายด้านการ          
บังคับคดีให้สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัตน์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ประมวลข้อก าหนดเกี่ยวกับการบังคับคดีระดับโลกประกอบด้วยเนื้อหา ๕ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ หลักทั่วไป 
ส่วนที่ ๒ เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีวิชาชีพ ส่วนที่ ๓ องค์กรทางศาล ส่วนที่ ๔ ข้อก าหนด
ทั่วไปเก่ียวกับมาตรการบังคับคดี และส่วนที่ ๕ ข้อก าหนดทั่วไปเก่ียวกับการคุ้มครองชั่วคราว 
 ระเบียบวิจัยของประมวลฯ คือ การส ารวจวรรณกรรม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลกฎหมายและ                    
หลักกฎหมายของประเทศต่างๆ และน ามาวิเคราะห์ประกอบกับหลักการท้องถิ่นและหลักการสากล 
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