รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
โครงการศึ ก ษาเรื่ อ ง
การขายทอดตลาดด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Auction : E-Auction)

เสนอต่อ
กรมบังคับคดี

โดย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บทสรุปผู้บริหาร
๑. ความนา
หลักการและเหตุผล
กรมบังคับคดีมีภารกิจหลักในการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ โดยการขายทอดตลาดทรัพย์เป็นหนึ่งในกระบวนการบังคับคดีอันเป็นภารกิจหลักที่สาคัญอย่างยิ่ง ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในคดี อันเป็นกลไกสาคัญที่จะทาให้เจ้าหนี้ได้รับการชาระหนี้ และ
ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเลื่อมล้าทางสังคม กรมบังคับคดีได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของการพัฒนาการขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และเข้าถึง
ประชาขน หนึ่งในการพัฒนาการขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีการที่ทันสมัยซึ่งกรมบังคับคดีให้ความสาคัญก็คือ
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหาวิธีที่เหมาะสม ตลอดจนข้อดีข้อเสีย เพื่อกรมบังคับคดี
จะได้นามาประกอบการพิจารณาก่อนดาเนินการต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษารูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. เพื่อศึกษาข้อดีและข้อเสียของรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
แต่ละรูปแบบหรือวิธีการนั้น ๆ
๓. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในคดี จากรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางการแก้ไขกรณีที่มีผลกระทบในเชิงลบ
๔. เพื่อศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้ งให้ เสนอแนะในการแก้ ไ ขกฎหมาย กฎ ระเบีย บดัง กล่ า วให้ ส อดคล้ อ งกั บ รูป แบบหรื อวิ ธี การขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมต่อไป
ขอบเขตของงาน
๑. ศึกษารูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่มีความเป็น
เลิ ศด้านการบังคับ คดีในประเทศตัว อย่าง ๖ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี
ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย
๒. ศึกษาข้อดีและข้อเสียของรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละ
ในแต่ล ะประเทศตัว อย่ าง ๖ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน สาธารณรัฐ เกาหลี ประเทศญี่ปุ่ น
สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย
๓. ศึกษาผลกระทบต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในคดี จากรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางการแก้ไขกรณีที่มีผลกระทบในเชิงลบ
๔. ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดใน
ประเทศไทย เพื่อนามาวางแผนในการกาหนดแนวทางการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบังคับคดี
๕. ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบี ย บที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้ว ยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบดังกล่าวให้ สอดคล้องกับรูปแบบหรือวิธีการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมต่อไป
i

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่มีผู้ให้
ข้อมูลหลัก ประกอบไปด้วย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการขายทอดตลาด รวมจานวนไม่
น้อยกว่า ๔๕ คน นอกจากนั้นได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มงานวิจัยให้สมบูรณ์ ทั้งยังเป็น
การเผยแพร่แนวทางการดาเนินงานการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โดยเชิญผู้มี
ความสนใจเข้าร่วมงาน จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์ผลกระทบจากรูปแบบหรือ
วิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ และจัดทาผลการศึกษาวิเคราะห์
ผลดีและผลเสียของการนาวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการขายทอดตลาดของ
กรมบังคับคดี พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม
๒. สรุปผลการศึกษา
การศึกษาผลดีและผลเสียของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
จากการศึกษาพบว่าการขายทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีผลดีและผลเสียดังนี้
ผลดี
(๑) การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุนด้ านการเดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา และลดต้นทุน
ด้านเอกสาร นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสารทาให้องค์กรสามารถนาพื้นที่ไปพัฒนาใน
ด้านอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์
(๒) ทาให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการขายทอดตลาด โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเห็นข้อมูล
ที่ถูกเรียบเรียงอย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์
(๓) เป็นการอานวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงขายทอดตลาดได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่มี
อิ น เทอร์ เ น็ ต สามารถเข้ า ถึ ง ระบบทอดตลาดได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา จึ ง เป็ น การเพิ่ ม โอกาสให้ ท รั พ ย์ สิ น ที่ อ ยู่ ใ น
กระบวนการบังคับคดีสามารถขายทอดตลาดได้มากขึ้น ส่งผลให้เจ้าหนี้ได้รับการชาระหนี้ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการยุติธรรม
ผลเสีย
(๑) การสร้างระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลานานในการพัฒนา และต้องใช้
งบประมาณสูงในการสร้างระบบที่ปลอดภัย และการสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ปัจจัยภายนอกด้านความเสถียรของอินเทอร์เน็ต หรือปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายระหว่าง
การประมูลทรัพย์สินทาให้เกิดอุปสรรคในการประมูลทรัพย์สินของผู้สู้ราคา
(๓) ปัจจัยภายนอกด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
เช่น การเจาะเข้าระบบของผู้ที่ไม่หวังดี เป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและเกิดปัญหาในการ
ดาเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
(๔) ในการประมูลทรัพย์สิน ผู้สนใจทรัพย์สินไม่สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินได้มากนัก
ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายทรัพย์สินแบบปกติที่จะมีผู้ให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา จึงอาจจะทาให้ผู้ประมูลทรัพย์เกิด
ความเสี่ยงในการได้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง

ii

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชนจากรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางการแก้ไขกรณีที่มีผลกระทบในเชิงลบ
จากการศึกษาประเมินได้ถึงประเด็นผลกระทบต่าง ๆ เรียงตามลาดับความสาคัญดังนี้
๑) ความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต
การทาการขายทอดตลาดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องอาศัยสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่ อเข้า
ระบบ จึงเกิดข้อกังวลถึงความได้เปรียบเสียเปรียบของการเข้าร่วมการขายทอดตลาด และปัญหาของการเสนอ
ราคาว่าจะมีการเข้าสู่ระบบอย่างเสถียรหรือไม่ ดังนั้นมีแนวทางลดผลกระทบโดยต้องทาการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เข้าร่วมทราบถึงความเสี่ยงดังกล่าว และหาทางใช้สัญญาณที่มีความเสถียร หรือทางกรมบังคับคดีอาจจะ
จัดเตรียมสถานทีภ่ ายในสานักงานบังคับคดีที่มสี ัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียรไว้รองรับ
๒) ความน่าเชื่อถือของระบบ
ความน่าเชื่อถือของระบบขึ้นอยู่กับการเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลระบบ ซึ่งหากกรมบังคับคดีเป็น
ผู้พัฒนาระบบและเป็นผู้ดูแลระบบ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเกิดความเชื่อมั่นใน
ระบบ จะสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
๓) โอกาสในการเข้าถึงระบบการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน
ผู้เข้าร่วมประมูลทรัพย์อาจจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เท่าเทียมกันในกลุ่มคนที่มีความรู้และฐานะไม่เท่ากัน แนวทางการลดผลกระทบคือเสนอให้
กรมบังคับคดีใช้วิธีการขายทอดตลาดแบบดั้งเดิมและการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กัน
ไป เพื่อไม่เป็นการปิดกั้นกลุ่มใด ๆ
๔) ความรวดเร็วและราคาทรัพย์ที่ได้จากการประมูล
เมื่อมีประชาชนจานวนมากขึ้นที่สนใจเข้าร่วมสู้ราคาประมูลทรัพย์ จะทาให้สามารถขายทรัพย์ที่ยึดมา
ได้รวดเร็วมากขึ้นและทาให้ได้ราคาขายที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อกระบวนการยึดทรัพย์และการขายทอดตลาด
ทาให้ลูกหนี้และลูกหนี้ได้รับเงินจากการขายทรัพย์สูง มาชดใช้หนี้กันได้ ซึ่งประเด็นนี้ควรมีแนวทางเสริมโดย
การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีผู้สนใจเข้าร่วม
ประมูลทรัพย์มากขึ้น
๕) การยืนยันตัวตน
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่มีระบบยืนยันตัวตนที่เป็นที่ยอมรับและมีผล
บังคับใช้ได้ตามกฎหมายจะเกิดความไม่น่าเชื่อถือและอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา และเป็นผลกระทบในเชิงลบ
ต่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ แนวทางการลดผลกระทบคือต้องมีการพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนที่เป็นที่ยอมรับ
และตรวจสอบตัวตนได้จริง เช่น การใช้เทคโนโลยีในลักษณะของไบโอเมทริกซ์ โดยการขออนุญาตใช้ข้อมูลการ
ยืนยันตัวตนบางส่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องทาการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการใช้ระบบการยืนยัน
ตัวตนเพื่อให้การดาเนินการเกิดความสะดวกมากขึ้น
๖) ข้อจากัดด้านเทคนิคในการเสนอสู้ราคา
การขายทอดตลาดด้ว ยวิธีดั้ง เดิม สามารถตัดสิ นได้อย่า งชัดเจนว่าใครเป็นผู้ ให้ ราคาหรือยกป้า ย
ก่อนหลัง อีกทั้งสามารถตรวจสอบหลักฐานจากการบันทึกเทปในห้องประมูลและสามารถนามาใช้เป็นหลักฐาน
ในศาลได้หากมีกรณีข้อพิพาทเกิดขึ้น แต่ในระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณี
ปัญหาจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรเท่าเทียมกัน อาจเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการสู้ราคา การลด
ผลกระทบสามารถทาได้โดยพัฒนาระบบที่กาหนดเวลาเดียวกันทั้งหมดในระบบของการประมูล และต้องมี
iii

ระบบการบันทึกการเข้าใช้งานของผู้เข้าร่วมสู้ราคาแต่ละรายอย่างชัดเจน ซึ่งจะต้องสามารถใช้เป็นหลักฐานที่
เป็นที่ยอมรับและใช้ในการระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายและปรับปรุงข้อ
กฎหมายให้มีการยอมรับข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของศาลหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในภายหลัง
๗) การเข้าตรวจดูทรัพย์
การที่ผู้สนใจเข้าร่วมการขายทอดตลาดไม่สามารถเข้าตรวจดูทรัพย์ได้ ทาให้ขาดความมั่นใจในการเข้า
ร่วมในการขายทอดตลาด เพราะไม่สามารถทราบถึงสภาพทรัพย์ที่แท้จริง จึงส่งผลทาให้อาจมีผู้เข้าประมูล
น้อยลง คงเหลือผู้เข้าประมูลที่มีความชานาญในการประเมินราคาทรัพย์ หรือผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ และอาจทาให้ราคาประมูลในการขายทอดตลาดต่ากว่าที่ควรจะเป็น สามารถลดผลกระทบ
โดยแสดงข้อมูลที่อยู่ทรัพย์ที่มีความถูกต้องให้แก่ผู้สนใจ และให้ระยะเวลาที่มีความเหมาะสมในการเข้าดูทรัพย์
พัฒนาระบบการขายทอดตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR/VR) เพื่อทาให้ผู้สนใจ
สามารถเข้าตรวจดูทรัพย์ได้ในลักษณะภาพเสมือน ซึง่ อาศัยเทคโนโลยี ๕G เพื่อทาการใช้เทคนิคดังกล่าว
๘) ความโปร่งใสในการแข่งขันราคาและการสมยอมในการประมูล
การเกิดการสมยอมในการขายทอดตลาด ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้เข้าร่วมสู้ราคารายอื่น ๆ
ที่อาจเกิดความไม่มั่นใจและไม่เข้าร่วมสู้ราคา ทาให้ทรัพย์ถูกขายในราคาที่ต่ากว่าเป็นจริง จานวนผู้เข้าร่วมสู้
ราคาลดลง ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการขายทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม ดังนั้นกรมบังคับคดี
ต้องมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มีผู้สนใจเข้าร่วมประมู ลเป็นจานวนมาก เพื่อให้ยากต่อการสมยอมในการ
ขายทอดตลาด รวมถึงหาวิธีการป้องกัน เช่น ใช้วิธี Machine Learning เพื่อสร้างระบบการป้องกันและการ
ตรวจจับพฤติกรรมที่ส่อว่าเป็นการสมยอมในการประมูล
๙) การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
การรั่ วไหลของข้อมูล ส่วนบุคคล สามารถเกิดขึ้น ได้ จากการมี ระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการ
อิเล็ กทรอนิ ก ส์ ดั งนั้ น กรมบั ง คับ คดีต้อ งสร้างและใช้ร ะบบความปลอดภัยที่ ได้ม าตรฐานด้า นความมั่ นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และมีการเข้ารหัส (Encryption) ไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ เพื่อให้สามารถเก็ บข้อมูลที่เป็นความลับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็น
การลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
๑๐) ประเด็นการทาธุรกรรมหลังการขายทอดตลาด
การทาธุรกรรมหลังการขายทอดตลาด เช่น การทาสัญญาซื้อขายที่ดิน การโอนที่ดิน เป็นขั้นตอนที่ไม่
สามารถดาเนินการโดยวิธีออนไลน์ได้ เมื่อมีการพัฒนาระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อาจจะทาให้ผู้สนใจลดลง กรมบังคับคดีต้องทาการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าใจ
อย่างชัดเจนถึงข้อจากัดของระบบ และขั้นตอนหลังการชนะการประมูลที่ยังไม่สามารถดาเนินการได้โดยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดรับทราบถึงข้อจากัดก่อนเข้าร่วม นอกจากนั้น กรมบังคับคดี
อาจเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกรรมหลังการชนะประมูล ได้ในรูปแบบ
ออนไลน์ และอาจจะรวมไปถึงธุรกรรมในหน่วยราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดินด้วย
การศึกษาเปรียบเทียบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ
๑) การเปรียบเทียบด้านกฎหมาย
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีกฎหมายเฉพาะที่ระบุให้มีวิธีการในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง การขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการเสนอ
ราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิ เล็กทรอนิกส์ (Eiv

Offering Auction) ในขณะที่ป ระเทศอื่นที่ทาการศึกษาในครั้งนี้ ไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง แต่มีกฎหมายที่ส่งเสริมให้เกิดการขายทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กฎหมายเกี่ย วกับ ธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ หรือกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่รองรับผลทางกฎหมายของธุรกรรมที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งรวมถึงการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒) รูปแบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมบังคับคดีของประเทศไทยดาเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Offering Auction) โดยผู้สู้ราคาต้องลงทะเบียนเพื่อจองอุปกรณ์ และเดินทางมา
ประมูลที่สานักงานเครือข่ายที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณรัฐ
เกาหลีที่ดาเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของศาลเอง โดยผู้สนใจเข้าสู้ราคา
สามารถเข้าไปดูข้อมูลทรัพย์สินที่ประกาศขายทอดตลาดได้ในเว็บไซต์ ที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย
๓) มาตรการสร้างความเชื่อมั่นในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรการของสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นมาตรการที่ดีที่
และควรนามาเป็นตัวอย่างสาหรับประเทศไทย ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้าร่วมการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ในด้านแพลตฟอร์มการประมูล การทาวิดีโอแนะนาเพื่อให้
ความรู้ผู้ที่สนใจสู้ราคาให้เข้าใจระบบและการใช้งานก่อนที่จะเข้าใช้งานจริง การให้บริการในลักษณะ Onestop-Service ตั้งแต่ระบบการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ การเข้าชมภาพของทรัพย์สินที่ทาการขายทอดตลาด
การวางหลักประกัน การเลือกผู้ชนะการประมูล การทาสัญญา การชาระเงิน และการคืนค่ามัดจา จัดการเรื่อง
การโอนกรรมสิทธิ์สาหรับอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นการดาเนินการด้วยระบบออนไลน์ทั้งหมด การแสดงภาพ
ทรัพย์ในเว็บไซต์การประมูลในลักษณะ “Preview” และมีการส่งข้อมูลวันและเวลาการประมูลไปที่อีเมลของผู้
สู้ราคา เพื่อให้ผู้สู้ราคาสามารถกดลิงค์ในวันเวลาที่กาหนดและเข้าประมูลได้ การกาหนดมาตรการในการ
คุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ซื้อทรัพย์) ในระบบที่ทาการซื้อขายอยู่ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
๓. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม
เพื่อให้กรมบังคับคดีส ามารถพัฒ นากระบวนการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มี
ประสิ ท ธิภ าพ และสร้ างความเชื่อมั่น ให้ กับ ประชาชนในการเข้าใช้ บริการขายทอดตลาดด้ว ยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จึงเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมในประเด็นต่อไปนี้
๑) จัดให้มีกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ..... (เกี่ยวกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) เนื่องจากกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น ไม่มีการกาหนดให้มีการขายทอดตลาดโยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
มี เ พี ย งการระบุ ใ นข้ อ ๑๗ ให้ ผู้ เ สนอราคาสามารถเสนอราคาด้ ว ยวาจา ด้ ว ยการยกป้ า ยผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีอื่นที่อธิบดีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งทาให้ข้อ ๑๗ ไม่ครอบคลุมการ
ขายทอดตลาดโดยวิ ธี ท างอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ ทั้ งกระบวนการ จึ ง ควรยกเลิ ก กฎกระทรวงก าหนดลั ก ษณะ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๓๑ กาหนดให้ทาได้
v

๒) หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของระบบ (Platform) การขายทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
กรมบังคับคดีควรเป็นเจ้าของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้ดูแลระบบ
ต่อไปในอนาคต เนื่องจากการมีหน่วยงานราชการผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็นเจ้าของระบบจะสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชน ถ้าหากมอบหมายให้เอกชนดาเนินการอาจเกิดปัญหาเรื่องความเหมาะสมของเอกชนผู้ได้รับ
มอบหมาย อย่างไรก็ตาม หากมีระบบของเอกชนที่ทาได้ดี ทางเลือกที่ดาเนินการได้คือการส่งเสริมให้มีการ
ว่าจ้างเอกชนมาทาการพัฒนาระบบเพิ่มเติม ซึ่งในประเด็นขอการทา government wallet นั้น ทางกรม
บังคับคดีควรเป็นผู้ พัฒนาขึ้นมาเอง เนื่องจากเป็นเรื่องที่สาคั ญ นอกจากนั้น กรมบังคับคดียังต้องคานึงถึง
ประเด็นของการมีช่องทางการร้องเรียนและการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนอย่างเหมาะสมด้วย
๓) การยืนยันตัวตนของผู้เสนอราคา
ผู้ เ ข้า สู้ ร าคาต้ อ งลงทะเบี ย นล่ ว งหน้ าพร้ อมทั้ งแสดงเอกสารที่ยื น ยัน ตั ว ตนได้ ผ่ า นระบบการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถยืนยันตัวตนและสามารถตรวจสอบตัวตนได้จริง
๔) การกาหนดตารางเวลาในการขายทอดตลาด
ควรมีการกาหนดตารางเวลาที่แน่นอนของการประมูลในทรัพย์แต่ละรายการ และประชาสัมพันธ์ใน
ระบบเพื่อให้ผู้สนใจเข้าสู้ราคามีเวลาเตรียมตัว และสามารถเข้าประมูลทรัพย์ได้ตรงเวลา
๕) การดูทรัพย์ที่ต้องการขายทอดตลาดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
จัดให้มีการเข้าตรวจดูทรัพย์ที่ต้องการขายทอดตลาดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีด้าน
การแสดงภาพถ่ายของทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการแสดงภาพเสมือนจริง เพื่อให้ผู้เข้าสู้ราคาสามารถ
เข้าตรวจดูทรัพย์ได้โดยง่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
๖) การวางหลักประกัน
กาหนดให้ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันล่วงหน้าก่อนเข้าประมูล โดยผู้เข้า สู้ราคาสามารถชาระเงิน
เพื่อวางหลักประกันนั้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
๗) มีระบบการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์
ระบบต้องมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ที่รัดกุมเพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุ
ข้อมูลรั่วไหล หรือการเจาะเข้าระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
๘) มีระบบบันทึกรายการกิจกรรมการประมูล
จาเป็ น จะต้องมีระบบการบั น ทึกการเข้าใช้งานของผู้ เสนอราคาอย่างชัดเจน เพื่อสามารถใช้เป็น
หลักฐานและตรวจสอบการใช้งานภายหลังได้ กับเพื่อใช้ยืนยันผู้ชนะราคา และเป็นหลักฐานในการระงับข้อ
พิพาทของผู้มีส่วนได้เสียที่อาจเกิดขึ้นได้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กฎหมายของประเทศ
ไทยมีความเหมาะสมในการบังคับใช้ในเรื่องการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้กรมบังคับคดีส ามารถพัฒ นากระบวนการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มี
ประสิ ท ธิภ าพ และสร้ างความเชื่อมั่น ให้ กับ ประชาชนในการเข้าใช้ บริการขายทอดตลาดด้ว ยวิธีก ารทาง
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จึ ง เสนอให้ มี การยกร่ า งกฎกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่ อนไขในการข าย
ทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ..... (เกี่ยวกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
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บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑

หลักกำรและเหตุผล

ปัจจุบันโลกมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในทุก ๆ ด้าน ทั้งใน
ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ทาให้มีการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในชีวิตประจาวั น
มากขึ้น ในการจาหน่ายสินค้าและการให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงการให้บริการของกรม
บังคับคดีซง่ึ มีภารกิจหลักในการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยการ
ขายทอดตลาดทรัพย์ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการบัง คับคดี อันเป็นภารกิจหลักที่สาคัญอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในคดี เป็นกลไกที่จะทาให้เจ้าหนี้ได้รับการชาระหนี้ และช่วยขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิ จ ของประเทศ ลดความเลื่ อ มล้ าทางสั ง คม โดยกรมบั ง คับ คดี ไ ด้ เ ล็ ง เห็ น ถึ งความส าคัญ ของการ
พัฒนาการขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และเข้าถึงประชาขน
หนึ่งในการพัฒนาการขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีการที่ทันสมัย ซึ่งกรมบังคับคดีให้ความสาคัญก็คือ การขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Auction: E-Auction)
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นนวัตกรรม ซึ่งการนานวัตกรรมดังกล่าวมาใช้
ในกระบวนการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลายของกรมบังคับคดี ยังคงมีข้อกังวลในหลาย ๆ ประการ อาทิ
รูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประชาชนสามารถเข้าถึงการขายทอดตลาด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทั่วถึงหรือไม่ หากไม่จะมีวิธีการดาเนินการอย่างไรเพื่อให้ไม่กระทบสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียในคดี เป็นต้น จึงมีความจาเป็นที่จ ะต้องทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสม ตลอดจนข้อดีข้อเสีย เพื่อกรมบังคับคดีจะได้นามาประกอบการ
พิจารณาก่อนดาเนินการต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ในการบังคับ คดีให้มีประสิทธิภาพ เกิดความสัมฤทธิผล
ทันสมัย รองรับระบบ Thailand ๔.๐ เป็นมาตรฐานสากล ประชาชนสามารถเข้าถึง ได้ ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดสมตามเจตนารมณ์ และความมุ่งหมายในการให้บริการของกรมบังคับคดี
๑.๒

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

๑. เพื่อศึกษารูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. เพื่อศึกษาข้อดีและข้อเสียของรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
แต่ละรูปแบบหรือวิธีการนั้น ๆ
๓. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในคดี จากรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางการแก้ไขกรณีที่มีผลกระทบในเชิงลบ
๔. เพื่อศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบดังกล่าวให้ สอดคล้องกับรูปแบบหรือวิธีการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมต่อไป

๑.๓

ขอบเขตของงำน

๑. ศึกษารูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่มีความเป็น
เลิ ศด้านการบังคับ คดีในประเทศตัว อย่าง ๖ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี
ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย
๒. ศึกษาข้อดีและข้อเสียของรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละ
ในแต่ล ะประเทศตัว อย่ าง ๖ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน สาธารณรัฐ เกาหลี ประเทศญี่ปุ่ น
สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย
๓. ศึกษาผลกระทบต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในคดี จากรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางการแก้ไขกรณีที่มีผลกระทบในเชิงลบ
๔. ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดใน
ประเทศไทย เพื่อนามาวางแผนในการกาหนดแนวทางการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบังคับคดี
๕. ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบี ย บที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้ว ยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบดังกล่าวให้ สอดคล้องกับรูปแบบหรือวิธีการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมต่อไป
๑.๔ ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
๑. จัดทาแผนดาเนินกิจกรรมที่มีความชัดเจนในด้านต่าง ๆ อาทิ กรอบเวลาการทางาน ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพที่ใช้ ประเด็นของการศึกษา แนวทางการเก็บและรวบรวมข้อมูล แนวคาถามเพื่อการสัมภาษณ์
๒. ศึกษาทบทวนวรรณกรรม ผลงานวิจัย บทความวิชาการ ข้อมูลการวิเคราะห์ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กระบวนการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๓. ศึกษารูปแบบ วิธีการ ผลดีและผลเสีย ข้อกาหนดทางกฎหมายของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศในประเทศตัวอย่าง ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย
๔. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและนักวิชาการโดยวิธีการสัมภาษณ์ จานวนไม่น้อยกว่า ๔๕ คน
โดยจาแนกเป็น นักวิชาการจาก ๓ สถาบันการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดใน
กระบวนการขายทอดตลาด ได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จานวนไม่น้อย
กว่า ๒๐ คน ผู้ทาการทอดตลาดทั้งราชการและเอกชน จานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ผู้เข้าสู้ราคา จานวนไม่น้อย
กว่า ๑๐ คน และผู้ให้บริการขายทอดตลาดทางเว็บไซต์ จานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน
๕. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและผู้สนใจ จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน
๖. วิเคราะห์ผลกระทบจากรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในเชิง
บวกและเชิงลบ
๗. จั ด ท าผลศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ผลดี แ ละผลเสี ย ของการน าวิ ธี ก ารขายทอดตลาดด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม
๘. สรุปผลการศึกษาและจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหาร
๒

๑.๕

แผนกำรดำเนินงำน

กาหนดระยะเวลาของการศึกษาและส่งมอบผลการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา โดยแผนการดาเนินงานจาแนกตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ของการดาเนินการวิจัย แสดงได้ดังนี้
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย

เดือนที่ ๑
เดือนที่ ๒
เดือนที่ ๓
เดือนที่ ๔
เดือนที่ ๕
เดือนที่ ๖
เดือนที่ ๗
เดือนที่ ๘
เดือนที่ ๙
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

จัดทาแผนการดาเนินงาน
ศึกษาทบทวนวรรณกรรม ผลงานวิจยั บทความวิชาการ ข้อมูลการวิเคราะห์ การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (EAuction)
ลงรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ และกรอบ
แนวคิดการวิจัย
ส่งมอบรายงานการศึกษา งานงวดที่ ๑: จัดเตรียมทาการศึกษา
ศึกษารูปแบบ วิธีการ ผลดีและผลเสีย ข้อกาหนดทางกฎหมายของการขายทอดตลาด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ทั้งในส่วนของประเทศไทยและ
ต่างประเทศในประเทศตัวอย่าง เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และ
ออสเตรเลีย เป็นต้น
รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและนักวิชาการโดยวิธีการสัมภาษณ์ จานวนไม่
น้อยกว่า ๑๐ คน จาก ๓ สถาบันการศึกษา
จัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้สนใจ จานวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน
ดาเนินการวิเคราะห์ผลกระทบจากรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ
จัดทาผลศึกษาวิเคราะห์ ผลดีและผลเสียของการนาวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ที่เหมาะสม
ส่งมอบรายงานการศึกษา งานงวดที่ ๒: ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจยั เชิง
คุณภาพ
สรุปผลการศึกษาและจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
ส่งมอบรายงานการศึกษา งานงวดที่ ๓: สรุปผลการศึกษาและจัดทารายงานฉบับ
สมบูรณ์

*

*
*

๓

บทที่ ๒
ระเบียบวิธีวิจัยและกำรกำหนดกรอบกำรวิจัย
๒.๑

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก

๑) กำรวิจัยเอกสำร (Documentary Research)
เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร หนังสือ ตารา บทความเชิงวิชาการ และบทความอื่น ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องในประเด็นตามขอบเขตของงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลได้
อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ การรวบรวมเอกสารมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ
 แนวคิดของการขายทอดตลาด
 แนวคิดของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ จาแนกเป็น
ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (The Civil Law System) และประเทศที่ใช้ระบบ
กฎหมายจารีตประเพณี (The Common Law System)
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
๒) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)
เป็นการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) และนักวิชาการ โดยการ
สัมภาษณ์จะใช้แนวคาถาม (Guidelines) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ลักษณะแนวคาถามเป็นแบบกึ่งมี
โครงสร้าง (Semi-Structured) กาหนดกรอบคาถามเป็นประเด็นสาคัญๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ให้ ข้อมูลหลักได้
บอกเล่าในประเด็นเหล่านั้น ซึ่งผู้สัมภาษณ์สามารถสอบถามเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ได้แก่
๑) นักวิชาการ จาก ๓ สถาบันการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน
๒) ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการขายทอดตลาด ได้แก่
(๑) ผู้มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
(๒) ผู้ทาการทอดตลาด ทั้งราชการและเอกชน จานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน
(๓) ผู้เข้าสู้ราคา จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน
(๔) ผู้ให้บริการขายทอดตลาดทางเว็บไซต์ จานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน
ดังนั้น จึงมีจานวนผู้ให้ข้อมูลหลักรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๔๕ คน สาหรับการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักนั้น ใช้
การเลือกตัวอย่างโดยไม่คานึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) เนื่องจากสถานการณ์ของ
การศึกษาต้องการข้อมูลที่มีความละเอียดในแง่มุมต่าง ๆ หรือต้องการข้อมูลเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างโดย
คานึงถึงความน่าจะเป็นเพื่อให้ได้ความเป็นตัวแทนของประชากรจึงไม่ใช่เรื่องจาเป็น โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง
แบบจงใจหรือใช้ดุลยพินิจ (Purposive or Judgmental Sampling) ตามกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้ นอกจากนั้น
ยังมีโอกาสที่จะเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) หากได้รับคาแนะนาจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่
สัมภาษณ์ไปแล้วและเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างเช่นนี้ทาให้ได้ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ที่จะให้ข้อมูลสาคัญจนสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้
๔

การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบจงใจหรือใช้ดุลยพินิจ เป็นการเลือกตัวอย่างตามความประสงค์ของการวิจัย
เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลที่กาหนดมาแล้วนั้นมีความเหมาะสมกับเรื่องหรือประเด็นการวิจัย ในกรณีนี้ดุลยพินิจของ
ผู้วิจัยจึงเป็นเรื่องสาคัญในการเลือกผู้ให้ข้อมูล สาหรับการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ มาจากการกาหนดผู้ให้ข้อมูล
หลักเริ่มต้นเพียงจานวนน้อยรายและเป็นผู้ที่ได้กาหนดคุณลักษณะไว้ล่วงหน้า หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่กระบวนการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแล้วจึงขยายขนาดตัวอย่างให้กว้างออกไป ด้วยการสอบถามถึงรายชื่ออื่นที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลได้
ซึ่งอาจจะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่มีคุณลักษณะเดิมหรือที่แตกต่างออกไปก็ได้ แต่ยัง คงอยู่ในกรอบตามขอบเขตงานที่
ศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยมีกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลที่กว้างขึ้นและมีประเด็นที่ลึกลงไป หรือมีความครอบคลุม
ขอบเขตการศึกษามากยิ่งขึ้นจากคาแนะนาของผู้ ให้ข้อมูลหลัก อีกทั้งสามารถเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลจากคาแนะนาได้
สะดวกขึ้น
สาหรับแนวคาถามที่สร้างขึ้นมานั้น มีลักษณะเป็นการถามตามกรอบของงานวิจัย เนื่อ งจากผู้ให้ข้อมูล
หลักที่เลือกมานั้น เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงและมีความรู้ในเรื่องที่สอบถาม ทั้งนี้ ได้กาหนดประเด็นการสอบถาม
กว้าง ๆ ดังนี้
 ท่านมีประสบการณ์ในเรื่ องการขายทอดตลาดด้ว ยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิ กส์ ในด้านใดบ้าง และ
อย่างไร
 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ (ทางเทคนิค และทางกฎหมาย) ในกระบวนการ/กลไก/ระบบ การขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง และอย่างไร
 ท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง กระบวนการ/กลไก/ระบบ การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เหมาะสมต่อการนาไปใช้กับการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ในด้าน
ใดบ้าง และอย่างไร
 ข้อกังวลในประเด็นความโปร่งใส และประสิทธิภาพของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อนามาใช้กับการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
 กฎหมายอานวยความสะดวกให้เกิด ระบบการขายทอดตลาดมีประสิทธิภาพแล้วหรือไม่ อย่างไร
และต้องการการปรับปรุงในแง่มุมใด
 กฎหมายที่มีอยู่แล้ว มีความชัดเจนเพียงพอหรือไม่ต่อการใช้ระบบการขายทอดตลาดกับการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินโดยกรมบังคับคดี
 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ กระบวนการขายทอดตลาดของกรมบั ง คั บ คดี ในเชิ ง เปรี ย บเที ย บ (เช่ น
เปรียบเทียบกับประเทศอื่น เปรียบเทียบกับของภาคธุรกิจหรือของหน่วยงานอื่น ๆ)
 ประเทศที่ มีการใช้ ร ะบบการขายทอดตลาดในกระบวนการขายทอดตลาด ที่ส มควรศึกษาเป็ น
ต้นแบบคือประเทศใดบ้าง อย่างไร และเพราะเหตุใด
นอกจากนั้น ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้สนใจกลุ่มใหญ่ ทาให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นเพิ่มเติม
เพื่อเติมเต็มงานวิจัยให้สมบูรณ์ขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการเผยแพร่แนวทางการดาเนินงานการขายทอดตลาดด้ว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเชิญผู้มีความสนใจเข้าร่วมฟัง จานวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน

๕

๒.๒

กำรกำหนดกรอบกำรวิจัย
การวิจัยนี้ได้กาหนดกรอบการวิจัยตามลาดับของขอบเขตของงาน ดังนี้

๒.๒.๑ ศึกษำรูปแบบหรือวิธีกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่มีควำม
เป็นเลิศด้ำนกำรบังคับคดี
การศึกษารูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการบังคับคดีในประเทศตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาในประเทศสาคัญ ๖ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย ทั้งนี้
ได้แบ่งการศึกษาออกตามระบบของกฎหมายที่แต่ละประเทศใช้ จาแนกได้เป็น ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร
(The Civil Law System) และระบบกฎหมายจารีตประเพณี (The Common Law System) โดยความ
แตกต่างระหว่างกฎหมายทั้ง ๒ ระบบ๑ สรุปได้ ดังนี้
(๑) ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) เป็นและใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ออก
โดยฝ่ายนิติบัญญัติ และมีประมวลกฎหมาย ในขณะที่กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) เป็นกฎหมายที่
เกิดจากคาพิพากษา จึงให้คาพิพากษามีความสาคัญกว่ากฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ โดยกฎหมายที่ออก
จากฝ่ายนิติบัญญัติเป็นส่วนเพิ่มเติมหรือส่วนเสริมเท่านั้น
(๒) ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) จะบัญญัติกฎหมายเป็นหลักทั่วไปอันเป็นหลัก
ทฤษฎี และมีลักษณะเป็นนามธรรม ในขณะที่ ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่เกิดจากคาพิพากษา ไม่มีลักษณะทั่วไป และเป็นกฎหมายทางปฏิบัติมากกว่าทางทฤษฎี
(๓) ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) มีการวางหลักกฎหมายทั่วไป เน้นเรื่องนิติกรรม
เรื่องหนี้ซึ่งรวมสัญญาและละเมิดเข้าด้วยกัน ในขณะที่ ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ไม่มีการ
วางหลักกฎหมายเรื่องนิติกรรมหรือหนี้ เรื่องสัญญาและละเมิดแยกออกจากกันไม่รวมเป็นส่วนหนึ่งของหนี้
(๔) ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) มีการตีความกฎหมายโดยถือเจตนารมณ์ของ
กฎหมายเป็นหลัก ในขณะที่ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) เน้นการตีความตามตัวอักษรเป็น
หลัก เว้นแต่การตีความตามตัวอักษรนั้นจะให้ผลแตกต่างหรือขัดแย้งกันจึงจะหาเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมาย
(๕) ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) มีบทบัญญัติกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรที่
ครบถ้วน ศาลสามารถนามาใช้ปรับกับคดีได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องสร้างกฎหมายขึ้นใหม่ ในขณะที่ ระบบ
กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ครบถ้วนศาล
จะต้องคิดและสร้างหลักกฎหมายขึ้นปรับแก่คดี โดยนาคาพิพากษาของศาลสูงที่คดีมีลักษณะคล้ายกันมาเป็น
หลักกฎหมายในการตัดสินคดี

๑

สมพร รุจิกิตติอังศุธร (๒๕๖๒), ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย: ความสาคัญของผู้เรียนสังคมศึกษา (ตอนแรก), วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ มกราคม–มิถุนายน ๒๕๖๒, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๖

ดังนั้ น การศึกษารู ป แบบหรื อวิธีการขายทอดตลาดด้ว ยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ จึงต้องศึกษา
รูปแบบกฎหมายของประเทศต้นแบบให้ชัดเจน โดยสามารถจาแนกประเทศต้นแบบที่จะทาการศึกษาได้ดังนี้
๑) ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (The Civil Law System) ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น
๒) ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (The Common Law System) ได้แก่ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย
๓) การเข้าถึงแหล่งข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถทาได้โดยติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการบังคับคดี และการเข้าถึงโดยใช้ฐานข้อมู ลกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ Westlaw และHein
Online ซึ่งเป็นรายละเอียดกฎหมายที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษในกรณีประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาราชการ

เว็บไซต์ฐานข้อมูลทางกฎหมาย Westlaw และ HeinOnline
๒.๒.๒ ศึกษำข้อดีและข้อเสียของรูปแบบหรือวิธีกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบังคับคดี
การศึกษาข้อดีและข้อเสียของรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ที่มีความเป็นเลิศด้านการบังคับคดีแต่ละประเทศ แยกเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (The
Civil Law System) และประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (The Common Law System) เพื่อเป็น
การศึกษาเปรียบเทียบประเทศที่มีลักษณะของระบบกฎหมายที่เหมือนกันและต่างกัน แสดงดังนี้

๗

ประเทศที่ใช้ระบบ
กฎหมำยลำยลักษณ์
อักษร (ThCivil Law
System) ได้แก่
สำธำรณรัฐประชำชน
จีน สาธารณรัฐเกาหลี
และประเทศญี่ปุ่น
ประเทศที่ใช้ระบบ
กฏหมำยจำรีต
ประเพณี
(ThCommon Law
System) ได้แก่
สำธำรณรัฐสิงคโปร์
สหรัฐอเมริกำ และ
เครือรัฐออสเตรเลีย

ศึกษำข้อดี-ข้อเสียแต่ละระบบกฎหมำย

ระบบกฎหมำย
ลำยลักษณ์
อักษร (The
Civil Law
System)

ระบบกฏหมำย
จำรีตประเพณี
(The
Common
Law System)

เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย
ระหว่ำงระบบกฎหมำย

สรุปข้อดีข้อเสียของ
กำรขำยทอดตลำด
ด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์

สรุปข้อดี-ข้อเสียของกำรขำยทอดตลำด
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์

แนวทางการศึกษาข้อดีและข้อเสียของรูปแบบ
หรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละประเทศ
๒.๒.๓ ศึ ก ษำผลกระทบต่ อ ประชำชนจำกรู ป แบบหรื อ วิ ธี ก ำรขำยทอดตลำดด้ ว ยวิ ธี ก ำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทำงกำรแก้ไขกรณีที่มีผลกระทบในเชิงลบ
การศึกษาผลกระทบต่อประชาชนจากรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงแนวทางการแก้ไขกรณีที่มีผลกระทบในเชิงลบ ดาเนินการโดยใช้แนวคิดหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบ
ดังนี้
๑) กำรกำหนดประเด็นผลกระทบ สรุปประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการขายทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ก าหนดประเด็ น ที่ ค าดว่ า จะส่ ง ผลกระทบอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ เรี ย งตามล าดั บ โดย
ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ดังนี้
(๑) รวบรวมและจัดทารายการประเด็นที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลที่ได้ ทั้งจากการทบทวนวรรณกรรม
และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้เสียกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๒) คัดกรองประเด็นปัญหาจากการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สมเหตุผล และ
คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อประชาชน
(๓) จัดลาดับความสาคัญของประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบจากการขายทอดตลาด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒) กำรวิเครำะห์ผลกระทบ เป็นขั้นตอนของการระบุถึงผลกระทบที่เกิดจากการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นได้ เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นในด้านการเสียโอกาส การ
ดาเนินการทีล่ ่าช้า เป็นต้น
๓) กำรเสนอแนวทำงแก้ไขกรณีผลกระทบในเชิงลบ เป็นการเสนอแนวทางแก้ไขหรือมาตรการที่จะ
สามารถหลีกเลี่ยง หรือลด หรือแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
ประชาชน

๘

ดัง นั้ น ในการศึก ษาผลกระทบต่ อ ประชาชนจากรูป แบบหรื อวิ ธี การขายทอดตลาดด้ว ยวิธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางแก้ไขกรณีผลกระทบในเชิงลบสามารถแสดงได้ดังนี้
๑. การกาหนด
ประเด็นผลกระทบ

• การรวบรวม
• การคัดกรอง
• การจัดลาดับความสาคัญ
• ระบุผลกระทบที่เกิดจากการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นปัญหา

๒. การวิเคราะห์ผลกระทบ

๓. การเสนอแนวทางแก้ไข
กรณีผลกระทบในเชิงลบ

• การหลีกเลี่ยงผลกระทบ/การลด
ผลกระทบ/การชดเชย

แนวทางการศึกษาผลกระทบต่อประชาชนจากรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางแก้ไขกรณีผลกระทบในเชิงลบ
๒.๒.๔ ศึกษำ วิเครำะห์กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดในประเทศไทย เพื่อนำมำวำงแผนกำหนดแนวทำงกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบังคับคดี
การศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดใน
ประเทศไทย เพื่อนามาวางแผนกาหนดแนวทางการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดี
ในเบื้องต้นพบว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ได้แก่
(๑) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งถือเป็นกฎหมายหลักในเรื่องของการบังคับคดี และ (๒) ประกาศ
อธิบดีกรมบังคับคดีเรื่องการขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
๒๕๕๙ โดยระบบการบังคับคดีของประเทศไทยเป็นไปตามแผนผัง (Flow Chart) ระบบการบังคับคดีแพ่งของ
ประเทศไทย ดังนี้

๙

ศาลมี
คาพิพากษา

ศาลออก
คาบังคับ

ลูกหนี้
ไม่ปฏิบัติ
ตาม
คาบังคับ

กรณีที่จะต้อง
ดาเนินการ
ทางเจ้า
พนักงาน
บังคับคดี

เจ้าหนี้ตาม
คาพิพากษา
ยื่นขอให้
บังคับคดี

ศาลพิพากษาให้
ลูกหนี้รื้อถอน
สิ่งปลูกสร้าง

ศาลมีหมายตั้ง
เจ้าพนักงาน
บังคับคดี

ศาลพิพากษาให้
ขับไล่ลูกหนี้ออก
จาก
อสังหาริมทรัพย์

เจ้าหนี้ตาม
คาพิพากษา
ขอให้บังคับคดี
ลูกหนี้
ปฏิบัติ
ตามคา
บังคับ

ศาลพิพากษาให้
ชาระหนี้เงิน เช่น
ยึดทรัพย์สิน
หรืออายัด สิทธิ
เรียกร้อง

ศาลพิพากษาให้
ลูกหนี้กระทา
การหรือ
งดเว้นกระทา

กรณีที่
จะต้อง
ดาเนินการ
ทางศาล

เจ้าพนักงาน
บังคับคดี
ดาเนินการ
บังคับคดี

กรณีมีคาสั่งให้
จับกุมและกักขัง
ลูกหนี้ตาม
คาพิพากษา

แผนผัง (Flow Chart) ระบบการบังคับคดีแพ่งของประเทศไทย
สาหรับกระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์จะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์สิน หากไม่มี
เหตุที่จะต้องงดการบังคับคดี ขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการขายทอดตลาดเพื่อนาเงินมาชาระหนี้ให้แก่
เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ซึ่งการขายทอดตลาดทรัพย์จะมีความแตกต่างกับการขายทรัพย์ทั่วไป
การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะนาทรัพย์ออกขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องแจ้งกาหนดวัน
เวลา และสถานทีท่ จี่ ะทาการขายทอดตลาดให้บรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกคนทราบ เว้นแต่กรณีที่ทรัพย์ดังกล่าวนั้น
เป็นของสดเสียง่าย เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถนาออกขายทอดตลาดได้ทันที หรือในกรณีที่การขายหรือการ
จาหน่ายทรัพย์สินที่กระทาได้ยากและการบังคับคดีอาจล่าช้าเป็นการเสียหาย เจ้าพนักงานบังคับคดีจะกาหนดให้
มีการจาหน่ายโดยวิธีอื่นที่สมควร หรือกรณีที่ศาลมีคาสั่งตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้จัดการกิจการเพื่อส่ง
มอบรายได้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแทนการขายหรือการจาหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้
ตามคาพิพากษา๒

๒

เอื้อน ขุนแก้ว. (๒๕๖๐). การบังคับคดีแพ่ง (พิมพ์ครั้งที่ ๖). กรุงเทพฯ:บริษัท กรุงสยาม พับลิซซิ่ง จากัด.

๑๐

โดยตามหลั กเกณฑ์การขายทอดตลาดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้
เพิ่มเติมช่องทางในการขายทอดตลาดโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ยังได้ยกเลิกเรื่อง
การคั ด ค้ า นการขายทอดตลาดและการผู กพั น ราคาในการขายทอดตลาด ส่ ง ผลให้ ไม่ มี ก ารเลื่ อ นการขาย
ทอดตลาดเพราะเหตุที่มีการคัดค้านราคาอีก๓
ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้รับจานอง หรือผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะขาย
อาจยื่นคาร้องขอให้กาหนดหรือคัดค้านวิธีการขายทอดตลาดที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกาหนดได้ โดยจะต้องยื่นคา
ร้องก่อนวันทาการขายทอดตลาด แต่จะต้องไม่ช้ากว่า ๓ วัน นับแต่ทราบวิธีการขาย และหากเกิดกรณีที่เจ้า
พนักงานบังคับคดีไม่ยอมปฏิบัติตามคาร้องขอหรือคาคัดค้านนั้น ผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นคาร้องนั้น
สามารถที่จะยื่นคาร้องต่อศาลภายใน ๒ วันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีป ฏิเสธได้ และคาสั่งของ
ศาลถือเป็นที่สุด๔

๓

มาตรา ๓๓๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กาหนดว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๓๓๒ และมาตรา ๓๓๖ เมื่อได้ยึดทรัพย์สิน
หรืออายัดสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกหนี้ตามคาพิพากษา หรือได้มีการส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดแก่เจ้ าพนักงาน
บังคับคดีแล้ว ถ้าไม่มีเหตุสมควรงดการบังคับคดีไว้ก่อน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้นหรือตามที่ศาลมีคาสั่งกาหนด หรือขายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องแจ้งกาหนดวัน เวลา และสถานที่ซึ่งจะทา
การขายทอดตลาดให้บรรดาผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งปรากฏตามทะเบียนหรือประการอื่นได้ทราบด้วย โดยจะทาการขายทอดตลาดในวันหยุด
งานหรือในเวลาใด ๆ นอกเวลาทาการปกติก็ได้ ทั้งนี้ กาหนดวันและเวลาขายดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันยึด อายัด หรือส่งมอบ
ทรัพย์สินนั้น
เพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีมีสิทธิเต็มที่ในการเข้าสู้ราคาเองหรือหาบุคคล
อื่นเข้าสู้ราคาเพื่อให้ได้ราคาตามที่ตนต้องการ และเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดแล้ว ห้ามมิให้บุคคลผู้ มีส่วนได้เสียใน
การบังคับคดีทั้งหลายหยิบยกเรื่องราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดมีจานวนต่าเกินสมควรมาเป็นเหตุขอให้มีการเพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นอีก”
๔
มาตรา ๓๓๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กาหนดว่า “ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษานั้น ให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ในการขายทรัพย์สินที่มีหลายสิ่งด้วยกัน ให้แยกขายทีละสิ่งต่อเนื่องกันไป แต่
(ก) เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจจัดสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีราคาเล็กน้อยรวมขายเป็นกอง ๆ ได้เสมอ
(ข) เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจจัดสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์สองสิ่งหรือกว่านั้นขึ้นไปรวมขายไปด้วยกันได้ ในเมื่อเป็นที่
คาดหมายได้ว่าเงินรายได้ในการขายจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น
(๒) ในการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอาจแบ่งแยกออกได้เป็นส่วน ๆ เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจขายทรัพย์สินนั้นเป็นส่วน ๆ ได้ ในเมื่อ
เป็นที่คาดหมายได้ว่าเงินรายได้ในการขายทรัพย์สินบางส่วนจะเพียงพอแก่การบังคับคดี หรือว่าเงินรายได้ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น
(๓) ในการขายทรัพย์สินหลายสิ่งด้วยกัน เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจกาหนดลาดับที่จะขายทรัพย์สินนั้น บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการ
บังคับคดีแก่ทรัพย์สินซึ่งจะต้องขาย อาจร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรวมหรือแยกทรัพย์สิน หรือขอให้ขายทรัพย์สินนั้นตามลาดับที่กาหนดไว้ หรือ
จะร้องคัดค้านคาสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่สั่งตามวรรคหนึ่งก็ได้ การยื่นคาร้องตามมาตรานี้ต้องกระทาก่อนวันทาการขายทอดตลาดแต่ ต้องไม่ช้า
กว่าสามวันนับแต่ทราบวิธีการขาย ในกรณีที่เจ้าพนักงานบัง คับคดีไม่ยอมปฏิบัติตามคาร้องขอหรือคาคัดค้านเช่นว่านั้น ผู้ร้องจะยื่นคาร้องต่อศาล
ภายในสองวันนับแต่วันปฏิเสธ เพื่อขอให้มีคาสั่งชี้ขาดในเรื่องนั้นก็ได้ คาสั่งของศาลให้เป็นที่สุด และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายไปจนกว่า
ศาลจะได้มีคาสั่ง หรือจนกว่าจะได้พ้นระยะเวลาซึ่งให้นาเรื่องขึ้นสู่ศาลได้”
มาตรา ๓๓๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กาหนดว่า “เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ขายให้แก่ผู้ซื้อ
หากทรัพย์สินที่โอนนั้นมีลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือบริวารอยู่อาศัย และลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือบริวารไม่ยอมออกไปจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้ซื้อ
ชอบที่จะยื่นคาขอฝ่ายเดียวต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลให้ออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือ บริวารออกไป
จากอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๕๑ มาตรา ๓๕๒ มาตรา ๓๕๓ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรค
สอง มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๓๖๑ มาตรา ๓๖๒ มาตรา ๓๖๓ และมาตรา ๓๖๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ซื้อเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา
และลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือบริวารที่อยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษาตามบทบัญญัติดังกล่าว”

๑๑

กรณีที่ผู้ ซื้ออสั งหาริ มทรัพย์ จ ากการขายทอดตลาด ได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์ในอสั งหาริมทรัพย์นั้นแล้ ว
ปรากฏว่ามีลูกหนี้ บริวาร เจ้าของเดิม หรือบุคคลใดก็ตามอาศัยอยู่ ทาให้ผู้ซื้อทรัพย์ไม่อาจใช้ประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ กฎหมายกาหนดให้ผู้ซื้อทรัพย์ดังกล่าวสามารถยื่นคาร้องต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้น
ตั้งอยู่ เพื่อบังคับลูกหนี้ตามคาพิพากษา บริวาร หรือเจ้าของเดิม ให้ออกไปจากทรัพย์ที่ซื้อได้โดยไม่ต้องฟ้องเป็น
คดีใหม่
นอกจากผู้ ซื้อทรั พ ย์ จ ากการขายทอดตลาดจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๓๓๔ แห่ งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้วนั้น ผู้ซื้อทรัพย์โดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคาสั่งศาลยังได้รับความ
คุ้มครองตามมาตรา ๑๓๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อีกด้วย
๒.๒.๕ ศึกษำกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบดังกล่ำวให้สอดคล้องกับรูปแบบหรือวิธีกำรขำย
ทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมำะสมต่อไป
แนวทางการศึกษากฎหมายเพื่อเสนอทางเลือกในการปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยในเรื่องการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเหมาะสม ดาเนินการนาข้อมูลจากการทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้องและข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก นามาสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบให้
สอดคล้องกับรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทย ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ
๑) ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทยกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่มีความเป็นเลิศในการบังคับคดี ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย
๒) เสนอทางเลือกในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กฎหมายของประเทศ
ไทยมีความเหมาะสมในการบังคับใช้ในเรื่องการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑๒

บทที่ ๓
กำรศึกษำทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในบทนี้ เ ป็ น ส่ ว นของการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยนาเสนอจาแนกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ แนวคิดว่าด้วยการขาย
ทอดตลาด แนวคิดว่าด้วยการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของไทย กฎหมายการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย นาเสนอเป็นลาดับดังนี้
๓.๑

แนวคิดว่ำด้วยกำรขำยทอดตลำด

๓.๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมหมำยของกำรขำยทอดตลำด (Auction)
การขายทอดตลาด เป็นกระบวนการของการซื้อและขายสินค้าหรือบริการ โดยการเสนอให้กับผู้สนใจ
เข้าร่วมประมูลผ่ านการขายเสนอราคาแบบเปิดเผยต่อสาธารณะ กระบวนการขายทอดตลาดที่มีดั้งเดิมนั้น
ประสบผลต่อ เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของราคาที่เสนอจนกระทั่งได้มาซึ่งผู้ซื้อที่มีศักยภาพ และการเสนอราคาครั้ง
สุดท้ายเป็นที่ยอมรับของผู้ขายทอดตลาด ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ขาย๕
การขายทอดตลาดเริ่มต้นมาเป็นระยะเวลายาวนานจนยากที่จะบ่งชัดว่าเริ่มต้นในสมัยใด จากเอกสารที่
ปรากฏ เช่น นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ ๕๐ มีการขายทอดตลาดผู้หญิงที่บรรลุนิติภาวะแล้วเพื่อการแต่งงานของชาว
กรีก นอกจากนั้น มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อนาเงินที่ได้ไปชาระหนี้ของชาวโรมัน รัฐบาลของ
หลายประเทศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดมาได้จากข้าศึก หรือวัดในสาธารณรัฐประชาชนจีน ใช้วิธีการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินส่วนเกินความต้องการ เป็นต้น ในช่วงทศวรรษที่ ๑๖๐๐ ชาวอังกฤษใช้วิธีการขายทอดตลาด
ในการจาหน่ายหนังสือและงานศิลปะ ต่อมามีการก่อตั้งบริษัทประกอบธุรกิจขายทอดตลาดที่มีชื่อเสียงในอังกฤษ
ชื่อบริษัท Sotheby เมื่อปี ค.ศ. ๑๗๔๔ และบริษัท Christie ในปี ค.ศ. ๑๗๖๖ หลังจากนั้นการขายทอดตลาดได้
แพร่ขยายมาสู่สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจาหน่ายสินค้าจากการเลิกประกอบกิจการ รวมทั้งเลหลัง
สินค้าที่ไม่สามารถขายได้
ในประเทศที่บุกเบิกการขายทอดตลาด เช่น สหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรป จะมีหลักการในการ
ขายทอดตลาดในลักษณะเดียวกัน คือ ก่อนการซื้อขายจะมีการประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ตาม
เวลาและสถานทีซ่ ึ่งได้ระบุไว้ และประกาศเงื่อนไขของการซื้อขาย ในกระบวนการดาเนินการนั้น ผู้ดาเนินการจะ
รับคาเสนอซื้อในราคาสูงสุดจากผู้เข้าร่วมประมูล และสาหรับการขายทอดตลาดทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเช่นโรงแรม ผู้
ทอดตลาดจะมีหนังสือสอบถามไปยังนายหน้าต่าง ๆ ที่รู้จัก หรือทาประกาศลงหนังสื อพิมพ์เพื่อ เผยแพร่ให้
นายหน้าหรือผู้สนใจเสนอราคาเรียกว่า option by tender ซึ่งอาจจะให้เป็นการประมูลโดยผนึกซองราคา
(sealed bid) ในกรณีเช่นนั้น มักจะกาหนดเวลาปิดรับซองไว้ด้วย แล้วทาการเปิดซองเทียบราคา เพื่อพิจารณาผู้
ที่ให้ราคาดีที่สุดให้เป็นผู้ประมูลได้ การเสนอราคาดังกล่าวจะต้องไม่ต่ากว่าราคาประเมิน การประเมินราคานั้นจะ
ทาโดยบริษัทคนกลางเข้ามาประเมินทั่วไปโดยคิดค่าธรรมเนียมการประเมิน เมื่อได้ราคาพอสมควรที่จะขายแล้ว
ทาการตกลงขาย หลังจากนั้นจึงตั้งคนกลางเพื่อ เป็นผู้รับเงินไว้แทนคู่กรณี เพราะหากผู้ชาระเงินให้กับผู้ขาย
โดยตรง หากเกิดมีการผิดสัญญาย่อมทาให้เรียกเงินคืนได้ยาก
๕
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๑๓

ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของการขายทอดตลาดไว้ว่า เป็นการขายทรัพย์สินที่กระทาโดย
เปิดเผยแก่บุคคลทั่วไปโดยวิธีการเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสู้ราคากัน ผู้ใดให้ราคาสูงสุดและผู้ขายทอดตลาดแสดงความ
ตกลงด้วยเคาะไม้ หรือด้วยกิริยาอย่างอื่นตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ผู้นั้นเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินนั้น๖
เมื่อพิจารณาตามคานิยามดังกล่าว เห็นได้ว่าการขายทอดตลาดเป็นการซื้อขายชนิดหนึ่งที่มีวิธีการเป็นพิเศษ
แตกต่างไปจากการซื้อขายธรรมดา โดยการขายทอดตลาดเป็นการขายโดยเปิดเผย ผู้ขายทรัพย์สินไม่ได้เสนอ
ขายทรัพย์สินต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง แต่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปทาการเสนอซื้อโดยสู้ราคากัน
ผู้เสนอราคาในการขายทอดตลาดเรียกว่า “ผู้สู้ราคา” ผู้ใดเสนอซื้อโดยให้ราคาที่ผู้ทอดตลาดพอใจโดยปกติก็จะ
เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินนั้นไป การขายทอดตลาดบริบูรณ์ต่อเมื่อผู้ทาการสนองรับคาเสนอซื้อเรียกว่า “ผู้ทอดตลาด”
แสดงความตกลงด้วยกิริยาที่เป็นไปตามจารีตประเพณีของการขายทอดตลาด
การขายทอดตลาดมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๔ ประการ คือ (๑) ผู้ทอดตลาดเป็นผู้ดาเนินการ (๒) ผู้
ทอดตลาดเป็นตัวแทนของผู้ขายทรัพย์สิน หรือเป็นผู้ขายทรัพย์สินนั้นเอง (๓) การขายทอดตลาดเป็นการขายโดย
เปิดให้มีการแข่งขันราคาโดยเปิดเผย และ (๔) ผู้เสนอราคาที่ผู้ทอดตลาดยอมรับราคาเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินนั้น
ข้อดีของการขายทอดตลาด คือ สามารถกาหนดระยะเวลาของการขายทรัพย์สินให้สนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้ขายทรัพย์สินได้ เมื่อได้ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ไปแล้วก็ไม่จาเป็นต้องมีการเจรจาต่อรองเงื่อนไข
และข้อกาหนดของสัญญาซื้อขาย เพราะเงื่อนไขและข้อกาหนดต่าง ๆ ที่กาหนดโดยผู้ขายทรัพย์สินเปิดเผยตั้งแต่
ก่อนทาการขายทอดตลาด ผู้ซื้อทรัพย์สินเพียงจะตัดสินใจเรื่องของราคาทรัพย์สินเท่านั้น ผู้ซื้อทรัพย์สินจะต้อง
เป็นฝ่ายตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน รวมทั้งสถานะทางกฎหมายหรือข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนมีการ
ขายทอดตลาด สาหรับข้อด้อยของการขายทอดตลาดคือราคาทรัพย์สินอาจจะต่ากว่าที่ ผู้ขายทรัพย์สินต้องการ
ในขณะที่ผู้ขายทรัพย์สินอาจได้ราคาทรัพย์สินสูงขึ้น หากมีการต่อรองราคาในการซื้อขายธรรมดา นอกเสียจาก
ผู้ขายทรัพย์สินได้ทาการประกาศโฆษณาการขายทอดตลาดจนได้กลุ่มผู้สู้ราคาที่มีศักยภาพ
๓.๑.๒ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยทอดตลำด
บุคคลที่เกีย่ วข้องกับการขายทอดตลาดมีด้วยกัน ๔ ฝ่าย๗ คือ ผู้ขายทรัพย์สิน ผู้ขายทอดตลาด ผู้สู้ราคา
และผู้ซื้อทรัพย์สิน๘ อธิบายได้ดังนี้
๑) ผู้ขำยทรัพย์สิน
ผู้ขายทรัพย์สิน เป็นไปได้ทั้ง กรณีที่ผู้ขายเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ขายเอง หรือผู้ขายไม่ได้เป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินที่ขายแต่เป็นผู้มีอานาจนาทรัพย์สินนั้นออกขายได้ ในกรณีที่ผู้ขายเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่นาออกขาย
ทอดตลาดเอง เป็นการใช้อานาจแห่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์๙ และหมายความรวมถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมด้วย เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมสามารถจาหน่ายทรัพย์สินส่วน
ของตนได้และสามารถจาหน่ายตัวทรัพย์สินได้หากได้รับความยินยอมของเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมทุกคน เว้นแต่
ภายหลังเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนดังกล่าวได้กลายเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นแต่เพียงผู้ เดียว ตามมาตรา ๑๓๖๑
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์๑๐
๖

ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๔๖). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. หน้า ๑๘๓.
ปกรณ์ นิลประพันธ์. (๒๕๔๖). สรุปกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการขายทอดตลาด. หน้า ๑-๒.
๘
วิษณุ เครืองาม. (๒๕๔๙). คาอธิบายกฎหมายว่าด้วยซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้. หน้า ๒๕๕.
๙
มาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอย และ
จาหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิ ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมี
สิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย”
๑๐
มาตรา ๑๓๖๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “เจ้าของรวมคนหนึ่งๆ จะจาหน่ายส่วนของตนหรือ จานอง หรือ
ก่อให้เกิดภารติดพันก็ได้ แต่ตัวทรัพย์สินนั้นจะจาหน่าย จานา จานอง หรือก่อให้เกิดภารติดพันได้ ก็แต่ด้วยความยินยอมแห่งเจ้าของรวมทุกคน
๗

๑๔

ในกรณีที่ผู้ขายเป็นผู้มีอานาจในการขายทรัพย์สินนั้น เป็นกรณีที่กฎหมายให้อานาจแก่บุคคลที่ไม่ใช่
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น โดยมีสิทธิที่จะนาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด
ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือผู้รับจานา ซึ่งผู้ขายทรัพย์สินในความหมายนี้จัดได้ว่า
เป็นบุ คคลที่กฎหมายให้อานาจที่จะขายทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งได้ แต่ในท้ายที่สุดบุคคลที่จะผูกพันเป็น
คู่สัญญากับผู้ซื้อทรัพย์สินก็คือเจ้าของทรัพย์สินนั้น โดยเจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินที่ได้จากการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน เพียงแต่จะต้องมีการกันเงินดังกล่าวไว้เพื่อชาระให้แก่ผู้มีอานาจในการขายทรัพย์สินนั้นก่อน
ในขณะเดียวกันเจ้าของทรัพย์สินก็ต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดการรอนสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นตามมาตรา ๔๗๕ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๒) ผู้ทอดตลำด
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้มีการกาหนดหน้าที่ของผู้ทอดตลาดในการขายทอดตลาดไว้หลาย
ประการ ดังนี้
๑. หน้าที่ในการแถลงคาโฆษณาการขายทอดตลาดตามมาตรา ๕๑๐๑๑
๒. หน้าที่ในการไม่เข้าเป็นผู้สู้ราคาหรือใช้ให้ผู้ใดเข้าสู้ราคาซึ่งตนเป็นผู้อานวยการตามมาตรา ๕๑๑
ซึ่งหน้าที่นี้เป็นหน้าที่สาคัญยิ่งเพราะอาจเป็นภัยแก่ความเที่ยงธรรมได้ง่าย เพราะอาจเป็นภัยต่อทั้งผู้สู้ราคาอื่น
และผู้ขาย โดยมาตรา ๕๑๑๑๒ นี้ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ทอดตลาดสงวนสิทธิ์ในการเข้าเป็นผู้สู้ราคา หากฝ่าฝืน ข้อ
สงวนนั้นก็เป็นอันไร้ผล
๓. หน้าที่ในการแสดงความตกลงการขายด้วยการเคาะไม้หรือกิริยาอย่างอื่นในทานองเดียวกันกับ
การเคาะไม้ตามมาตรา ๕๐๙๑๓
๔. หน้าที่ถอนทรัพย์ สินจากการขายทอดตลาดเมื่อเห็นว่าการราคานั้นยังไม่เพียงพอตามมาตรา
๕๑๓ ซึ่งคาว่า “ไม่เพียงพอ” ในที่นี้ อาจเป็นกรณีไม่เพียงพอต่อความพอใจของผู้ทอดตลาดหรือไม่เพียงพอต่อ
ราคาของผู้ขายที่ได้กาหนดไว้ก็ได้
๕. หน้าที่เรียกให้ผู้ชนะการสู้ราคาหรือผู้ซื้อทอดตลาดใช้ราคา ตามมาตรา ๕๑๕๑๔ และนาทรัพย์สิน
นั้นออกขายซ้าเมื่อผู้ชนะการสู้ราคาไม่ใช้ราคาตามมาตรา ๕๑๖๑๕ ซึ่งหากผู้ทอดตลาดละเลยไม่ ทาหน้าที่ตาม
มาตรา ๕๑๕ และ ๕๑๖ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ขายทอดตลาดในลักษณะที่ทาให้เงินรายได้ในการขาย
ทอดตลาดค้างชาระ เช่นนี้ผู้ทอดตลาดก็ต้องรับผิดต่อผู้ขายทอดตลาด

ถ้าเจ้าของรวมคนใดจาหน่าย จานา จานอง หรือก่อให้เกิดภารติดพัน ทรัพย์สินโดยมิได้รับความยินยอมแห่งเจ้าของรวมทุกคน แต่
ภายหลังเจ้าของ รวมคนนั้นได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินแต่ผู้เดียวไซร้ ท่านว่านิติกรรมนั้นเป็นอันสมบูรณ์”
๑๑
มาตรา ๕๑๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ผู้ซื้อในการขายทอดตลาดจะต้องทาตามคาโฆษณา บอกขายและตาม
ความข้ออื่น ๆ ซึ่งผู้ทอดตลาดได้แถลงก่อนประเดิมการสู้ราคาทรัพย์สินเฉพาะรายไป”
๑๒
มาตรา ๕๑๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้ผู้ทอดตลาดเข้าสู้ราคา หรือใช้ให้ผู้หนึ่ง ผู้ใดเข้าสู้ราคา
ในการทอดตลาดซึ่งตนเป็นผู้อานวยการเอง”
๑๓
มาตรา ๕๐๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดง ความตกลง
ด้วยเคาะไม้ หรือด้วยกิริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งตาม จารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถ้ายังมิได้แสดงเช่นนั้นอยู่ตราบใด ท่านว่าผู้สู้ ราคาจะถอนคา
สู้ราคาของตนเสียก็ยังถอนได้”
๑๔
มาตรา ๕๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องใช้ราคาเป็นเงินสด เมื่อการซื้อขาย บริบูรณ์ หรือ
ตามเวลาที่กาหนดไว้ในคาโฆษณาบอกขาย”
๑๕
มาตรา ๕๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ถ้าผู้สู้ราคาสูงสุดละเลยเสียไม่ใช้ราคาไซร้ ท่านให้ผู้ ทอดตลาดเอา
ทรัพย์สินนั้นขายอีกซ้าหนึ่ง ถ้าและได้เงินเป็นจานวน สุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้สู้ราคาเดิมคนนั้นต้องรับผิดในส่วนที่ขาด”

๑๕

ผู้ทอดตลาดอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ขายทรัพย์สินก็ได้ หรือเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเช่นเจ้า
พนักงานบังคับคดี หรือเป็นคนกลางที่ดาเนินการในการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นแทนผู้ขายทรัพย์สินเพื่อให้
ได้มาซึ่งค่านายหน้าหรือค่าตอบแทนอื่น๑๖ ซึ่งผู้ทอดตลาดอาจแบ่งได้เป็น
(๑) ผู้ทอดตลาดที่มิได้ทาเป็นอาชีพ อาจเป็นบุคคลผู้รับหน้าที่เป็นผู้ตลอดทอดตลาดเป็นครั้งคราวในการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งแทนผู้ขาย หรือเป็นตัวผู้ขายทรัพย์สินนั้น ๆ ดาเนินการขายทอดตลาด
เอง โดยอาจเป็ นบุ คคลธรรมดาที่เป็ น ผู้ ขายทรัพย์สิ นนั้นเอง หรือหน่วยงานราชการที่นาทรัพย์สินออกขาย
ทอดตลาด เช่น กรมสรรพากรที่ทาการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดจากผู้ค้างชาระภาษีอากร เพื่อให้ได้รับชาระ
ค่าภาษี เป็นต้น
(๒) บุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นผู้ทอดตลาดซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการจัดการขายทอดตลาด หน้าที่
ระหว่างผู้ขายทรัพย์สินกับผู้ทอดตลาดย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยตัวการตัวแทน๑๗ และใน
กรณีที่ผู้ทอดตลาดประกอบการเป็นอาชีพก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยคือพระราชบัญญัติควบคุม
การขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. ๒๔๗๔ ทั้งนี้ หน้าที่หลักของผู้ขายทอดตลาด ได้แก่ หน้าที่ปฏิบัติตาม
คาสั่งของผู้ขายทรัพย์สิน อานวยการขายทอดตลาดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เก็บรักษาทรัพย์สินด้วยความ
ระมัดระวัง พยายามทาให้ทรัพย์ สินได้ราคาสูงที่สุด ถ้าผู้ สู้ราคาละเลยไม่ใช้ราคาก็ต้องนาทรัพย์สินออกขาย
ทอดตลาดใหม่ ให้ผู้สู้ราคาคนเดิมชาระส่วนที่ยังขาดและเรียกเงินที่ขายทรัพย์สินได้เป็นเงินสดให้ครบถ้วน๑๘
๓) ผู้สู้รำคำ
ผู้สู้ราคาเป็นผู้ตั้งราคาเพื่อเสนอขอซื้อทรัพย์สิน ในการขายทอดตลาดนั้น ซึ่งบุคคลทั่วไปย่อมเข้าสู้ราคา
ได้เสมอ แต่กฎหมายห้ามมิให้ผู้ทอดตลาดเข้าสู้ราคา หรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดซึ่งตน
เป็นผู้อานวยการเอง และจะสงวนสิทธิ์เข้าสู้ราคามิได้เป็นอันขาด ต่างจากผู้ขายซึ่งโดยหลักกฎหมายห้ามมิให้
ผู้ขายเข้าสู้ราคาเอง หรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู่ราคาเช่นกัน เว้นแต่จะได้แถลงไว้โดยเฉพาะในคาโฆษณาประกาศ
ขายทอดตลาดนั้นว่าผู้ขายถือสิทธิจะเข้าสู้ราคาด้วย๑๙ ทั้งนี้ เพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม
และได้ราคาที่เหมาะสมในการขายทอดตลาด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงมีมาตรการสาคัญที่ห้ามมิให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดเข้าเป็นผู้สู้ราคา เพราะเหตุว่าจะเป็นโอกาสหรือช่องทางให้มีการสมคบ
หรือสมยอมกันกาหนดราคาทรัพย์สินให้ต่า ซึ่งจะทาให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของทรัพย์สินอันจะทาให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมขึ้น นอกจากนี้ยังอาจเป็นช่องทางให้มีการสร้างราคาทรัพย์สินให้สูงขึ้นโดยไม่ได้มีความประสงค์
แท้จริงที่จะซือ้ ทรัพย์สินนั้นก็ได้
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๑๒๒๐ ได้บัญญัติห้ามผู้ขายทรัพย์สินเข้าเป็นผู้สู้ราคาหรือ
ใช้ให้ผู้อื่นเข้าสู้ราคาแทน เว้นเสียแต่จะได้แถลงข้อสงวนสิทธิ เข้าสู้ราคานั้นไว้ในการประกาศโฆษณาการขาย
ทอดตลาดด้วย เนื่องจากการที่ผู้ขายซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินจะเข้าเป็นผู้ราคาเป็นเรื่องที่กระทาไปเพื่อให้ได้ราคา
สูงขึ้นเท่านั้น ไม่ได้ประสงค์จะซื้อทรัพย์สิน จึงเป็นการทาให้ประชาชนหลงเชื่อและซื้อทรัพย์สินในราคาที่สูงเกิน
สมควรอย่างไม่เป็นธรรม หากผู้ขายทรัพย์สินจะเข้าเป็นผู้สู้ราคาด้วย จึงต้องแจ้งให้บุคคลทั่วไปได้ทราบล่วงหน้า
เพื่อบุคคลทั่วไปจะได้ใช้ความระมัดระวัง ในการเข้าสู้ราคา อย่างไรก็ดี การที่มาตรา ๕๑๒ กาหนดข้อยกเว้นให้
๑๖

วีราภรณ์ ตั้งภักดี. (๒๕๕๓). การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จากการบังคับคดี. หน้า ๑๑
โพยม เลขยานนท์. (๒๔๙๙). กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้. หน้า ๘๗.
๑๘
วิษณุ เครืองาม. เรื่องเดิม. หน้า ๒๕๗.
๑๙
ประพนธ์ ศาตะมาน และไพจิตร ปุญญพันธุ์. (๒๕๒๔). คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขาย: พร้อมด้วย
ภาคผนวกบทความพิเศษบทบัญญัติลักษณะขายฝากตามกฎหมายใหม่ที่ผิดพลาด. หน้า ๑๔๔-๑๔๕.
๒๐
มาตรา ๕๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้ผู้ขายเข้าสู้ราคาเองหรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใด เข้าสู้ราคา เว้น
แต่จะได้แถลงไว้โดยเฉพาะในคาโฆษณาบอกการ ทอดตลาดนั้นว่าผู้ขายถือสิทธิที่จะเข้าสู้ราคาด้วย”
๑๗

๑๖

ผู้ขายทรัพย์สินเข้าเป็นผู้สู้ราคาหรือใช้ให้ผู้อื่นเข้าสู้ราคาได้นั้น หากผู้นั้นเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์ที่นาออกขาย
ทอดตลาด การเข้าเป็นผู้สู้ราคาอาจเป็นทางป้องกันไม่ให้การขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้ราคาต่าจนเกินไป
โดยผู้ขายทรัพย์สินย่อมต้องคอยรักษาประโยชน์ด้วยการพยายามสู้ราคาให้สูงขึ้นจนเต็มความสามารถ ๒๑ ในกรณี
ที่ผู้ขายทรัพย์สินเข้าสู้ราคาหรือใช้ให้ผู้อื่นเข้าสู้ราคาโดยไม่ได้แถลงข้อสงวนสิทธิ์ไว้ ผู้ซื้อทรัพย์สินอาจบอกล้าง
การขายทอดตลาดนั้ น ได้ โดยอ้ างว่า ได้ แสดงเจตนาซื้ อทรัพ ย์สิ นเพราะกลฉ้อ ฉลของผู้ ขายทรัพ ย์สิ นหรือ ผู้
ทอดตลาด การขายทอดตลาดจึงตกเป็นโมฆียะ ส่วนผู้ขายทรัพย์สินหรือผู้ทอดตลาดอาจจะต้องรับผิดทางอาญา
ฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๔๑๒๒ หรือมาตรา ๓๔๓๒๓ ได้
เมื่อผู้สู้ราคาเสนอราคาแล้วต้องผูกพันในราคาที่เสนอนั้น ผู้สู้ราคาจะสิ้นความผูกพันในราคาที่ตนเสนอได้
ในกรณีดังต่อไปนี้๒๔
(๑) ผู้สู้ราคาถอนคาเสนอราคาของตนก่อนที่ผู้ ทอดตลาดจะได้กระทาการอันเป็นการสนองรับคาเสนอ
ราคาของผู้สู้ราคาตามมาตรา ๕๐๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์๒๕ ทั้งนี้ไม่ว่าผู้สู้ราคาจะถอนคาเสนอ
ราคาของตนโดยมีเหตุผลหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากการขายทอดตลาดยังไม่บริบูรณ์
(๒) ในระหว่างที่ผู้สู้ราคาได้สู้ราคาอยู่นั้น ผู้ทอดตลาดถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดตามมาตรา ๕๑๓๒๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๓) ผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้น ไม่ว่าคาเสนอราคาที่สูงขึ้นนั้นจะมีผลสมบูรณ์หรือไม่ประการใด คาเสนอของผู้สู้
ราคาเดิมก็จะถูกยกเลิกไปโดยปริยายตามมาตรา ๕๑๔๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๔) ผู้ซื้อทรัพย์สิน
ผู้ซื้อทรัพย์สิน เป็ นผู้สู้ราคาซึ่งเสนอราคาที่ผู้ทอดตลาดยอมรับและเข้าทาสัญญาซื้อขายด้วย ซึ่งผู้ซื้อ
ทรัพย์สินมีหน้าที่ต้องทาตามประกาศโฆษณาการขายทอดตลาดและข้อความต่าง ๆ ที่ผู้ทอดตลาดได้แถลงไว้ก่อน
เริ่มการขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๑๐๒๘ เช่น ประกาศ
โฆษณาขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์กาหนดว่า เมื่อผู้ซอ้ื ทรัพย์สินชาระราคาทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว

๒๑

วิริยะ เกิดศิริ. (๒๕๑๕). คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลีย่ น ให้. หน้า ๑๑๑.
มาตรา ๓๔๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว่า “ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพ ย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทาให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือ
บุคคลที่สาม ทา ถอน หรือทาลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทาความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้ง
จาทั้งปรับ”
๒๓
มาตรา ๓๔๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว่า “ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๓๔๑ ได้กระทาด้วยการแสดงข้อความอันเป็น
เท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา ๓๔๒ อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดด้วย ผู้กระทาต้องระวาง
โทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
๒๔
พรชัย สุนทรพันธุ์. (๒๕๑๘). คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการซื้อ แลกเปลี่ยน ให้. หน้า ๙๑.
๒๕
มาตรา ๕๐๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดง ความตกลง
ด้วยเคาะไม้ หรือด้วยกิริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งตาม จารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถ้ายังมิได้แสดงเช่นนั้นอยู่ตราบใด ท่านว่าผู้สู้ ราคาจะถอนคา
สู้ราคาของตนเสียก็ยังถอนได้”
๒๖
มาตรา ๕๑๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “เมื่อใดผู้ทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สู้สูงสุดนั้น ยังไม่เพียงพอ ผู้
ทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สินจากการทอดตลาดได้”
๒๗
มาตรา ๕๑๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ผู้สู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้แต่ขณะ เมื่อมีผู้อื่นสู้ราคา
สูงขึ้นไป ไม่ว่าการที่ผู้อื่นสู้นั้นจะสมบูรณ์หรือมิสมบูรณ์ ประการใด อีกประการหนึ่งเมื่อใดถอนทรัพย์สินรายนั้นจากการทอด ตลาดผู้ สู้ราคาก็พ้นความ
ผูกพันแต่ขณะที่ถอนนั้นดุจกัน”
๒๘
มาตรา ๕๑๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ผู้ซื้อในการขายทอดตลาดจะต้องทาตามคาโฆษณา บอกขายและตาม
ความข้ออื่น ๆ ซึ่งผู้ทอดตลาดได้แถลงก่อนเผดิม การสู้ราคาทรัพย์สินเฉพาะรายไป”
๒๒

๑๗

จึงจะไปดาเนินการเพื่อให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน โอนไปยังผู้ซื้อทรัพย์สินต่อไป เช่นนี้ผู้ซื้อทรัพย์สินก็ต้องผูกพัน
ปฏิบัติตามประกาศโฆษณานั้น ๒๙ เป็นต้น รวมทั้งจะต้องชาระราคาเป็นเงินสดทันทีหรือตามเวลาที่ ผู้ทอดตลาด
กาหนดไว้ ต ามมาตรา ๕๑๕ ๓๐ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิช ย์ แต่ ถ้ า ในประกาศโฆษณาการขาย
ทอดตลาดกาหนดเป็นอย่างอื่น เช่น กาหนดให้ชาระราคาทรัพย์สินด้วยแคชเชียร์เช็ค ได้ การชาระราคาก็ต้อง
เป็นไปตามประกาศนั้น
๓.๒

แนวคิดว่ำด้วยกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้เกิดความเข้าใจวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้นาเสนอถึงประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไป ดังนี้
๓.๒.๑ ควำมหมำยและลักษณะของกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ในความหมายทั่วไป การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Auction หรือ EAuction) เป็นกระบวนการประมูลซื้อขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อ
จัดการระบบการประมูล ทาให้ เพิ่มประสิ ทธิภาพในกระบวนการเสนอราคาและต่อรองราคา มักนามาใช้ใน
ขั้นตอนของการจัดหาและจัดจาหน่ายสินค้าและบริการ โดยมีกระบวนการในลักษณะของการเข้ามาเสนอราคา
ประมูลแข่งขันกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า E-Auction เป็นธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งที่พัฒนามาจากการขายทอดตลาด เกิดโดยการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาประยุกต์ใช้กับการขายทอดตลาดที่มุ่งขายทรัพย์สินให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด ผ่านการเสนอราคาอย่างเปิดเผย
บนหน้ าเว็บ ไซต์ภายในเวลาที่กาหนดไว้จ ากัด เว็บไซต์นี้อาจดาเนินการในฐานะผู้ ทอดตลาดหรือเป็นเพียงผู้
ให้บริการเช่าพื้นที่บนหน้าเว็บไซต์ก็ได้ Encyclopedia มีการกาหนดนิยามของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า มีความเหมือนกันกับการขายทอดตลาดแบบเดิม แต่มีการดาเนินการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ซึ่งทาให้ลูกค้าที่มีศักยภาพมาทาการสู้ราคาผ่านอินเทอร์เน็ตตามที่พวกเขาเต็มใจจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือ
บริการ ผู้สู้ราคาสูงสุดที่ยื่นเสนอภายในเวลาที่กาหนด และในราคาที่มากกว่าจานวนเงินขั้นต่าที่ผู้ขายกาหนดจะ
เป็นผู้ชนะการทอดตลาด ผู้สู้ราคาสูงสุดมีหน้าที่ตามกฎหมายในการชาระเงินแก่ผู้ขาย และผู้ขายจะส่งมอบสินค้า
เมื่อได้รับการชาระเงินเรียบร้อยแล้ว การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถกาหนดระยะเวลา
เพียงไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ขึ้นกับผู้ขายจะกาหนด”๓๑
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการพัฒนารูปแบบการขายสินค้าโดยการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร คู่ค้าสามารถขายหรือซื้อสินค้าจากการขาย
ทอดตลาดได้โดยการเข้าชมผ่านเว็บไซต์ที่จัดให้มีบริการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใน
ภาคเอกชนมีการดาเนินการอย่างแพร่หลาย แต่ส่วนใหญ่มักใช้คาว่าประมูลมากกว่าคาว่าขายทอดตลาด ผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตจะใช้วิธี การเปิดเว็บไซต์สาหรับการขายทอดตลาดโดยเฉพาะ หรืออาจจัดให้มีพื้นที่ส่วนใด
ส่วนหนึ่งในเว็บไซต์เป็นมุมสาหรับการขายทอดตลาด เพื่อเป็นช่องทางหรือพื้นที่สาหรับการขายทอดตลาดบน
๒๙

อัมพร จันทรวิจิตร. (๒๕๑๗). คาบรรยายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ ค้าประกัน จานอง ตัวแทน
นายหน้า ประกันภัย รับขน และเก็บของในคลังสินค้า. หน้า ๙๒-๙๓.
๓๐
มาตรา ๕๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องใช้ราคาเป็นเงินสด เมื่อการซื้อขาย บริบูรณ์ หรือ
ตามเวลาที่กาหนดไว้ในคาโฆษณาบอกขาย”
๓๑
Encyclopedia,“internet auction,” Accessed Feb ๒, ๒๐๑๗,http://www.encyclopedia.com/books/educationalmagazines/onlinE-Auctions

๑๘

หน้าเว็บไซต์นั้น ๆ ผู้ที่ต้องการจะขายทรัพย์สินโดยวิธีการขายทอดตลาดจะเข้ามาขอใช้บริการเพื่อการลงประกาศ
เชิญชวนการขายทอดตลาดทรัพย์สินของตน เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์จะสามารถดูรายการสินค้าที่ลงขายทอดตลาด
ได้ และเมื่อเกิดความสนใจสินค้ารายการใดก็สามารถสมัครเข้าใช้บริการเว็บไซต์เพื่อเข้าร่วมแข่งขันเสนอราคา
สินค้ารายการนั้นได้ภายในเวลาที่กาหนด เจ้าของเว็บไซต์จะเป็นเพียงผู้ให้บริการและดูแลเว็บไซต์เพื่อให้การขาย
ทอดตลาดดาเนินไปได้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะติดตั้งโปรแกรมดาเนินการต่าง ๆ เช่น โปรแกรมเสนอราคา
โปรแกรมคานวณราคา โปรแกรมการจัดลาดับผู้เสนอราคา เป็นต้น แต่มิได้เข้าร่วมการซื้อขายทอดตลาดทรัพย์สิน
จึงเป็นเพียงผู้อานวยความสะดวกโดยจัดให้มีช่องทางที่สามารถติดต่อซื้อขายสินค้าโดยการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์หลายด้าน เช่น ทาให้ข้อจากัดทางกายภาพ
หายไป ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่ตลาดด้วยนาผู้ซื้อและผู้ขายจานวนมากมาติดต่อซื้อขายกันได้โดยผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถตรวจตราทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง เป็นต้น
ขั้นตอนและวิธีการโดยทั่วไปในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มจากผู้ที่ต้องการซื้อ
หรือขายทรัพย์สินเข้าสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ที่ให้บริการนั้น ๆ เสียก่อน โดยไม่ต้องเสียค่าสมัคร และต้อง
ให้ข้อมูล เช่น ชื่อและที่อยู่ ชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และสถานที่รับส่งสินค้า เพื่อสะดวกต่อการติดต่อ เมื่อ
สมัครแล้วทางเว็บไซต์จะทาการส่งรหัสผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการเสนอราคาหรือขายทอดตลาด
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นผู้เข้าสู้ราคาสามารถดูการเสนอราคาได้ และในระหว่างการสู้ราคาจะได้รับแจ้งกรณีมี
การเสนอราคาที่สูงกว่า จนสิ้นสุดระยะเวลาของการดาเนินการที่กาหนดไว้ ผู้เข้าสู้ร าคาที่เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด
จะได้รับแจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ทอดตลาด เพื่อให้ดาเนินการติดต่อชาระราคาและส่งมอบสินค้ากัน
ต่อไป
ทรั พย์ สิ นที่จ ะน ามาขายทอดตลาดมีข้อพิจารณาลั กษณะเดียวกับการขายทอดตลาดทั่ว ไป คือเป็น
ทรัพย์สินใด ๆ ก็ตามที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือหากเป็นกรณีต้องมีการขออนุญาตเพื่อจาหน่ายทรัพย์สินนั้น
ๆ เป็นการเฉพาะ ก็สามารถจาหน่ายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดไว้ และหากเป็น
การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คู่สัญญายังคงมี
หน้าที่ต้องดาเนินการทาหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ช ย์ กาหนดไว้เ ช่น เดี ย วกัน กับ การซื้อ ขายด้ ว ยวิธี การปกติ ย่ อมหมายถึ งว่ าสั ญญาซื้ อขายที่เ กิด ขึ้น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์จากการขายทอดตลาดในทรัพย์สินที่ต้องดาเนินการจดทะเบียนนี้ เป็นเพียงสัญญาจะซื้อจะขาย
อันมีลักษณะไม่ต่างไปจากการซื้อขายทรัพย์สินเหล่านี้ด้วยการขายทอดตลาดแบบเดิม ซึ่งคู่สัญญายังคงต้องมี
หน้าที่ในการดาเนินการตามแบบของการโอนกรรมสิทธิ์ที่กฎหมายได้กาหนดไว้อีกขั้นตอนหนึ่งด้วย
ปัจจุบันการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) โดยให้มีการประมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบบในเวลาปัจจุบัน (RealTime) ลักษณะการประมูลที่หน่วยงานในภาครัฐและเอกชนนามาใช้ มีลักษณะเป็นการประมูลที่จัดโดยผู้ซื้อ ด้วย
การแจ้งข้อกาหนดและรายละเอียดของสินค้าและบริการให้ผู้ขายที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิประมูลรับทราบ
แล้วให้ผู้ขายแต่ละรายเสนอตัดราคากันจนกว่าจะไม่มีผู้ สนใจเสนอราคาต่ากว่าอีกแล้ ว การประมูลแบบ นี้ มี
วัตถุป ระสงค์ที่จ ะจั ดซื้อสิน ค้าและบริ การในราคาที่ต่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เรียกการประมูล ประเภทนี้ว่า
Reverse Auction
ในความหมายเฉพาะของการศึกษานี้ การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการขาย
ทอดตลาดทรัพย์ สิ น โดยผู้ ป ระสงค์จะขายทรัพย์สิ นสามารถลงประกาศขายทอดตลาดผ่ านทางเว็บไซต์ที่ผู้
ให้บริการเว็บไซต์จัดให้มีบริการสาหรับดาเนินการขายทอดตลาด โดยผู้ประสงค์จะขายทรัพย์สินและผู้เข้าเสนอ
๑๙

ราคาจะกระทาตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์กาหนดไว้ การขายทอดตลาดทางอินเทอร์เน็ตมี
รูปแบบและความซับซ้อนเชิงกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงมีลักษณะแตกต่างไปจากการ
ขายทอดตลาดโดยวิธีปกติ
๓.๒.๒ ควำมเป็นมำของกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มต้นในภาคเอกชน โดยเว็บไซต์ที่ดาเนินการขาย
ทอดตลาดทางออนไลน์ที่เป็น รู้จักกันอย่างแพร่หลายแห่งแรก คือ www. ebay.com แม้ว่าก่อนหน้านั้นมีการ
ขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เกิดขึ้นมาก่อนหน้าตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนมีเว็บไซต์ NCSA๔ (เว็บไซต์
แรกของโลกที่เกิดขึ้นในปี ๑๙๙๓) การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงเวลานั้น เป็นการ
ดาเนินการผ่านหน้าเว็บบอร์ดสาหรับการซื้อขายการ์ดเกม ซึ่งในการขายแต่ละครั้ง ผู้ขายจะขายการ์ดเป็นเซต
และใช้วิธีสู้ราคาสูงไปเรื่อย ๆ ตามเทคนิคของผู้ขายแต่ละคนที่ กาหนดไว้เป็นเกณฑ์ และอาจแตกต่างกันตามแต่
ละบุ ค คลได้ เช่ น การก าหนดเงื่ อ นไขความสมบู ร ณ์ ของการขายทอดตลาดด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ระยะเวลาในการสู้ราคา และระยะเวลาของการสิ้นสุด การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
วิธีการเสนอราคาของผู้สู้ราคาแต่ละรายจะใช้วิธีการเสนอผ่านอีเมล และผู้ขายจะตอบรับโดยการประกาศราคา
สูงสุดผ่านหน้าเว็บบอร์ด ณ เวลานั้น จนปี ๑๙๙๕ มีการก่อตั้งเว็บไซต์ Onsale และจัดให้มีการขายทอดตลาด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์ ถือว่าเป็นครั้งแรกของการนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
เว็บไซต์ และใช้กับการเสนอราคาอัตโนมัติ (Auto-bid) เครื่องมือค้นหา (Search Engine) และการค้นหาสินค้า
ตามหมวดหมู่ (Clickable Categories) ในช่วงแรกเว็บไซต์นี้ขายสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
ของตนเองในรูปแบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี ๑๙๙๗ Onsale ได้แก้ไขกลยุทธ์และ
นโยบาย โดยเน้นประกอบธุรกิจการให้บริ การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างผู้บริโภคกับ
ผู้บริโภคเช่นเดียวกับ Ebay และได้โอนกิจการในส่วนนี้เป็นของ Yahoo ในปี ๑๙๙๘ ต่อมา Onsale ได้เปลี่ยน
แผนการประกอบธุรกิจกลับมาขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของตนด้วยวิธีการขายเสร็จเด็ดขาด โดยกาหนดราคาที่
แน่นอนและขายเป็นจานวนครั้งละมาก ๆ (ขายส่ง) ท้ายที่สุดในปี ๑๙๙๙ Onsale ได้มีการประกาศควบรวม
กิจการกับผู้ค้าออนไลน์รายย่อยรายอื่น
Ebay ก่อตั้งในปี ๑๙๙๕ ประกอบกิจการลักษณะส่งเสริมเอกชนด้วยวิธี การขายทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเริ่มต้นขายสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ที่เป็นของสะสม เช่น ตุ๊กตา การ์ดกีฬา หนังสือการ์ตูน
และมีความหลากหลายในสินค้า ผู้ขายทอดตลาดผ่าน Ebay สามารถเลือกกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
เช่น ระยะเวลาในการขายทอดตลาด ราคาขั้นต่า การเปิดเผยราคาสูงสุดที่มีผู้เสนอในขณะนั้น ebay เป็นที่นิยม
มากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในกลางปี ๑๙๙๙ มีการขายทอดตลาดบนหน้าเว็บไซต์ไปแล้วกว่า ๑๐ ล้านครั้ง มูลค่า
หมุนเวียนกว่า ๑๙๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อมาจึงมีเว็บไซต์ขายทอดตลาดออนไลน์เกิดขึ้นอีกหลายเว็บไซต์
ตามมา ในปี ๑๙๙๘ Yahoo และ Amazon ได้มีการประกาศเริ่มต้นให้บริการเว็บไซต์ขายทอดตลาดออนไลน์
ระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคเหมือนอย่าง Ebay
เมื่อสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ มีการใช้กัน อย่างแพร่ห ลายมากขึ้นในการทาธุรกรรมทางเศรษฐกิจ การขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ขยายวงออกไปสู่ภาคธุรกิจที่ต้องการขายทอดตลาดสินทรัพย์ ซึ่ง การ
ขายทอดตลาดส่วนใหญ่มักเรียกกันว่าการประมูล เนื่องจากฟังแล้วเข้าใจง่าย แต่คาว่า “ประมูล” ไม่ได้ปรากฏใน
กฎหมายของไทย ทั้งความหมายของการประมูลกับการขายทอดตลาดก็มิได้เหมือนกันทั้งหมด และต่อมาได้การ
ขายทอดตลาดของภาครัฐก็มีการดาเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน
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๓.๒.๓ รูปแบบของธุรกรรมพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมำใช้กับกำรขำยทอดตลำด
การขายทอดตลาดหรือการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มี ๓ รูปแบบ ได้แก่
๑. การประมูลระหว่างบุคคลกับบุคคล คือการประมูลผ่านทางเว็บไซต์ที่เปิดให้เป็นศูนย์กลางการประมูล
สาหรับประชาชนทั่วไป และให้เป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้เข้าร่วมประมูลซื้อขายกันได้ มีการตั้ง
ราคาเริ่มต้นในการประมูล และราคาจะเพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งของการประมูล ซึ่งอาจกาหนดจานวนราคาที่เพิ่มขึ้น
ไว้ รวมถึงการกาหนดจานวนวันในการเปิดประมูลไว้ ผู้ประมูลเพียงแค่เสนอราคาที่ต้องการซื้อและหากมีผู้เสนอ
ราคาสูงกว่า เว็บไซต์ก็จะมีระบบอีเมลเตือนอัตโนมัติว่ามีการประมูลทับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประมูลก่อนหน้าได้มี
โอกาสเสนอราคาสูงขึ้นอีก ในวันสิ้นสุดการประมูลที่ผู้ขายตั้งไว้ ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล ซึ่ง
ทางเว็บไซต์จะส่งอีเมลแจ้งทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย ถึงข้อมูลของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายติดต่อตกลงชาระเงิน และ
ส่งมอบสินค้ากันเอง
๒. การประมูลแบบบริษัทกับบุคคล ต่างจากแบบแรกตรงที่การประมูลแบบนี้เจ้าของสินค้าคือบริษัทที่
นาสินค้ามาเปิดประมูลขายให้บุคคลทั่วไปสนใจ เช่น บริษัทคอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตกรุ่นหรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ค้างสต๊อกอยู่จึงนามาเปิดประมูลผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งอาจเป็นเว็บไซต์ของบริษัทเอง หรืออาจใช้
บริการเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการประมูลอยู่แล้วก็ได้ วิธีนี้สะดวกรวดเร็วและประหยัดต้นทุนทั้งในด้านกาลังคน
โปรแกรมการประมูล และการประชาสัมพันธ์ เพราะเว็บไซต์บริการประมูลมีความเชี่ยวชาญ และมีฐานลูกค้าอยู่
แล้ว
๓. การประมูลระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ คือการที่บริษัทหนึ่งเปิดประมูลสินค้าวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนประกอบ
ให้บริษัทอื่นมายื่นเสนอข้อ (Sales-Driven) กรณีนี้มักจะเป็นการประมูลสินค้าจานวนค่อนข้างมากหรือมูลค่า
ค่อนข้างสูง เช่น ผู้ประกอบชิ้นส่วนผลิตรถยนต์ นาสินค้ามาเปิดประมูลเพื่ อให้โรงงานผู้ผลิตรถยนต์ต่าง ๆ มา
เสนอราคาซื้อ การประมูลแบบนี้เหมาะกับสินค้าที่ผู้ขายคิดว่าจะขายได้ราคาดีขึ้นถ้าขยายตลาดกว้างขึ้น หรือ
สินค้าค้างสต๊อก/ตกรุ่น ที่สามารถนามาขายให้เกิดรายได้แทนที่จะเก็บเป็นต้นทุนจมต่อไป ในทางกลับกันบริษัทที่
ต้องการสินค้า เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ อาจจะประกาศความต้องการซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในการผลิต
เพื่อให้ซัพพลายเออร์ต่าง ๆ เข้ามายื่น เสนอราคาขายสินค้า (Buyer-Driven) การประมูล ก็จะเป็น Reverse
Auction ที่ราคาจะลดลงมาเรื่อย ๆ เมื่อมีผู้เสนอราคามากขึ้น ผู้ที่เสนอราคาต่าสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล ผลดี
คือราคาที่ตกลงซื้อขายกันจะเป็นราคาตลาดที่แท้จริงซึ่งจะทาให้ผู้ซื้อลดต้นทุนสินค้า และผู้ขายก็มีต้นทุนการขาย
ที่ต่า ในขณะเดียวกันการประมูลแบบนี้เหมาะกับธุรกิจซึ่งมีซัพพลายเออร์หลายรายที่สามารถเสนอขายสิ่งที่ผู้ซื้อ
ต้องการใช้
๓.๒.๔ กำรจัดแบ่งระบบกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ระบบของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
๑. Reverse auction เป็นการประมูลที่จัดโดยผู้ซื้อด้วยการแจ้งข้อกาหนดและรายละเอียดของสินค้า
และบริการให้ผู้ขายที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิประมูลรับทราบ แล้วให้ผู้ขายแต่ละรายเสนอตัดราคากันจนกว่า
จะไม่มีผู้สนใจเสนอราคาต่ากว่าอีกแล้ว การประมูลส่วนนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดซื้อสิน ค้าและบริการในราคาที่ต่า
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ระบบนี้จะรับข้อมูลของผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-Request for Proposal
(e-RFP)/e-RFQ (e-Request for Quotation) มาดาเนินการประมูลทางอินเตอร์เน็ตแบบในเวลาปัจจุบันตาม
วันและเวลาที่กาหนด เป็นระบบที่อานวยความสะดวกในด้านการประมูลซื้อให้ได้ในราคาต่าสุด ซึ่งจะใช้วิธีนี้ใน
กรณีที่สินค้า/บริการที่ต้องการจัดซื้อหรือจัดจ้างต้องใช้วิธีการประมูล โดยการประมูลมี e-Request for
Quotation (e-RFQ) e-Request for Proposal (e-RFP)

๒๑

- English Reverse Auction เป็นการประมูลที่ผู้ประมูลหรือผู้ประสงค์จะขายทราบสถานะของ
การประมูลว่าผู้ที่เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาเท่าใด แต่ผู้เข้าประมูลจะไม่ทราบชื่อของผู้เข้าประมูลรายอื่น ๆ
- Sealed Bid เป็นการประมูลที่ผู้ประมูลหรือผู้ประสงค์จะขาย ไม่ทราบสถานะของการประมูล
และราคาต่าสุดของผู้ยื่นประมูล การยื่นข้อเสนอราคาแบบ Sealed Bid แบ่งเป็น ๒ แบบ คือ แบบยื่นข้อเสนอ
ได้เพียงครั้งเดียว และยื่นข้อเสนอได้หลายครั้งภายในระยะเวลาที่กาหนด
๒. Forward Auction เป็นระบบที่อานวยความสะดวกในด้านการประมูลขาย ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้
กับการจาหน่ายพัสดุที่หมดความจาเป็นของหน่วยงานภาครัฐโดยวิธีขายทอดตลาด ซึ่งเป็นการประมูลขายแบบผู้
ชนะคือผู้ที่เสนอราคาสูงสุด
๓.๒.๕ ประเภทของกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
การขายทอดตลาดหรื อการประมูล ด้ว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกกันทั่ว ไปว่าการประมูล
ออนไลน์มี ๖ ประเภทที่แตกต่างกัน ดังนี้
๑. English Auction เป็นการประกาศการประมูลโดยผู้ขายทอดตลาดหรือผู้ประมูลซื้อ กระบวนการ
ขายทอดตลาดจะเริ่มประมูลจากราคาต่าไปสู่ราคาสูง ทั้งนี้ ผู้ชนะการประมูลจะจ่ายเงินตามที่เสนอเพื่อรับสิ่งของ
การประมูลประเภทนี้เป็นรูปแบบการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันทั่วไป และถือเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุด เป็น
การประมูลที่เปิดให้ทุกคนเห็นการเสนอราคา และการประมูลจะสิ้นสุดเมื่อถึงมูลค่าสูงสุดจากผู้สู้ราคาที่เป็นผู้
ชนะ การประมูลราคาจากต่าไปสูงนับว่าเป็นกลยุทธ์ที่โดดเด่น จึงเป็นที่นิยมจากการเป็นกลไกที่ผู้คนคุ้นเคย
เข้าใจง่าย และช่วยลดต้นทุนการทาธุรกรรม แม้ว่ามีความอ่อนไหวต่อการโกงในรูปแบบต่าง ๆ
๒. Dutch Auction มาจากวิธีการประมูลดอกไม้ในตลาดกลางดอกไม้ในฮอลแลนด์ เป็นการประมูลที่มี
ลักษณะตรงข้ามกับ English Auction เนื่องจากผู้ขายทอดตลาดจะกาหนดราคาเริ่มต้นสูงและลดต่าลงอย่างเป็น
ระบบจนกระทั่งผู้ซื้อยอมรับราคา กระบวนการจะสิ้นสุดเร็วกว่า English Auction นิยมใช้ในการประมูลแบบ
หลายส่วนงานภายในการประมูลแบบหน่วยงานเดียว อย่างไรก็ตามพบว่าการประมูลประเภทนี้มักทาให้ผู้ชนะ
การประมูลจ่ายในราคาสูงกว่าที่คาดหมายถึงร้อยละ ๓๐
๓. First-Price Sealed-Bid เป็นการประมูลที่มีการเสนอราคาแบบปิดผนึกและมีการเสนอราคาครั้ง
เดียว โดยผู้ชนะการประมูลคนเดียวที่เสนอราคาดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะ และซื้อหรือขายตามข้อเสนอราคานั้น ความ
แตกต่างที่สาคัญของการประมูลประเภทนี้จาก English Auction คือ ไม่สามารถดูการเสนอราคาได้อย่างเปิดเผย
หรือโดยการประกาศ ต่างจากลักษณะการแข่งขันที่เกิดจากการเสนอราคาสาธารณะ
๔. Vickrey Auction บางครั้งเรียกว่า Second-Price Sealed-Bid เป็นการประมูลที่ใช้หลักการ
เดียวกับ First-Price Sealed-Bid แต่ผู้ขายทอดตลาดจะรับราคาเฉพาะที่ผู้เสนอราคาดีที่สุดเป็นรายที่สอง แทน
ราคาของผู้ชนะประมูล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแรงจูงใจในการเสนอราคาอย่างมีกลยุทธ์ แต่ต้องการให้เกิดการซื้อ
ขายในราคาตามคุณค่าที่แท้จริงมากขึ้น เช่น หากราคาของผู้ชนะยังเป็นราคาที่สูง ผู้ซื้อก็ต้องจ่ายราคาดังกล่าว
แต่หากราคาของผู้ชนะต่าก็มีโอกาสที่ผู้ชนะไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นลักษณะการประมูลที่
เกิดผลดีทั้งต่อผู้ขายทอดตลาดและผู้ชนะประมูล
๕. Reverse Auction หมายถึงการประมูลที่บทบาทของผู้ซื้อและผู้ขายสลับที่กันในฐานะของการเป็นผู้
ประกาศทอดตลาด ซึ่งแรกเริ่มของการขายทอดตลาดนั้นเป็นการดาเนินการจากทางฝ่ายผู้ขาย ต่อมามีการนา
การประมูลประเภทนี้มาใช้เพื่อการตัดสินใจเลือกแหล่งจัดซื้อ แนวคิดนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยซัพพลายเออร์ของ
ธุรกิจที่เปิดให้ประมูลให้มีโอกาสได้แข่งขันกันได้อย่างเป็นพลวัตในเวลาปัจจุบัน และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรผู้ซื้อ
โดยตรง ในกระบวนการประมูล ผู้ซื้อจะแจ้งข้อกาหนดและรายละเอียดของสินค้าและบริการให้ผู้ขายรับทราบ

๒๒

แล้วให้ผู้ขายแต่ละรายเสนอราคา จึงเป็นระบบที่อานวยความสะดวกใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลให้
ได้ราคาที่ต่าที่สุด ซึ่งจะทาได้ใน ๒ แบบ คือ English Reverse Auction กับ Sealed-Bid Auction
๖. Bidding Fee Auction เรียกอีกอย่างว่า Penny Auction เป็นการประมูลที่ต้องการให้ผู้ประมูลทุก
คนต้องจ่ายเงินกินเปล่าเพื่อการประมูลในการประมูลแต่ละครั้ง โดยการเพิ่มราคาประมูลครั้งละหนึ่งหน่วยสกุล
เงิน เช่น การประมูลในอังกฤษจะจ่ายเพิ่มขึ้น ๑ เพนนี (๐.๐๑ GBP) เจ้าของการประมูล (โดยทั่วไปคือเจ้าของ
เว็บไซต์) ทาให้ผู้จัดการประมูลสามารถทาเงินได้จากสองทาง คือค่าธรรมเนียมในแต่ละการครั้งของการเรียก
ประมูล และเงินที่ได้รับการชาระจากผู้ชนะการประมูล จึงได้รับเงินโดยรวมมากกว่ามูลค่าของรายการที่ประมูล
การประมูลประเภทนี้เกิดในระบบอินเตอร์เน็ตมากกว่าเกิดในการประมูลแบบปกติ
๓.๒.๖ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ในกระบวนการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดไม่
จาเป็น จะต้องพบปะหรือเห็น หน้ากัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบด้วย
๑) ผู้ขำยทรัพย์สนิ
ผู้ขายทรัพย์สินในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ทรัพย์ที่
นามาขายหรือเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ ดาเนินการแทนเจ้าของทรัพย์สิน หรือเป็นเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายในการนาทรัพย์ของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดเพื่อบังคับชาระหนี้ก็ได้ เจ้าของทรัพย์สินในที่นี้
หมายถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์ ซึ่งอาจเป็นกรณีเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวหรือเป็นเจ้าของร่ วมกับผู้อื่นก็ได้ ดังนั้นหาก
เจ้าของร่วมคนหนึ่งคนใดนาทรัพย์นั้นออกขายโดยความยินยอมของเจ้าของร่ วมคนอื่น ๆ การขายทอดตลาดนั้น
ย่อมมีผลผูกพันกรรมสิทธิ์ ทุกส่วนของทรัพย์สินนั้น ๆ แต่หากเจ้าของร่ วมผู้นาเอาทรัพย์สินออกขายมิได้รับ
มอบหมายให้ ก ระท าการแทนหรื อ เจตนาจ าหน่ ายกรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย์ นั้ น เฉพาะของส่ ว นของตน การขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ๆ ย่อมมีผลเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ เฉพาะส่วนของผู้ขายคนนั้น จะไม่มีผลถึงกรรมสิทธิ์
ของเจ้าของร่วมคนอื่นด้วย แต่หากทรัพย์สินนั้น ๆ ไม่อยู่ในสภาพที่โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองบางส่วนได้
ผู้ซื้อกับบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของร่ วมในทรัพย์ที่ซื้อขายนั้นก็จะต้องทาสัญญาตกลงกันต่างหาก หรือหากเป็น
กรณีที่ไม่อาจตกลงกันได้จะต้องดาเนินการใช้สิทธิทางศาลต่อไป ทั้งนี้ การนาเอาทรัพย์ออกขายทอดตลาด ผู้ขาย
ทรัพย์สินอาจทาหน้าที่เป็นผู้ทอดตลาดและผู้โฆษณาการขายทอดตลาดเองด้วยก็ได้
หน้าที่สาคัญของผู้ขายทรัพย์สิน ในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือการบรรยาย
รายละเอียดของสินค้าที่จะขายบนหน้าเว็บไซต์นั้นให้ชัดเจนและละเอียดที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเข้าสู้
ราคาในการประกอบการตัดสินใจ โดยอาจมีภาพประกอบการบรรยายด้วยก็ได้ เพราะผู้ที่สนใจเข้าสู้ราคาจะไม่มี
โอกาสในการตรวจดูสินค้าก่อนเข้าร่วมการสู้ราคา การบรรยายลักษณะสินค้าไปตามความจริงและชัดเจนมาก
ที่สุดจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สู้ราคา และทาให้ผู้ขายทรัพย์สินได้รับความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ
จากผู้ซื้อสินค้าในระยะยาวด้วย
ในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์อาจมีสถานะเป็นผู้ทอดตลาด
ด้วยหรือไม่ก็ได้ สินค้าที่นาออกขายทอดตลาดอาจอยู่ในการครอบครองของผู้ขาย หรือผู้ให้บริการครอบครอง
แทนก็ได้ เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละเว็บไซต์ แต่เมื่อการสู้ราคาสิ้นสุดลง ผู้ขายมีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้า นั้น
ให้แก่ผู้ชนะการสู้ราคาหรือผู้ซื้อทอดตลาด หากผู้ขายได้ประกาศให้ทราบถึงความชารุดบกพร่องไว้แล้ว ใน
โฆษณาการขายทอดตลาดสินค้านั้น ผู้ขายทรัพย์สินก็ไม่มีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าในสภาพสมบูรณ์ เช่นการซื้อ
ขายทั่วไป แต่ส่งมอบสินค้าตามสภาพที่เป็นอยู่ ณ เวลาโฆษณาการขายทอดตลาด

๒๓

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๑๒๓๒ ได้กาหนดห้ามมิให้ผู้ขายเข้าสู้ราคาหรือใช้ให้บุคคล
ใดเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการสร้างราคาในการสู้ราคา ทา
ให้ผู้ซื้อต้องซื้อสินค้าในราคาสูงหรือรับภาระเกินกว่าที่ควร อีกทั้งในการขายทอดตลาดแต่ละครั้ง ประชาชนทั่วไป
ผู้เข้าสู้ราคาย่อมเข้าใจว่าบุคคลที่เข้าสู้ราคานั้นมีเฉพาะผู้ประสงค์จะซื้อเท่านั้น การที่ผู้ขายเข้าร่วมการสู้ราคาหรือ
ใช้ให้บุคคลใดเข้าสู้ราคา จึงมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการกระทาที่ผิดไปจากเจตนารมณ์ของการขายทอดตลาดซึ่ง
มีลักษณะเป็นการนาเสนอการขายต่อสาธารณะ (Public Sale) และนับเป็นการฉ้อฉลอย่างหนึ่ง (Fraud to
Public) อนึ่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๑๒ ได้กาหนดข้อยกเว้นการให้สิทธิผู้ขายในการเข้าสู้
ราคา ซึ่งสามารถทาได้โดยแถลงไว้ในคาโฆษณา แต่การใช้และตีความข้อยกเว้นนี้ ต้องเป็นไปอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้สู้ราคารายอื่นซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปเป็น สาคัญ การห้ามเข้าร่วมการสู้ราคานี้ย่อม
หมายรวมถึงผู้แทนของผู้ขายและหน้าม้า (Puffer) ด้วย๓๓ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เจ้าหนี้นาทรัพย์สินของลูกหนี้มา
ขายทอดตลาดเพื่อบังคับชาระหนี้ ดังนั้นเจ้าหนี้จึงสามารถเข้าร่วมการสู้ราคาในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
ลูกหนี้แม้มิได้มีการแถลงไว้ในคาโฆษณาการขายทอดตลาดก็ตาม๓๔
๒) ผู้ทอดตลำด
ผู้ทอดตลาดอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีการดาเนินงานผ่านทางผู้แทนนิติบุคคล โดยอาจ
เป็ น ผู้ ทอดตลาดที่ป ระสงค์จ ะขายทรัพย์ สิ นของตนเองหรือผู้ อื่นเป็นครั้งคราว หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ใน
ลักษณะผู้ประกอบธุรกิจก็ได้ และหากพิจารณาในทางทฤษฎีแล้ว ผู้ทอดตลาดไม่จาต้องเป็นบุคคลที่ ๓ แต่อาจ
เป็นตัวผู้ขายหรือเจ้าของทรัพย์สินที่ ทาหน้าที่ในการดาเนินการขายทอดตลาดเองก็ได้ แม้ไม่มีกฎหมายฉบับใด
นิยามความหมายของผู้ทอดตลาดไว้ แต่ก็เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขายทอดตลาดว่าผู้
ทอดตลาดนั้นเป็นคนกลางที่ทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการขายทอดตลาดแก่ผู้ขายทอดตลาดและกล่าวได้
ว่าผู้ทอดตลาดเป็นตัวแทนของฝ่ายผู้ขายทอดตลาด การดาเนินการของผู้ ทอดตลาดต้องให้ความสาคัญและ
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ขายทอดตลาดเป็นสาคัญ๓๕ ในการขายทอดตลาดแต่ละครั้ง ผู้ทอดตลาดจะเป็นผู้มีหน้าที่
อานวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้ขายในการดาเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ข้อมูลหรือให้การสนับสนุน
ในการดาเนินการขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อการขายทอดตลาด เช่น โฆษณาการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ช่วยให้การ
ดาเนินการสู้ราคาเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและสอดคล้องเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย กฎเกณฑ์และ
เจตนาของผู้ขายทรัพย์สินนั้น ๆ ซึ่งเมื่อการขายทอดตลาดเริ่มต้นขึ้น ผู้ทอดตลาดจะเป็นบุคคลสาคัญในการ
ดาเนินการขายให้สาเร็จลุล่วงไปและเป็นตัวแทนของผู้ขายทอดตลาดโดยผลของกฎหมาย ทาให้ผู้ทอดตลาดมี
สิทธิที่จะเลือกผู้ชนะการสู้ราคา ซึ่งส่วนใหญ่คือผู้ที่เสนอราคาสูงสุดและไม่มีผู้ใดเสนอราคาสูงไปกว่านั้นแล้ว
นอกจากนี้ ผู้ทอดตลาดยังต้องอาศัยดุลพินิจที่จะตัดสินหรือระงับการขายทอดตลาดกรณีมีเหตุ จาเป็นหรือเข้า
เงื่อนไขที่ได้มีการโฆษณาไว้ตั้งแต่แรกได้ด้วย
เมื่อพิจารณาแล้วว่าผู้ขายทอดตลาดและผู้ทอดตลาดอาจเป็นบุคคลเดียวกันได้ ดังนั้นแม้มาตรา ๕๑๒
จะได้เปิดโอกาสให้ผู้ขายทอดตลาดสามารถเข้าร่วมการสู้ราคาได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด แต่เมื่อตนได้ทา
หน้าที่เป็นผู้ทอดตลาดด้วยแล้ว ผู้ขายทอดตลาดออนไลน์ ก็ต้องตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติในส่วนของผู้ทอดตลาด

๓๒

มาตรา ๕๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้ผู้ขายเข้าสู้ราคาเองหรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใด เข้าสู้ราคา เว้น
แต่จะได้แถลงไว้โดยเฉพาะในคาโฆษณาบอกการ ทอดตลาดนั้นว่าผู้ขายถือสิทธิที่จะเข้าสู้ราคาด้วย”
๓๓
ประจวบ วงษา, “มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประมูลทางอินเทอร์เน็ต ,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๔๗), หน้า ๔๖.
๓๔
คาพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๕/๒๕๕๑, สืบค้นเมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓, http://deka. supremecourt.or.th/search
๓๕
บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. ๒๔๗๔

๒๔

ตามมาตรา ๕๑๑๓๖ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ห้ามเด็ดขาดนี้ด้วย เห็นได้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้
กาหนดหน้าที่ให้แก่ผู้ทอดตลาดตั้งแต่เวลาก่อนเริ่มต้นการสู้ราคาจนกระทั่งภายหลังการขายทอดตลาดบริบูรณ์
แล้ว นอกจากนี้ หากการดาเนินการของผู้ทอดตลาดเป็นการกระทาในลักษณะผู้ประกอบธุรกิจแล้ว ผู้ทอดตลาด
ก็มีหน้าที่และต้องตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔
ด้วย พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๔(๑)๓๗ ได้กาหนด
ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจขายทอดตลาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต โดยเหตุที่
การขายทอดตลาดจาต้องมีกฎหมายเฉพาะควบคุม ก็เนื่องมาจากเป็นธุรกรรมที่กระทบต่อสาธารณะหรือบุคคล
จานวนมาก เช่น กรณีการปั่นราคาสินค้า ซึ่งอาจทาให้ระบบการค้าพาณิชย์ขาดสมดุลหรือเป็นช่องว่างที่จะทาให้
เกิดการเอาเปรียบในการขายทอดตลาดได้ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย รัฐจึงต้องมีกฎหมายควบคุมการ
ประกอบกิจการประเภทนี้ แต่ทั้งนี้ กิจการขายทอดตลาดตามกฎหมายฉบับนี้ เป็นที่สงสัยว่าประสงค์ให้หมาย
รวมถึงการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหรือไม่ เพราะในเวลาที่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับ คงมี
แต่เฉพาะการขายทอดตลาดแบบเดิมที่มีการดาเนินการโดยใช้สถานที่หรือห้องขายและผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในสถานที่
หรือห้องขายเดียวกัน ณ เวลาหนึ่ง ๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและ
ค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๕ ลักษณะของกิจการขายทอดตลาดที่เข้าข่ายต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
จะต้องเป็นการขายทอดตลาดที่มีการดาเนินการ ณ สถานที่หรือห้องขายเท่านั้น ดังนั้นการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในมุมมองของกรมการปกครองผู้บังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ย่อมไม่ใช่กิจการที่ต้องขอ
อนุญาตแต่อย่างใด แต่สาระสาคัญของการกากับดูแลกิจการการขายทอดตลาดคือการควบคุม ดูแลการแข่งขันสู้
ราคาที่ให้เป็นธรรม โปร่งใส และป้องกันการฉ้อโกงประชาชนที่อาจเกิดจากการดาเนินการขายทอดตลาดนี้ ซึ่ง
หากการขายทอดตลาดรายการใดมีการปั่ นราคาหรือการกระทาใด ๆ ในลั กษณะหลอกลวงประชาชนหรือ
ผู้เข้าร่วมการสู้ราคาแล้ว ผลของการกระทานั้นย่อมกระทบต่อประชาชนจานวนมาก หากการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะการดาเนินการที่ประชาชนทั่วไปอาจได้รับผลกระทบจากการดาเนินการไม่
สุ จ ริ ต ของผู้ ป ระกอบการขายทอดตลาดแล้ ว พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การขายทอดตลาดและค้ า ของเก่ า
พุทธศักราช ๒๔๗๔ ก็ควรมีผลใช้บังคับกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
๓) ผู้สู้รำคำ
ผู้สู้ราคา คือบุคคลที่เข้าร่วมการขายทอดตลาดโดยเสนอราคาแข่งขันกับผู้อื่นเพื่อประสงค์จะได้ทรัพย์สิน
นั้นมา โดยปกติทั่วไปแล้ว ผู้สู้ราคารายใดเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดก็จะได้เป็นผู้ชนะการสู้ราคาจากการเคาะไม้หรือ
วิธีการอื่นใดตามจารีตประเพณีการขายทอดตลาดของผู้ทอดตลาดและเป็นผู้ซื้อทอดตลาดทรัพย์สินนั้นต่อไป
ทั้งนี้ การเข้าเป็นผู้สู้ราคานั้นอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่ง กระทาการแสดงเจตนาผ่านทางผู้แทนนิติ
บุคคลก็ได้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ห้ามบุคคลบางประเภทมิให้เข้าเป็นผู้สู้ราคา อันได้แก่ผู้
ทอดตลาดตามมาตรา ๕๑๑ ซึ่งหมายรวมถึงการใช้ให้บุคคลอื่นเข้าสู้ราคาแทนตนสาหรับการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินที่ตนทาหน้าที่เป็นผู้อานวยการเองด้วยและผู้ขายทอดตลาดทรัพย์สินตามที่กาหนดในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๑๒ แต่กรณีนี้ กฎหมายได้กาหนดข้อยกเว้นไว้ว่าหากผู้ขายนั้นได้แถลงไว้ชัดเจนแล้วใน
คาโฆษณาการขายทอดตลาด ผู้ขายย่อมเข้าร่วมเป็นผู้สู้ราคาสาหรับการขายทอดตลาดทรัพย์สินชิ้นนั้น ๆ ได้
๓๖

มาตรา ๕๑๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้ผู้ทอดตลาดเข้าสู้ราคา หรือใช้ให้ผู้หนึ่ง ผู้ใดเข้าสู้ราคา
ในการทอดตลาดซึ่งตนเป็นผู้อานวยการเอง”
๓๗
มาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ บัญญั ติว่า “ห้ ามมิให้ บุคคลใด
ประกอบการอาชีพดังต่อไปนี้ โดยมิได้ รับอนุญาตสาหรับกิจการนั้น ๆ จากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
(๑) การขายทอดตลาด นอกจากการขายทอดตลาดซึ่งเจ้าหน้าที่ ของรัฐบาลเป็นผู้ขาย หรือการขายทอดตลาดเพื่อประโยชน์ของสมาคม
หรือ สาธารณประโยชน์ ซึ่งรัฐมนตรีสั่งเป็นหนังสือให้ยกเว้นเฉพาะกรณี”

๒๕

ทั้งนี้ การที่กฎหมายห้ามมิให้บุคคลทั้งสองเข้าร่วมเป็นผู้สู้ราคาเพราะการเข้าร่วมการสู้ราคาของบุคคลทั้งสองมี
แนวโน้มที่จะเป็นไปเพื่อให้ราคาทรัพย์นั้นสูงขึ้นและมิได้ประสงค์จะซื้อทรัพย์สินนั้นอย่างแท้จริง อันอาจทาให้ผู้สู้
ราคาคนอื่น ๆ เสียหายจากการเสนอราคาของบุคคลทั้งสองได้ แต่หากการขายทอดตลาดรายใด ผู้ขายทอดตลาด
ที่มิได้เป็นผู้ดาเนินการขายทอดตลาดเองได้สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมเป็นผู้สู้ราคาด้วยตามที่ได้ กาหนดในตอนท้าย
ของมาตรา ๕๑๒ แล้ว และผู้สู้ราคายังสมัครใจที่จะเข้าร่วมการสู้ราคาย่อมเป็นกรณีที่ผู้สู้ราคาตกลงใจเข้าเสี่ยง
ภัยสาหรับกรณีได้สินค้าในราคาสูงกว่าปกตินั้นเอง กฎหมายจึงมิได้ให้ความคุ้มครองในกรณีนี้ กล่าวคือหาก
ภายหลังผู้ชนะการสู้ราคาหรือผู้ซื้อได้ทราบว่าราคาที่ตนซื้อทอดตลาดมาสูงกว่าปกติ ผู้ซื้อก็ไม่อาจร้องขอให้เพิก
ถอนการขายทอดตลาดครั้งนั้น ๆ ได้ ในการเสนอราคาแต่ละครั้ง ผู้สู้ราคาย่อมผูกพันในราคาที่ตนเสนอนั้นเว้น
แต่จะมีผู้เสนอราคาที่สูงกว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๑๔ หรือมีการถอนคาเสนอของ
ตนก่อนผู้ทอดตลาดจะเคาะไม้ ตามมาตรา ๕๐๙ หรือทรัพย์สินนั้นถูกถอนจากการขายทอดตลาดไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด ๆ ตามมาตรา ๕๑๓ และเมื่อการสู้ราคาสิ้นสุดลงด้วยการนับระยะเวลาถอยหลังถึง ๐ วินาที และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แจ้งการเป็นผู้ชนะการสู้ราคาได้เข้าสู่ระบบของผู้สู้ราคาอันเป็นจารีตประเพณี การขายทอดตลาด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเทียบได้กับการเคาะไม้ในการขายทอดตลาดแบบเดิมแล้ว ผู้สู้ราคาที่ชนะการสู้
ราคาจะเปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้ซื้อในสัญญาซื้อขายที่ได้ กระทากับผู้ขาย ผู้ซื้อจึงมีหน้าที่ต้องชาระราคาแก่ผู้ขาย
ตามหลักสัญญาซื้อขายทั่วไป หรือหากทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิด
พิเศษ อันจะต้องไปดาเนินการทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่นนี้ ผู้ซื้อก็จาต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์เหล่านั้นด้วยทุกประการ
ก่อนเริ่มต้นการสู้ราคาสาหรับการขายทอดตลาดแบบเดิม ผู้ทอดตลาดจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์จะ
เข้าสู้ราคาได้ตรวจดูทรัพย์สินนั้น ๆ ก่อนเสมอ เพราะการขายทอดตลาดทรัพย์สินชิ้นนั้น ๆ ย่อมเป็นการขายตาม
สภาพที่เป็นอยู่ ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้มีการบัญญัติรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ขาย
ทอดตลาดในส่วนความรับผิดเพื่อความชารุดบกพร่องไว้ต่างหากในมาตรา ๔๗๓(๓)๓๘ ซึ่งเป็นหลักที่แตกต่างไป
จากหลักทั่วไป ดังนั้นหากภายหลังผู้สู้ราคารายใดชนะการสู้ราคา และพบว่าทรัพย์สินนั้น ๆ มีความชารุด
บกพร่อง ผู้ซื้อก็ไม่สามารถเรียกให้ผู้ขายรับผิดในความชารุดบกพร่องเหล่านั้นได้
๔) ผู้ให้บริกำรเว็บไซต์
ผู้ให้บริการเว็บไซต์เป็นบุคคลที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อทางการค้าระหว่างผู้ขายทอดตลาดกับผู้ซื้อ
ทอดตลาดหรื อผู้ สู้ ราคา โดยผู้ ให้ บ ริการนี้ เป็นผู้ ที่มีบทบาทและมีความสาคัญ อย่างมากกับธุรกรรมการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะผู้ให้บริการจะเป็นบุคคลที่จัดให้มีโครงสร้างและองค์ประกอบของ
ระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ (Website) ของตน ซึ่งผู้ให้บริการอาจไม่ได้มี
ส่วนร่วมกับการทาสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อทอดตลาดและผู้ขายทอดตลาด เช่นนี้ผู้ให้บริการย่อมมิใช่ผู้
ทอดตลาดแต่เป็นเพียงผู้ให้บริการเท่านั้น ประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจะได้รับตอบแทนคือค่าธรรมเนียมการใช้
เครือข่ายเว็บไซต์จากผู้ขายทอดตลาด ผู้ซื้อทอดตลาด หรือบุคคลอื่น ๆ ที่มาใช้บริการพื้นที่บนเว็บไซต์ของผู้
ให้ บ ริ การในการโฆษณาสิ น ค้าหรื อบริ การของตน ในอัตราและระยะเวลาตามเงื่อนไขและข้อ กาหนดของผู้
ให้บริการเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามหากเป็นกรณีที่ผู้ให้บริการมีส่วนในการทาสัญญาระหว่างผู้ขายทอดตลาดและผู้
ซื้อทอดตลาดหรือมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการขายทอดตลาด ไม่ว่าจะในฐานะตัวแทนของฝ่ายผู้ขาย
๓๘

มาตรา ๔๗๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติวา่ “ผู้ขายย่อมไม่ต้องรับผิดในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้คือ
(๑) ถ้าผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้ว แต่ในเวลาซื้อขายว่ามีความชารุดบกพร่อง หรือควรจะได้รู้เช่นนั้น หากได้ใช้ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายได้

แต่วิญญูชน
(๒) ถ้าความชารุดบกพร่องนั้น เป็นอันเห็นประจักษ์แล้วในเวลา ส่งมอบและผู้ซอื้ รับเอาทรัพย์สินนั้นไว้โดยมิได้อิดเอื้อน
(๓) ถ้าทรัพย์สินนั้นได้ขายทอดตลาด”
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ทอดตลาดหรื อเป็ น บุ คคลที่ครอบครองทรั พย์สิ นที่จะนามาขายทอดตลาดด้ว ยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ ผู้
ให้บริการก็อาจมีฐานะเป็นผู้ทอดตลาดในการขายทอดตลาดแบบทั่วไปได้ แม้ว่าผู้ให้บริการจะได้มีการกาหนด
หรือจากัดความรับผิดของตนในข้อสัญญาที่ได้ ทากับผู้ขายทอดตลาดและผู้ซื้อทอดตลาดตั้งแต่ในขั้นตอนการ
สมัครสมาชิกเว็บไซต์ของตนไว้เป็นการล่วงหน้าแล้วก็ตาม
๓.๒.๗ ขั้นตอนและวิธีกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
การขายทอดตลาดที่ดาเนินการโดยเอกชน อาจเป็นกรณีดาเนินการโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่ง
กระทาการผ่านทางผู้แทนนิติบุคคลก็ได้ ซึ่งหากการขายทอดตลาดนั้น ดาเนินการโดยผู้ประกอบธุรกิจขาย
ทอดตลาดในทางธุรกิจแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจนั้นก็จาต้องมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจด้วย แต่หากการขาย
ทอดตลาดนั้นมิใช่เป็นการดาเนินการโดยบุคคลที่ดาเนินการขายทอดตลาดในทางธุรกิจ การขายทอดตลาดก็เป็น
วิธีการหนึ่งในการจาหน่ายทรัพย์สินที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการที่แตกต่างออกไป ซึ่งผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดจาต้องปฏิบัติตาม
ผู้ให้บริการการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มักกาหนดให้ผู้ที่จะทาการขายทอดตลาด
สินค้าและผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู้ราคาต้องทาการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ของตนก่อน โดยผู้สมัครใช้บริการต้องกรอก
ข้อมูลส่วนตัวของตนลงในฐานข้อมูลเว็บไซต์ เช่น ชื่อนามสกุลจริงของตน หมายเลขประจาตัวประชาชน อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ
ข้อมูลที่ผู้ให้บริการกาหนดให้ผู้ใช้บริการระบุอาจมีทั้งข้อมูลที่ สาคัญและข้อมูลทั่วไปที่ผู้ใช้บริการสามารถปฏิเสธ
การให้ข้อมูลปะปนกันอยู่ได้ การกาหนดเงื่อนไขก่อนการเข้าใช้บริการลักษณะนี้ ทาให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการไม่ว่า
จะเป็ น ผู้ ข ายทอดตลาดหรื อ ผู้ สู้ ร าคา ง่ า ยต่ อ การถู ก ขโมยหรื อ ถู ก น าไปแสวงหาประโยชน์ ใ นลั ก ษณะอื่ น
นอกเหนื อ ไปจากเจตนาการให้ ข้ อ มู ล ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ เช่ น การน าข้ อ มู ล ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารไปขายต่ อ แก่
ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ทั่ ว ไป เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางหนึ่ ง ในการเสนอขายสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร ซึ่ ง เป็ น การกระท าที่
นอกเหนือไปจากเจตนาของผู้ใช้บริการ เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการ
จะมีเงื่อนไขและข้อ กาหนดของผู้ให้ บ ริ การกาหนดไว้เพื่อให้ ผู้ ส มัครอ่านและยอมรับข้อ กาหนดและเงื่อนไข
เหล่านั้น โดยข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้เป็นข้อความที่ผู้ให้บริการเป็นผู้ กาหนดเองและไม่อนุญาตให้มีการแก้ไข
หรือตกลงกันเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ผู้ให้บริการได้ กาหนดไว้ ซึ่งหากผู้สมัครต้องการจะใช้เว็บไซต์ของผู้
ให้บริการ ผู้สมัครก็จาต้องยอมรับเงื่อนไขนั้น ๆ เสมอ ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการได้กาหนดไว้นั้น มัก
เป็นข้อความที่มีเนื้อหาเพื่อจากัดความรับผิดในทางสัญญาหรือทางกฎหมายของผู้ให้บริการการขายทอดตลาด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ของตน เมื่อพิจารณาจากตัวอย่างข้อ กาหนดและเงื่อนไขการสมัคร
สมาชิกของเว็บไซต์ www.ebay.com๑๒ เห็นได้ว่า ข้อกาหนดในข้อ ๑๒ เรื่องการจากัดความรับผิด เว็บไซต์ผู้
ให้บริการจะจากัดความรับผิดในส่วนความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ของตนทั้งในแง่ระยะเวลา
ความรับผิดและวงเงินความรับผิด ส่วนความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ได้มาจากการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ ผู้
ให้บริการได้กาหนดไว้ตั้งแต่ข้อสงวนสิทธิสถานะทางกฎหมายของตนในข้อที่ ๓ ซึ่งมีการสงวนสิทธิในสถานะทาง
กฎหมายของตนไว้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นเพียงให้ผู้บริการเว็บไซต์คนกลาง (a Venue) มิใช่ผู้ทอดตลาด (an
Auctioneer) แสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการมิได้มีเจตนาในการเข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องใด ๆ กับสัญญาซื้อขายที่เกิดขึ้น
ระหว่างผู้ขายทอดตลาดและผู้ซื้อแต่อย่างใด ดังนั้นผู้ให้บริการย่อมไม่มีความรับผิดใด ๆ อันเป็นผลมาจากสัญญา
ทุกประการ จึงเห็นได้ว่าผู้ให้บริการได้ปฏิเสธความรับผิด อันเกิดจากความบกพร่องในสินค้าที่ซื้อขายกันได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ พิจารณาข้อกาหนดเงื่อนไขของผู้ให้บริการ www.uamulet.com๑๓ เห็นได้ว่าผู้ให้บริการมิได้มี
การกาหนดเงื่อนไขใด ๆ เพื่อจากัดสิทธิผู้ใช้บริการ มีเพียงการจากัดความรับผิดของตนตามข้อ ๙ ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะลักษณะการดาเนินการของผู้ให้บริการที่มีความชัดเจนว่าตนมิได้เข้าเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้น
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ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นการขายเสร็จเด็ดขาดหรือขายทอดตลาดออนไลน์ โดยเว็บไซต์นี้มีการเก็บ
ค่าบริการเป็นรายปี และอัตราที่จัดเก็บมีความแตกต่างกันไปตามแต่ความต้องการของผู้ใช้บริการว่าจะใช้สิทธิ
ใดบ้างบนหน้าเว็บไซต์ นอกเหนือจากการสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการแล้ว ผู้ขายทอดตลาดสินค้าต้องทาการ
โฆษณาสินค้าของตนบนหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการด้วยตนเอง ซึ่งข้อความต่าง ๆ ที่ปรากฏในคาโฆษณา ผู้
ให้บริการมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดพิจารณาแต่อย่างใด โดยคาโฆษณานั้นเป็นไปเพื่อให้เป็นที่รับรู้แก่ผู้ที่
สนใจว่า มี สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารใดบ้ า งที่ ต้อ งการจะขายด้ ว ยวิ ธี ก ารขายทอดตลาด และเพื่ อ เป็ น การชั ก จู ง
กลุ่มเป้าหมายที่สนใจโดยตรงให้มาเข้าร่วมการขายทอดตลาดนี้ด้วย ผู้โฆษณาต้องทาการใส่รายละเอียดของ
สินค้าที่ตนประสงค์ทาการขายทอดตลาด ราคาขั้นต่าที่เปิดให้สู้ราคา วิธีการชาระค่าสินค้า และรายละเอียดอื่น
ๆ ที่ประสงค์จะให้ผู้เข้าสู้ราคาทราบ ซึ่งอาจมีรูปภาพประกอบ การพิจารณาด้วยก็ได้ คาโฆษณาแม้จะไม่ได้มีผล
เป็นคาเสนอ แต่ก็มีส่วนสาคัญสาหรับการขายทอดตลาดเพราะเป็นการแสดงความตั้งใจของผู้ขายให้บุคคลทั่วไป
ได้ทราบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจูงใจให้มีคนมาเข้าร่วมการสู้ราคาจานวนมาก ผู้ขายอาจใช้ถ้อยคาที่สละสลวย
จูงใจ แต่ถ้อยคาเหล่านั้นจาต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายจากัดไว้ด้วย หากผู้โฆษณาได้โฆษณาลักษณะของ
สินค้าเกินจริง ก็อาจมีความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาได้ เมื่อมีการประกาศขายทอดตลาดสินค้าบนหน้า
เว็บไซต์ของผู้ให้บริการแล้ว ผู้โฆษณาหรือผู้ขายทอดตลาดจะไม่สามารถยกเลิกการขายทอดตลาดนั้นได้ เว้นแต่
การขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ๆ จะได้ราคาต่ากว่าที่ผู้ขายทอดตลาดตั้งไว้หรือผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่ผู้
ให้บริการได้กาหนดไว้
ในการเข้าร่วมการสู้ราคา ผู้สู้ราคาจะต้องเสนอราคาซื้อตามวิธีการที่ทางผู้ให้บริการได้ กาหนดไว้ ซึ่งอาจ
จาต้องซื้อสิทธิในการสู้ราคากับผู้ให้บริการตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการได้ กาหนดไว้ เช่น การคิด
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ารายปี ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสู้ราคาทุกคนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ก่อนทุกครั้ง ผู้ที่
สมัครสมาชิกเว็บไซต์จะได้รับสิทธิ์ เฉพาะการดูข้อมูลทั่วไปบนหน้าเว็บไซต์เท่านั้น หรืออาจไม่มีการจากัดราคาที่
จะเข้ า สู้ แ ละไม่ จ าต้ อ งซื้ อ สิ ท ธิ์ ใ ด ๆ ในการเข้ า สู้ ร าคาก็ ไ ด้ (สิ ท ธิ์ ใ นการเข้ า สู้ ร าคาเป็ น คนละประเภทกั บ
ค่าธรรมเนียมในการเข้าใช้บริการ) อย่างไรก็ตามแม้ผู้ให้บริการจะมิได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าร่ว มการสู้
ราคา ผู้ให้บริการมักมีการเสนอการบริการรูปแบบอื่น ๆ หลังการขาย เพื่ออานวยความสะดวกและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้สู้ราคาหรือผู้ซื้อทอดตลาดไว้ด้วย เช่น การรับประกันสินค้า การขนส่งสินค้า การรับชาระค่าสินค้า เป็น
ต้น การให้บริการที่เพิ่มเติมในส่วนนี้เป็นวิธีการส่งเสริมการขายหรือการดาเนินงานของผู้ให้บริการเว็บไซต์ ไม่ได้มี
ความเกี่ยวข้องว่าผู้ให้บริการนั้นมีห น้าที่หรื อเป็นผู้ ทอดตลาดหรือไม่แต่อย่างใด การกาหนดราคาเริ่มต้นนั้น
แตกต่างกันไปแล้วแต่ข้อกาหนดของผู้ให้บริการขายทอดตลอด เช่น กาหนดราคาที่จะสู้แต่ละครั้งคงที่ หรือ
กระทั่งเปิดโอกาสให้ผู้ขายทอดตลาดกาหนดเงื่อนไขในส่วนนี้ได้ด้วยตนเอง โดยผู้สู้ราคาสามารถเสนอราคาในแต่
ละครั้งแตกต่างกันได้เช่นเดียวกันกับการสู้ราคาในการขายทอดตลาดแบบเดิม เมื่อการขายทอดตลาดสิ้นสุดลง
แล้ว ผู้สู้ราคาจะมีสถานะเป็นผู้ซื้อทอดตลาดซึ่งอาจได้รับการแจ้งทางอีเมลจากผู้ให้บริการว่าเป็นผู้ชนะการสู้
ราคาหรืออาจไม่มีการตอบรับหรือยืนยันใด ๆ จากผู้ให้บริการอีก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ผู้
ให้ บ ริ ก ารแต่ล ะรายได้ กาหนดไว้ การใช้บ ริการต่ อไปนั้ น เป็นเรื่องสิ ท ธิห น้าที่ ของผู้ ข ายทอดตลาดและผู้ ซื้ อ
ทอดตลาดที่ผู้ให้บริการอาจไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับขั้นตอนเหล่านี้แต่อย่างใด เว้นเสียแต่การขายทอดตลาดนั้น ๆ
เป็นการขายทอดตลาดโดยผู้ให้บริการเป็นผู้ขายทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของตนเองหรือเป็นกรณีที่ผู้
ให้บริการรับเข้าเป็นตัวแทนของผู้ขายทอดตลาด ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น การดาเนินการของผู้ให้บริการก็จะเป็นการ
ดาเนินการในฐานะเช่นเดียวกับ “ผู้ทอดตลาด” อย่างการขายทอดตลาดแบบเดิม

๒๘

๓.๓

กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

การขายทอดตลาดในประเทศไทย เริ่มปรากฏชัดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งผู้ดาเนินการขายทอดตลาด
สมัยนั้นเป็นชาวต่างประเทศที่เข้ามาทาการค้าขายในประเทศไทย ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๓๘ ประเทศไทยได้
เริ่ มใช้ การขายทอดตลาดเป็ น ขั้น ตอนหนึ่ งของการบังคั บคดีต ามคาพิพากษา โดยพระราชบั ญญัติก ระบวน
พิจารณาความแพ่ง รัตนโกสินทรศก ๑๑๕ หมวดที่ ๑๖ ว่าด้วยการบังคับเร่งให้สาเร็จตามคาพิพากษา มาตรา
๙๖ ถึงมาตรา ๑๐๗ ได้บัญญัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อเอาเงินมาชาระหนี้ตามคาพิพากษาไว้๓๙
การขายทอดตลาดในกฎหมายไทยเดิมเรียกว่า “การขายเลหลัง”๔๐ ซึ่งการขายทอดตลาดเป็นการซื้อ
ขายชนิดหนึ่งที่มีวิธีการพิเศษออกไปกว่าการซื้อขายธรรมดาในแง่วิธีการตั้งราคาและการตกลงราคา การขาย
ทอดตลาดเป็นการขายโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปทาการเสนอซื้อโดยสู้ราคากัน ผู้ใดเสนอซื้อโดยให้
ราคาสูงสุดโดยปกติก็ได้ทรัพย์สินนั้นไป ผู้เสนอซื้อนี้เรียกว่า “ผู้สู้ราคา” ในการทอดตลาดนั้น ผู้ขายทรัพย์สินไม่ได้
เสนอขายทรัพย์สินต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง และการขายทอดตลาดจะบริบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ทาการ
สนองรับคาเสนอซื้อซึ่งเรียกว่า “ผู้ทอดตลาด” แสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือด้วยกิริยาอื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด๔๑ ในการขายทอดตลาดส่วนใหญ่จะมีการกาหนดราคาขั้นต่าไว้ด้วย
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการขายสินทรัพย์ในราคาที่ไม่สมควร และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย๔๒ การขายทอดตลาดจึงมิใช่การซื้อขาย เพราะถึงแม้ ผู้ขายทรัพย์สินมีเจตนาจะขายทรัพย์สินหนึ่ง และผู้ซื้อ
ทรัพย์สินก็มีเจตนาจะซื้อทรัพย์สินนั้นก็ตาม แต่การตกลงราคาสินทรัพย์จะเกิดขึ้นโดยการเสนอสู้ราคากัน และ
ผู้เสนอราคาที่เป็นที่พอใจแก่ผู้ทอดตลาดจึงจะได้รับคาสนองให้เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินนั้น
การขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ว่าด้วยเอกเทศสัญญา ลักษณะ ๑
ซื้อขาย หมวด ๔ ว่าด้วยการซื้อขายเฉพาะอย่าง ส่วนที่ ๓ ขายทอดตลาด ตั้งแต่มาตรา ๕๐๙ ถึงมาตรา ๕๑๗
เป็นกฎหมายหลักที่ใช้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนของการขายทอดตลาดไว้ ซึ่งนาไปปรับใช้กับการ
ขายทอดตลาดในทุกระบบทั้งการขายทอดตลาดโดยภาคเอกชน การขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดี และการ
ขายทอดตลาดโดยฝ่ายปกครอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) กำรขำยทอดตลำดโดยภำคเอกชน
ในการขายทอดตลาดโดยภาคเอกชน บุคคลทาการขายทอดตลาดอาจแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มด้วยกันคือ
(๑) ผู้เป็นเจ้าหน้าที่ดาเนินการบังคับชาระหนี้ ด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ เนื่องจาก
ลูกหนี้ผิดนัดไม่ชาระราคาทรัพย์สินแก่ผู้ขาย กรณีดังกล่าวเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๔๗๐๔๓
วรรคสอง กล่าวคือ ในการซื้อขายโดยปกติ ถ้าผู้ซื้อผิดนัดผู้ขายซึ่งเป็นเจ้าหนี้ จะบังคับให้ผู้ซื้อชาระหนี้ด้วยการ
บังคับชาระหนี้เองไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนดไว้ อันได้แก่การฟ้องร้องให้ศาลพิจารณาและ
บังคับชาระหนี้ แต่สาหรับมาตรา ๔๗๐ เป็นข้อยกเว้น ไม่จาต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว โดยกฎหมายเปิด
โอกาสให้ผู้ขายซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ที่จะได้รับการชาระราคาสามารถบังคับชาระหนี้ได้ด้วยตนเอง จึงต้องมีกฎหมาย
๓๙

ไพบูลย์ เมฆมานะ. (๒๕๔๘). ปัญหาการขายทอดตลาดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี. หน้า ๑๗-๒๐.
อัมพร จันทรวิจิตร. (๒๕๑๗). เรื่องเดิม. หน้า ๙๐.
๔๑
ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชมรมนิติศาสตร์ ม.ธ.’๑๒. (๒๕๓๒). คู่มือปฎิบัตกิ ารทาสัญญาซื้อขาย. หน้า ๑๓.
๔๒
Mould Graham. (๑๙๐๘). Bateman on Auction with Forms, Precedents and Statues. P. ๑๕๖.
๔๓
มาตรา ๔๗๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ถ้าผู้ซื้อผิดนัด ผู้ขายซึ่งได้ยึดหน่วงทรัพย์สินไว้ ตาม มาตรา ทั้งหลายที่
กล่าวมาอาจจะใช้ทางแก้ต่อไปนี้ แทนทางแก้ สามัญในการไม่ชาระหนี้ได้ คือมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้ซื้อให้ใช้ ราคากับทั้งค่าจับจ่ายเกี่ยวกับการ
ภายในเวลาอันควร ซึ่งต้องกาหนด ลงไว้ในคาบอกกล่าวนั้นด้วย
ถ้าผู้ซื้อละเลยเสียไม่ทาตามคาบอกกล่าว ผู้ขายอาจนาทรัพย์สิน นั้นออกขายทอดตลาดได้”
๔๐

๒๙

บัญญัติรับรองไว้โดยชัดเจน พร้อมทั้งต้องดาเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนดโดยเคร่งครัด โดยผู้ขายจะทา
การบังคับชาระหนี้ด้วยตนเองได้จะต้องปรากฏว่าผู้ซื้อซึ่งเป็นลูกหนี้ผิดนัดในการชาระราคา โดยทรัพย์สินที่ซื้อ
ขายยังคงอยู่ในความครอบครองของผู้ขาย ซึ่งผู้ขายยังไม่ได้ส่งมอบหรือโอนการครอบครองในทรัพย์สินนั้นให้แก่
ผู้ซื้อแต่อย่างใด และผู้ขายจะต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้ซื้อเพื่อให้ชาระราคาพร้อมกาหนดเวลาให้ผู้ซื้อ
ชาระ หากว่าผู้ซื้อทราบคาบอกกล่าวแล้วกลับละเลยไม่ชาระราคา ผลก็คือผู้ขายสามารถนาทรัพย์สินที่ตนยึด
หน่วงไว้ออกขายทอดตลาดได้๔๔
นอกจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ผู้ซื้อไม่ชาระราคาอันเป็นหลักทั่วไปแล้ว ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ยังได้บัญญัติให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นการเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย๔๕
- การขายทอดตลาดโดยผู้ขนส่งสินค้าตามมาตรา ๖๓๑ เมื่อผู้ขนส่งสินค้าส่งทรัพย์สินไปยังจุดหมาย
แล้วหาตัวผู้รับตราส่งไม่พบ หรือหาพบแต่ผู้รับตราส่งไม่ยอมรับมอบทรัพย์สิน ผู้ขนส่งสามารถเอา
ทรัพย์สินนั้นไปวางไว้ที่สานักงานวางทรัพย์ได้ แต่หากทรัพย์สินนั้นเป็นของสดเสียง่ายผู้ขนส่งมีสิ ทธิ์
เอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดได้
- การขายทอดตลาดโดยผู้ขนส่ง คนโดยสารตามมาตรา ๖๓๖๔๖ ในกรณีที่การขนส่ง คนโดยสารนั้น
ผู้โดยสารไม่อยู่รับมอบเครื่องเดินทาง ผู้ขนส่งมีสิทธิเอาเครื่องเดินทางออกขายทอดตลาดได้ หากว่า
เครือ่ งเดินทางนั้นมาถึงจุดหมายแล้วเกินกว่า ๑ เดือน เว้นแต่เป็นของสดเสียได้ สามารถเอาออกขาย
ทอดตลาดได้ เมื่อพ้นระยะเวลาที่เครื่องเดินทางมาถึง ๒๔ ชั่วโมง
- การขายทอดตลาดโดยเจ้าสานักโรงแรมตามมาตรา ๖๗๙๔๗ เมื่อผู้ใช้บริการโรงแรมไม่ชาระเงินค่าที่
พักอาศัยและเงินทดรอง เจ้าสานักโรงแรมมีสิทธิยึดหน่วงเครื่องเดินทางและทรัพย์สินที่เอาไว้ใน
โรงแรมแล้วนาออกขายทอดตลาดนาเงินมาชาระแทนได้ เมื่อทรัพย์สินนั้นอยู่แต่ตนเป็นเวลานานถึง
๖ สัปดาห์โดยยังมิได้รับชาระหนี้
- การขายทอดตลาดทรัพย์สินอันเป็นการบังคับจานาตามมาตรา ๗๖๔๔๘ เมื่อลูกหนี้จานาผิดนัดชาระ
หนี้ที่มีการจาน าเป็น ประกัน เจ้าหนี้ผู้ รับจานาย่อมดาเนินการบังคับจานาเอาแก่ทรัพย์สิ นที่เป็น
หลักประกันได้โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งต้องทาโดยการขายทอดตลาดทรัพย์ที่จานา
๔๔

ศนันทกรณ์ โสตถิพันธุ์. (๒๕๕๒). คาอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยนให้ (พิมพ์ครั้งที่ ๕). หน้า ๑๘๐-๑๘๓.
วันดี เอื้อสกุลพิพัฒน์. (๒๕๕๐). การขายทอดตลาด. หน้า ๓๙-๔๔.
๔๖
มาตรา ๖๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ถ้าคนโดยสารไม่รับมอบเครื่องเดินทางของตนภายใน เวลาเดือนหนึ่ง
นับแต่วันเครื่องเดินทางนั้นถึงไซร้ ผู้ขนส่งอาจเอาออก ขายทอดตลาดเสียได้ ถ้าเครื่องเดินทางนั้นมีสภาพเป็นของสดของเสียได้ ผู้ขนส่งอาจเอา ออก
ขายทอดตลาดได้ เมื่อของนั้นถึงแล้วรออยู่ล่วงเวลากว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง”
๔๗
มาตรา ๖๗๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “เจ้าสานักชอบที่จะยึดหน่วงเครื่องเดินทางหรือทรัพย์สินอย่างอื่นของ
คนเดินทางหรือแขกอาศัยอันเอาไว้ในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่เช่นนั้นได้จนกว่าจะได้รับใช้เงินบรรดาที่ค้างชาระแก่ตน เพื่อการพักอาศัยและการ
อื่นๆ อันได้ทาให้แก่คนเดินทาง หรือแขกอาศัยตามที่เขาพึงต้องการนั้นรวมทั้งการชดใช้เงินทั้งหลายที่ได้ออกแทนไปด้วย เจ้าสานักจะเอาทรัพย์สินที่ได้
ยึดหน่วงไว้เช่นว่านั้นออกขายทอดตลาดแล้วหักเอาเงินใช้จานวนที่ค้างชาระแก่ตนรวมทั้งค่าฤชา ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด นั้น
จากเงินที่ขายทรัพย์สินนั้นก็ได้ แต่ท่านมิให้เจ้าสานักใช้สิทธิดังว่านี้ จนเมื่อ
(๑) ทรัพย์สินนั้นตกอยู่แก่ตนเป็นเวลานานถึงหกสัปดาห์ ยังมิได้รับชาระหนี้สิน และ
(๒) อย่างน้อยเดือนหนึ่งก่อนวันขายทอดตลาด ตนได้ประกาศ โฆษณาในหนังสือพิมพ์ประจาท้องถิ่นฉบับหนึ่งแจ้งความจานงที่จะขาย
ทรัพย์สิน บอกลักษณะแห่งทรัพย์สินที่จะขายโดยย่อ กับถ้า รู้ชื่อเจ้าของก็บอกด้วย
เมื่อขายทอดตลาดหักใช้หนี้ดังกล่าวแล้ว มีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใด ต้องคืนให้แก่เจ้าของหรือฝากไว้ ณ สานักงานฝากทรัพย์ตามบท บัญญัติ
ใน มาตรา ๓๓๑ และ มาตรา ๓๓๓”
๔๘
มาตรา ๗๖๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “เมื่อจะบังคับจานา ผู้รับจานาต้องบอกกล่าวเป็น หนังสือไปยังลูกหนี้
ก่อนว่า ให้ชาระหนี้และอุปกรณ์ภายในเวลา อันควรซึ่งกาหนดให้ในคาบอกกล่าวนั้น
ถ้าลูกหนี้ละเลยไม่ปฏิบัติตามคาบอกกล่าว ผู้รับจานาชอบที่จะเอา ทรัพย์สินซึ่งจานาออกขายได้ แต่ต้องขายทอดตลาด
อนึ่ง ผู้รับจานาต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้จานาบอกเวลา และสถานที่ซึ่งจะขายทอดตลาดด้วย”
๔๕

๓๐

- การขายทอดตลาดทรัพย์สินอันเป็นการบังคับจานาโดยนายคลังสินค้าตามมาตรา ๗๙๐๔๙ ในกรณีที่
มีการนาสินค้าที่ฝากไว้กับนายคลังสินค้าไปจานา โดยการสลักหลังประทวนสินค้า หากถึงกาหนด
ชาระหนี้คู่ฝากของมิได้ชาระหนี้ และผู้รับจานาในฐาน ผู้ส่งใบประทวนสินค้าได้ยื่นคาคัดค้าน ผู้รับ
จานาสามารถขอให้นายคลังสินค้าขายทอดตลาดเพื่อนาเงินมาชาระหนี้ได้
- การขายทอดตลาดหุ้นตามมาตรา ๑๑๒๕๕๐ เพราะเหตุที่ผู้ถือหุ้นผิดนัดไม่ชาระเงินค่าหุ้นตามที่
กรรมการได้เรียกเก็บ เพื่อนาเงินที่ได้มาชาระค่าหุ้น
(๒) เอกชนผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนาทรัพย์สินของตนเองออกขายทอดตลาด เจ้าของทรัพย์สินที่นา
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาดอาจเป็นการขายทรัพย์สินเพีย งชิ้นเดียวก็ได้ ซึ่งการขายทอดตลาดเป็นวิธีที่รวดเร็ว
กว่าการขายโดยปกติและยังได้ราคาที่ผู้ขายพอใจด้วย
(๓) เอกชนผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ หรื อ บุ ค คลที่ ป ระกอบอาชี พ ขายทอดตลาด กล่ า วคื อ เป็ น บุ ค คลที่ รั บ
ดาเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ สินของผู้ อื่นเพื่อที่ตนจะได้รับค่าบริการสาหรับการดาเนินการเช่นนั้น อันมี
ลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจอย่างหนึ่ง เช่น บริษัท สหการประมูล จากัด เป็นต้น ซึ่งการขายทอดตลาดโดย
ภาคเอกชนส่วนมากจะเป็นการดาเนินการขายทอดตลาดโดยบุคคลที่ประกอบอาชีพขายทอดตลาด
ดั ง นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาจากกลุ่ ม ผู้ ข ายทอดตลาดภาคเอกชนแล้ ว จึ ง เห็ น ได้ ว่ า การขายทอดตลาดโดย
ภาคเอกชนมีวัตถุประสงค์ในหลายประการด้วยกันได้แก่๕๑
๑. เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ บุคคลที่ประกอบอาชีพขายทอดตลาด เช่น บริษัท สหการประมูล จากัด
เป็ น ต้น เป็ น บุคคลที่รั บดาเนิ น การขายทอดตลาดทรัพย์สิ นของผู้ อื่นเพื่อที่ตนจะได้รับค่าบริการส าหรับการ
ดาเนินการเช่นนั้น อันมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจอย่างหนึ่ง ผู้ทอดตลาดเหล่านี้จะต้องได้รับอนุญาตให้
ประกอบอาชีพขายทอดตลาด รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและ
ค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้า
ของเก่า พุทธศักราช ๒๕๓๓ กาหนดไว้ด้วย กรณีนี้จึงถือได้ว่าการประกอบอาชีพขายทอดตลาดนี้เป็นอาชีพที่รัฐ
ควบคุมดูแลใกล้ชิด โดยรัฐจะต้องให้ความคุ้มครองแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดไม่ว่าจะเป็นผู้ขาย
ทรัพย์สินหรือผู้ซื้อทรัพย์สิน อีกทั้งรัฐจาเป็นต้องป้องกันมิให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบด้วย
กฎหมายด้วย
๒. เพื่อให้สามารถขายทรัพย์สินได้ในเวลาอันสั้นและได้ราคาทรัพย์สินที่สูง เมื่อพิจารณาในแง่มุมของ
ผู้ขายทรัพย์สินที่ประสงค์จะขายทรัพย์สิน การขายทอดตลาดเป็นวิธีการหนึ่งที่ทาให้มีโอกาสขายทรัพย์สินได้ใน
ระยะเวลาอันรวดเร็วหากมีผู้สนใจเข้าสู้ราคาทรัพย์สินนั้น ซึ่งการประกาศโฆษณาการขายทอดตลาดเป็นวิธีหนึ่งที่
จะทาให้มีผู้สู้ราคาเป็นจานวนมากได้ และโดยกระบวนการสู้ราคาย่อมเป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าผู้ขายทรัพย์สินมีโอกาสที่
จะขายทรัพย์สินนั้นได้ในราคาสูง โดยผู้ขายทรัพย์สินอาจจะทาการขายทรัพย์สินนั้นเองหรือให้บุคคลที่ประกอบ
อาชีพขายทอดตลาดทาการขายทรัพย์สินนั้นให้ก็ได้
๓. เพื่อบังคับชาระหนี้ การขายทอดตลาดเพื่อบังคับชาระหนี้เป็นกรณีที่กฎหมายให้อานาจ เจ้าหนี้ที่จะ
บังคับชาระหนี้เอาจากทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งของลูกหนี้ได้โดยไม่จาเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล เช่น เจ้าหนี้มี
สิทธิ์บังคับชาระหนี้เอาจากทรัพย์สินที่ลูกหนี้ให้ไว้เป็นจานาได้เองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา
๔๙

มาตรา ๗๙๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติวา่ “ถ้าหนี้ซึ่งสินค้าจานาเป็นประกันมิได้ชาระเมื่อวันถึง กาหนดไซร้ ผู้ทรง
ประทวนสินค้าเมื่อได้ยื่นคาคัดค้านตามระเบียบ แล้วชอบทีจ่ ะให้นายคลังสินค้าขายทอดตลาดสินค้านั้นได้ แต่ท่าน ห้ามมิให้ขายทอดตลาดก่อนแปดวัน
นับแต่วันคัดค้าน”
๕๐
มาตรา ๑๑๒๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “หุ้นซึ่งริบแล้วนั้นให้เอาออกขายทอดตลาดโดยไม่ชักช้าได้ จานวน
เงินเท่าใดให้เอาหักใช้ค่าหุ้นที่เรียกกับดอกเบี้ยค้างชาระ ถ้ายังมีเงิน เหลือเท่าใดต้องส่งคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น”
๕๑
วันดี เอื้อสกุลพิพัฒน์. (๒๕๕๐). การขายทอดตลาด. หน้า ๑๔.

๓๑

๗๖๕๕๒ โดยไม่ต้องฟ้องร้องบังคับจานาต่อศาล เป็นต้น แต่การบังคับชาระหนี้ดังกล่าวจะต้องดาเนินการตามวิธีที่
กฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นกรณีที่กระทบต่อสิทธิของลูกหนี้โดยศาลไม่ได้เข้ามากากับดูแล เว้น
แต่ในภายหน้าจะมีข้อพิพาทเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขายทอดตลาด
๔. เพื่อเก็บรักษาเงินแทนทรัพย์ การขายทอดตลาดเพื่อเก็บรักษาเงินแทนทรัพย์นี้เป็นกรณีที่ทรัพย์นั้นมี
สภาพไม่เหมาะแก่การเก็บรักษา กล่าวคือเมื่อเจ้าหนี้บอกปัดไม่ยอมรับชาระหนี้ หรือเจ้าหนี้ไม่สามารถรับชาระ
หนี้ ได้ หรือลูกหนี้ ไม่สามารถหยั่ งรู้ ถึงสิ ทธิ หรือตัว เจ้าหนี้ที่แน่นอนโดยไม่ใช่ความผิ ดของลู กหนี้ ลู กหนี้ย่อม
สามารถนาทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ ไปวางไว้ที่สานักงานวางทรัพย์เพื่อให้ตนหลุดพ้นจากหนี้ได้ตามมาตรา ๓๓๑
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์๕๓ ซึ่งหากทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่ไม่ควรแก่การวาง เช่น เป็นทรัพย์จาพวก
ของสดเสียง่าย หรือเป็นกรณีที่ค่ารักษาทรัพย์จะสูงเกินควร ลูกหนี้ก็อาจขออนุญาตศาลเพื่อนาทรัพย์นั้นออกขาย
ทอดตลาดและนาเงินที่ได้มาวางไว้แทนทรัพย์นั้นก็ได้ตามมาตรา ๓๓๖๕๔
การขายทอดตลาดโดยภาคเอกชน หลักเกณฑ์ วิธีการของขั้นตอนต่าง ๆ ในการขายทอดตลาดจะต้อง
ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นการขายทอดตลาดโดย
บุคคลผู้ป ระกอบอาชีพขายทอดตลาด บุคคลดังกล่ าวจะต้องได้รับอนุญาตให้ ประกอบอาชีพขายทอดตลาด
รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. ๒๕๓๓ กาหนดไว้
ด้วย การประกอบอาชีพขายทอดตลาดนี้เป็นอาชีพที่รัฐควบคุมดูแลใกล้ชิด เนื่องจากรัฐจะต้องให้ความคุ้มครอง
แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดไม่ว่าจะเป็นผู้ขายทรัพย์สินหรือผู้ซื้อทรัพย์สิน อีกทั้งรัฐจาเป็นต้อง
ป้องกันมิให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วย เหตุที่มีการออกพระราชบัญญัติ
ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ นั้น สืบเนื่องมาจากในอดีต ผู้หาเลี้ยงชีพด้วยการ
ขายทอดตลาดมักใช้อุบายล่อลวงเป็นเหตุให้ผู้ซื้อ ต้องจ่ายเงินในราคาสูง โดยการให้พวกพ้องเข้าเป็นผู้สู้ราคา
ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นจึงเห็นควรให้มีกฎหมายควบคุมการประกอบกิจการขายทอดตลาดเสียด้วย
ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมผู้ประกอบกิจการขายทอดตลาดก็คือ การกาหนดให้ผู้ประกอบกิจการต้องมี
ใบอนุญาต โดยบุคคลที่จะได้รับการพิจารณานั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กาหนด ทั้งในด้าน
ของความประพฤติและสถานประกอบกิจการ ผู้ประกอบกิจการที่มีใบอนุญาตจะต้องแจ้งสถานที่ที่ทาการขาย
ทอดตลาดด้วยว่ามีการขายทอดตลาด๕๕
๒) กำรขำยทอดตลำดโดยกรมบังคับคดี
การขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดี เป็นการดาเนินการตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล ทั้งในคดี
แพ่งและคดีล้มละลาย เจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีแพ่งและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายซึ่งเป็น เจ้า
พนักงานในสังกัดกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการดังกล่าว โดยเจ้าพนักงาน
บังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องขายทรัพย์สินให้ได้ราคาสูงที่สุด เพื่อลดช่องว่างระหว่างราคาที่ได้จาก
๕๒

มาตรา ๗๖๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติวา่ “ถ้าไม่สามารถจะบอกกล่าวก่อนได้ ผู้รับจานาจะ เอาทรัพย์สินจานา
ออกขายทอดตลาดเสีย ในเมื่อหนี้ค้างชาระมาล่วง เวลาเดือนหนึ่งแล้วก็ให้ทาได้”
๕๓
มาตรา ๓๓๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ถ้าเจ้าหนี้บอกปัดไม่ยอมรับชาระหนี้ก็ดี หรือไม่ สามารถจะรับชาระ
หนี้ได้ก็ดี หากบุคคลผู้ชาระหนี้วางทรัพย์อันเป็น วัตถุแห่งหนี้ไว้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้แล้ว ก็ย่อมจะเป็นอันหลุด พ้นจากหนี้ได้ความข้อนี้ท่านให้ใช้
ตลอดถึงกรณีที่บุคคลผู้ชาระหนี้ไม่ สามารถจะหยั่งรู้ถึงสิทธิ หรือไม่รู้ตัว เจ้าหนี้ได้แน่นอนโดยมิใช่เป็น ความผิดของตน”
๕๔
มาตรา ๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ถ้าทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งการชาระหนี้ไม่ควรแก่การ จะวางไว้ก็ดี หรือ
เป็นที่พึงวิตกว่าทรัพย์นั้นเกลือกจะเสื่อมเสียหรือ ทาลาย หรือบุบสลายได้ก็ดี เมื่อได้รับอนุญาตจากศาล บุคคลผู้ ชาระหนี้จะเอาทรัพ ย์นั้นออกขาย
ทอดตลาด แล้วเอาเงินที่ได้แต่ การขายวางแทนทรัพย์นั้นก็ได้ ความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณี ที่ค่ารักษาทรัพย์จะแพงเกินควรนั้นด้วย”
๕๕
วันดี เอื้อสกุลพิพัฒน์. (๒๕๕๐). การขายทอดตลาด. หน้า ๔๕.

๓๒

การขายทอดตลาดทรัพย์สินกับมูลค่าตลาดของทรัพย์สินนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน ที่นอกจากจะนาเงินมาชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาหรือเจ้าหนี้ของลูกหนี้ผู้ล้มละลาย
แล้ว ยังจะต้องไม่ทาให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือลูกหนี้ผู้ล้มละลายและบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเสียหาย ซึ่งโดย
หลักแล้วการขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีมีวัตถุประสงค์เพื่อบังคับชาระหนี้ตามคาพิพากษาหรือคาสั่ งของ
ศาล ทั้งที่เป็นคดีแพ่งและคดีล้มละลาย เว้นแต่ในกรณีของการขายทอดตลาดตามมาตรา ๑๓๖๔๕๖ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งทรัพย์สินในระหว่างเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม ซึ่งการขาย
ทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีนี้จัดได้ว่าเป็นกรณีที่มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องมากที่สุด๕๗
โดยทั่วไปทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี มักจะเป็นไปเพื่อการบังคับชาระหนี้ แต่ก็
มีกรณีการแบ่งทรัพย์สินระหว่างเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมด้วย วิธีการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๔ วรรคสอง ที่อยู่ในอานาจจัดการของกรมบังคับคดีเช่นกัน ทั้งนี้ ในการขายทอดตลาด
กรมบังคับคดีสามารถมอบหมายให้บุคคลภายนอกดาเนินการบังคับคดีแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษาแทนเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๓
แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดาเนินการมอบหมายตามกฎกระทรวงดังกล่าวแต่อย่างใด
ในกรณีที่เป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ได้บัญญัติเกี่ยวกั บการขายทอดตลาดทรัพย์สิ นในคดีแพ่งที่ดาเนินการโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีไว้ กล่ าวคือ
ภายหลังจากที่ศาลมีคาพิพากษาแล้ว ลูกหนี้ตามคาพิพากษาไม่ทาการชาระหนี้ตามคาพิพากษาให้แก่เจ้าหนี้ตาม
คาพิพากษา ก็จะมีการดาเนินการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคาพิพากษา ซึ่งหลังจากเจ้าพนัก งานบังคับคดีได้ยึด
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษาไว้ตามหมายบังคับคดีของศาล ถ้าไม่มีเหตุสมควรงดการบังคับคดีไว้ เจ้า
พนักงานบังคับคดีก็จะดาเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นเพื่อนาเงินที่ได้จากการขายมาชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
ตามคาพิพากษา ซึ่งหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนของการขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีจะต้องปรับใช้
หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามกฎกระทรวง
เกี่ยวกับการขายทอดตลาด หรือตามที่ศาลมีคาสั่งกาหนด
สาหรับการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ผู้ล้มละลายโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ไม่จาต้องยื่นขออนุญาตให้ศาลสั่งให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นก่อน เพราะเจ้าพนัก งานพิทักษ์
ทรัพย์สามารถอาศัยอานาจตามมาตรา ๒๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓๕๘ ดาเนินการ
ในการจัดการและจาหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ ๕๙ แต่อานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าวต้องอยู่

๕๖

มาตรา ๑๓๖๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “การแบ่งทรัพย์สินพึงกระทาโดยแบ่งทรัพย์สินนั้นเอง ระหว่าง
เจ้าของรวม หรือโดยขายทรัพย์สินแล้วเอาเงินที่ขายได้แบ่งกัน
ถ้าเจ้าของรวมไม่ตกลงกันว่าจะแบ่งทรัพย์สินอย่างไรไซร้ เมื่อเจ้าของ รวมคนหนึ่งคนใดขอ ศาลอาจสั่งให้เอาทรัพย์สินนั้นออกแบ่ง ถ้าส่ วน
ที่แบ่งให้ ไม่เท่ากันไซร้ จะสั่งให้ทดแทนกันเป็นเงินก็ได้ ถ้าการแบ่งเช่นว่านี้ไม่อาจทา ได้หรือจะเสียหายมากนักก็ดี ศาลจะสั่งให้ ขายโดยประมูลราคา
กันระหว่าง เจ้าของรวมหรือขายทอดตลาดก็ได้”
๕๗
วันดี เอื้อสกุลพิพัฒน์. (๒๕๕๐). การขายทอดตลาด. หน้า ๑๔.
๕๘
มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ บัญญัติว่า “เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) จัดการและจาหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือกระทาการที่จาเป็นเพื่อให้กจิ การของลูกหนี้ที่ค้างอยู่เสร็จสิ้นไป
(๒) เก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพย์สนิ ซึ่งจะตกได้แก่ลูกหนี้ หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับจากผู้อื่น
(๓) ประนีประนอมยอมความ หรือฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ของลูกหนี้”
๕๙
สงคราม สกุลพราหมณ์. (๒๕๔๑). ความล่าช้าในการบังคับคดี: ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับคดีจานองหรือหลักประกันทรัพย์จานอง.
หน้า ๒๑.

๓๓

ภายใต้มาตรา ๓๙๖๐ มาตรา ๑๒๓๖๑ และมาตรา ๑๔๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓๖๒ ด้วย กล่าวคือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจาหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ทันทีไม่ได้ ต้องรอให้ศาลมีคา
พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓๖๓ เสียก่อน
ทั้งนี้ การขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยกรมบังคับคดีไ ม่ว่าจะเป็นการขายทอดตลาดโดยเจ้าพนักงาน
บังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ตาม จะต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วย นอกจากนี้ ยังต้องดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
การบังคับคดีของเจ้าพนักงานบั งคับคดี พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีลักษณะเป็นทั้งแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการใช้
ดุลพินิจของเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย
ในกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการระบุ
ในหมวดที่ ๕ การขายทอดตลาด ข้อ ๒๒ ความว่า “เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจจัดให้มีการขายทอดตลาดทาง
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ต ามหลั ก เกณฑ์ วิธี การ และเงื่ อนไขตามที่อ ธิ บดี ประกาศก าหนดโดยความเห็ น ชอบของ
รั ฐ มนตรี ” กรมบั ง คั บ คดี จึ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด การประมู ล ขายทอดตลาดด้ ว ยวิ ธี ก ารเสนอราคาผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Offering Auction) โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบการเสนอคาสั่งซื้อทรัพย์จากการขาย
ทอดตลาดทาง มีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการ
เข้าซื้อทรัพย์ของกรมบังคับคดี โดยประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางมายังสถานที่ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
สามารถเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
๖๐

มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ บัญญัติวา่ “กรรมการเจ้าหนี้ขาดจากตาแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ลาออกโดยมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
(๒) ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) ที่ประชุมเจ้าหนี้ให้ออกจากตาแหน่ง โดยได้แจ้งการที่จะประชุมให้ออกนี้ให้เจ้าหนี้ทั้งหลายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
เมื่อตาแหน่งกรรมการเจ้าหนี้ว่างลง ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังกล่าวแล้ว ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้โดยไม่ชักช้า เพื่อ
เลือกตั้งผู้อื่นขึ้นแทน”
๖๑
มาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ บัญญัติว่า “ทรัพย์สินซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมได้มา เมื่อ
ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจขายตามวิธีที่สะดวกและเป็นผลดีที่สุด
การขายโดยวิธีอื่นนอกจากการขายทอดตลาดนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบของกรรมการเจ้าหนี้ เว้นแต่ทรัพย์สินที่เป็นของเสียง่ายหรือถ้า
หน่วงช้าไว้จะเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าของทรัพย์สินนั้น
ผู้ได้รับโอนทรัพย์สินจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการขายหรือการแบ่ง ไม่ต้องรับผิดในค่าภาษีอากรหรือจังกอบสาหรับปีก่อนที่ได้รับ
โอน”
๖๒
มาตรา ๑๔๕ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ บัญญัติว่า “เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะกระทาการดังต่อไปนี้ได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบของกรรมการเจ้าหนี้แล้ว
(๑) ถอนการยึดทรัพย์ในคดีล้มละลาย
(๒) โอนทรัพย์สินใด ๆ นอกจากโดยวิธีขายทอดตลาด
(๓) สละสิทธิ
(๔) ฟ้องหรือถอนฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดีล้มละลาย หรือฟ้องหรือถอนฟ้องคดีล้มละลาย
(๕) ประนีประนอมยอมความหรือมอบคดีให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย”
๖๓
มาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ บัญญัติว่า “เมื่อศาลได้มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้วและ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานว่า เจ้าหนี้ได้ลงมติในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกหรือในคราวที่ได้เลื่อนไป ขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ ล้มละลายก็ดี
หรือไม่ลงมติประการใดก็ดี หรือไม่มีเจ้าหนี้ไปประชุมก็ดี หรือการประนอมหนี้ไม่ได้รับความเห็นชอบก็ดี ให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย และเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายเพื่อแบ่งแก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โฆษณาคาพิพากษาในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับ ในคาโฆษณาให้ระบุ
ชื่อ ตาบลที่อยู่ อาชีพของลูกหนี้และวันที่ศาลได้มีคาพิพากษา”

๓๔

การประมูลขายทอดตลาดด้วยวิธีการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Offering Auction) ที่
ดาเนินการในปัจจุบันมีขั้นตอนการซื้อทรัพย์ ขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์๖๔ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ค้นหาทรัพย์ที่สนใจ
เข้าสู่ เว็บ ไซต์กรมบั งคับ คดี www.led.go.th หัว ข้อ e-service แล้ วเลื อกหั ว ข้อ ขายทอดตลาดทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเลือกทรัพย์ที่สนใจ
ขั้นตอนที่ ๒ จองเครื่อง
เมื่อเลือกทรัพย์ที่สนใจเรียบร้อยแล้วติดต่อจองเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ สานักงานที่ประสงค์จะไปเข้าร่วม
ประมูล
ขั้นตอนที่ ๓ วางเงินประกัน
ในวันขายทอดตลาดทรัพย์ ผู้จองเครื่องเดินทางไปวางหลักประกัน ณ สานักงานที่จองเครื่องไว้
ขั้นตอนที่ ๔ รับรหัส
เจ้าหน้าที่มอบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสาหรับทาการประมูล กับแจ้งรายละเอียดข้อห้ามต่าง ๆ จากนั้นรอ
ลาดับทรัพย์ที่จะทาการขายที่ได้จองไว้
ขั้นตอนที่ ๕ การประมูลซื้อทรัพย์และการเข้าสู้ราคา
เมื่อถึงลาดับ ทรั พย์ ที่จ องไว้ จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ จากนั้นทาการใส่รหัส ผู้ใช้ และรหัส ผ่านให้
เรียบร้อย รอสัญญาณเริ่มการประมูล
การดาเนินงานของระบบการประมูลขายทอดตลาดด้วยวิธีการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EOffering Auction) เริ่ ม จากในระยะแรกเปิ ด น าร่ อ งขายทอดตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นคดี แ พ่ ง เฉพาะเขต
กรุงเทพมหานคร และสานักงานเครือข่าย ๔ จังหวัด ได้แก่ สานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สานักงานบังคับ
คดีจังหวัดขอนแก่น สานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา และสานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา โดยกรม
บังคับคดีเปิดทาการขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรกเมื่อวัน ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙
และได้มีการดาเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีดังกล่าวอีกหลายครั้ง กระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการขยาย
จานวนสานักงานเครือข่ายเพิ่มเป็น ๙ จังหวัด ได้แก่ สานักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี สานักงานบังคับคดี
จังหวัดชลบุรี สานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สานักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สานักงานบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก สานักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม สานักงานบังคับคดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
สรุปลาดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการประมูลขายทอดตลาดด้วยวิธีการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-Offering Auction) ของกรมบังคับคดี แสดงได้ดังนี้
วันที่
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เหตุกำรณ์
โครงการ Open House “ระบบนา
ร่องการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์" (EOffering Auction Pilot Project
System)

๖๔

รำยละเอียด
โครงการ Open House ระบบนาร่องการประมูลขาย
ทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์” (EOffering Auction Pilot Project System) เปิดนา
ร่องขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ในคดีแพ่ง เฉพาะ
เขตกรุงเทพมหานคร และใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา และ
จังหวัดขอนแก่น

ขั้นตอนการซื้อทรัพย์ ขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จาก http://www.led.go.th/eservice/
manual-eoff.asp

๓๕

วันที่
๖ มีนาคม ๒๕๕๙

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙

เหตุกำรณ์
โครงการ Open House “ระบบนา
ร่องการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์” (EOffering Auction Pilot Project
System) ครั้งที่สอง
กรมบังคับคดีเปิดทาการขาย
ทอดตลาดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นครั้งแรก (ชุดที่ ๑)

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

กรมบังคับคดีเปิดทาการขาย
ทอดตลาด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นครั้งที่สอง
(ชุดที่ ๒)

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

กรมบังคับคดีเปิดทาการขาย
ทอดตลาด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นครั้งที่สาม
(ชุดที่ ๓)

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กรมบังคับคดีเปิดทาการขาย
ทอดตลาดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นครั้งที่สี่ (ชุดที่ ๔)

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กรมบังคับคดีเปิดทาการขาย
ทอดตลาด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นครั้งที่ห้า
(ชุดที่ ๕)

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กรมบังคับคดีเปิดทาการขาย
ทอดตลาด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นครั้งที่หก
(ชุดที่ ๖)

๓๖

รำยละเอียด
กรมบังคับคดีจดั โครงการ Open House ระบบนาร่อง
การประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ดว้ ยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Offering Auction Pilot Project
System) ครั้งที่สอง ณ สานักงานบังคับคดี จังหวัด
สงขลา
กรมบังคับคดีเปิดการขายทอดตลาดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งแรก (ชุดที่ ๑) โดยเป็น
โครงการนาร่อง ๔ จังหวัด ได้แก่ สานักงานบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น และสงขลา
กาหนด ทาการขายรวม ๔ นัด ในวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๕๙ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ วันที่ ๗ พฤษภาคม
๒๕๕๙ และวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามลาดับ
กรมบังคับคดีได้จดั ให้มีการขายทอดตลาดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งที่สอง (ชุดที่ ๒) กาหนดทาการ
ขายรวม ๔ นัด ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และ
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามลาดับ
กรมบังคับคดีได้จดั ให้มีการขายทอดตลาดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งที่สาม (ชุดที่ ๓) กาหนดทาการ
ขายรวม ๖ นัด ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วันที่
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ วันที่
๙ เมษายน ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ และ
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามลาดับ
กรมบังคับคดีได้จดั ให้มีการขายทอดตลาดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งที่สี่ (ชุดที่ ๔) โดยมีสานักงาน
บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่เป็นสานักงานศูนย์กลาง
(Center) กาหนดทาการขายรวม ๔ นัด ในวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันที่
๗ มกราคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑
ตามลาดับ
กรมบังคับคดีได้จดั ให้มีการขายทอดตลาดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งที่ห้า (ชุดที่ ๕) กาหนดทาการ
ขายรวม ๔ นัด ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ตามลาดับ
กรมบังคับคดีได้จดั ให้มีการขายทอดตลาดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งที่หก (ชุดที่ ๖) กาหนดทาการ
ขายรวม ๔ นัด ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ และ
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ ตามลาดับ

วันที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เหตุกำรณ์
กรมบังคับคดีเปิดทาการขาย
ทอดตลาด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นครั้งที่เจ็ด (ชุดที่ ๗)

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

กรมบังคับคดีเปิดทาการขาย
ทอดตลาด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นครั้งที่แปด (ชุดที่ ๘)

รำยละเอียด
กรมบังคับคดีได้จดั ให้มีการขายทอดตลาดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งที่เจ็ด (ชุดที่ ๗) กาหนดทาการ
ขายรวม ๔ นัด ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ วันที่
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และ
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามลาดับ
กรมบังคับคดีได้จดั ให้มีการขายทอดตลาดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งที่แปด (ชุดที่ ๗) กาหนดทาการ
ขายรวม ๔ นัด ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันที่ ๒๓
สิงหาคม ๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ และวันที่
๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามลาดับ
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใช้ บทบั ญญั ติ เกี่ ย วกับ การขายทอดตลาด ในมาตรา ๓๓ ได้ ถูก กาหนดให้ การขาย
ทอดตลาดสามารถขายโดยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง ได้ ซึ่ ง ขณะนี้ ยั ง ไม่ มี
กฎกระทรวงเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์บังคับใช้แต่อย่างใด
๓) กำรขำยทอดตลำดโดยฝ่ำยปกครอง
การขายทอดตลาดโดยฝ่ายปกครอง แบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ๖๕ คือ
(๑) การขายทอดตลาดทรัพย์สินของบุคคลอื่นอันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการบังคับทางปกครอง สาหรับ
คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ฝ่ายปกครองใช้เพื่อบังคับการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย เช่น การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ฝ่ายปกครองยึดมาได้ตามมาตรา
๖๓ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙๖๖ มาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร๖๗ มาตรา ๒๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗๖๘ เป็นต้น โดยกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องคือพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินนั้นจะต้องเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนด
๖๕

วันดี เอื้อสกุลพิพัฒน์. เรื่องเดิม. หน้า ๘๙-๙๒.
มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๙๖ บัญญัติว่า “เงินที่ได้จากการขายตามมาตรา ๖๑ นั้น ให้หักใช้ค่าภาษี ค่า
เก็บ รักษา ค่าย้ายขน หรือค่าภาระติดพันอย่างอื่นอันค้างชาระแก่กรมศุลกากรเสียก่อน เหลือเท่าใดให้ใช้ ค่าภาระติดพันต่าง ๆ อันสมควรจะได้และ
ค้างชาระแก่ตัวแทนของเรือที่นาของเข้ามา เมื่อได้หักใช้ เช่นนี้แล้ว ยังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใด ให้ตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่เจ้าของจะได้เรียกร้องเอา
ภายใน หกเดือนนับแต่วันขาย”
๖๗
มาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติว่า “ถ้าไม่ตกลงในเรื่องราคาศุลกากรสาหรับของอย่างใด ๆ ให้อธิบดีมี อานาจที่จะรับของนั้น
ไว้เป็นค่าภาษี หรือจะซื้อของนั้นไว้ทั้งหมดหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือกองหนึ่งกองใดในของชนิดหนึ่ง หรือประเภทหนึ่ง เต็มทั้งส่วนหรือทั้งกองตาม
ราคาที่สาแดงไว้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละสองกึ่ง หรือถ้าไม่รับของไว้เป็นค่าภาษีหรือรับซื้อไว้ดังว่านี้ อธิบดีและเจ้าของต่างมี อานาจตั้งอนุญาโตตุลาการมี
จานวนเท่ากัน แต่ไม่เกินฝ่ายละสองคน เพื่อช่วยให้ตกลงกันในข้อโต้เถียง
ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายไม่ตกลงกันได้ ให้อนุญาโตตุลาการนั้น ๆ ตั้งผู้ชี้ขาด และให้เป็นอันยุติถึงที่สุดตามคาตัดสินของผู้ชี้ขาดนั้น”
๖๘
มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติว่า “ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีอานาจเก็บรักษาของ
กลางหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้เก็บรักษา ในกรณีที่ของกลางนั้น ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษา หรือเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการ ให้อธิบดีมี
อานาจสั่งให้นาของกลางนั้น ออกขายทอดตลาดหรือนาไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ โดยอาจหักค่าใช้จ่ายได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงยุติ ธรรม
กาหนด”
๖๖

๓๗

เว้นแต่มีกฎหมายอื่นได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมาตรฐานที่ไม่ต่า
กว่าหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดไว้ ทั้งนี้ เป็นไป
ตามมาตรา ๓๖๙ ของกฎหมายดังกล่าว โดยการพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ในกฎหมายอื่นได้ประกันความเป็นธรรม
หรือมีมาตรฐานไม่ต่ากว่าหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
กาหนดหรือไม่นั้น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีความเห็นว่าจะต้องพิจารณาเฉพาะกรณีไป เช่น
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒๐ พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ไม่มีข้อกาหนดให้สิทธิแก่ผู้ถูกสอบสวนในการมี
ทนายหรือที่ป รึกษาในกระบวนการสอบสวนนั้นมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมต่ากว่าหลักเกณฑ์ตาม
มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒๗๐ ที่ให้สิทธิแก่คู่กรณีที่จะ
นาทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าที่ได้
ดังนั้น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจึงมีความเห็นว่าต้องนามาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้บังคับแก่กรณีนี้ (เรื่องเสร็จที่ ๓๘๙/๒๕๔๔) เป็นต้น
(๒) การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายปกครอง เนื่องจากฝ่ายปกครองหมดความจาเป็นที่จะใช้
หรือหากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก กรณีนี้กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องคือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งทรัพย์สินที่ฝ่ายปกครองหมดความจาเป็นที่จะใช้หรือหากใช้ต่อจะสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมากอยู่ ในความหมายของคาว่า “พัสดุ” ตามข้อ ๕ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่กาหนดไว้ในหนังสือการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของสานักงบประมาณ หรือการจาแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้ของต่างประเทศ
สาหรับ หลั กเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนของการขายทอดตลาดโดยฝ่ ายปกครองนั้น จะต้องปรับใช้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนของการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนของการขายทอดตลาดโดยฝ่ายปกครองที่ได้กาหนดไว้เป็นการเฉพาะ
โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีฐานะเท่าเทียมกัน
การขายทอดตลาดโดยฝ่ายปกครองในลักษณะที่เป็นมาตรการบังคับทางปกครองนั้น เป็นมาตรการและ
กระบวนการที่ใช้สาหรับคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินโดย มาตรา ๖๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๗๑ บัญญัติให้อานาจฝ่ ายปกครองในการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของบุคคลใดที่ไม่ชาระเงินตามคาสั่งทางปกครอง เพื่อนาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินนั้นมาชาระเงินตามคาสั่งทางปกครองต่อไป กล่าวคือ เมื่อฝ่ายปกครองออกคาสั่งทางปกครองกาหนดให้
๖๙

มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติว่า “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตาม
กฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกาหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ และ
มีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ากว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้
บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่กาหนดในกฎหมาย.”
๗๐
มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติว่า “ในการพิจารณาทางปกครองที่
คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าที่ คู่กรณีมีสิทธินาทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้
การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ทาลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระทาของคู่กรณี เว้นแต่คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น”
๗๑
มาตรา ๖๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติว่า “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีคาสั่งทาง
ปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน ถ้าถึงกาหนดแล้วไม่มีการชาระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองมีหนั งสือเตือนให้ผู้นั้นชาระ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคาเตือน เจ้าหน้าที่มีอานาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึด หรืออายัด
ทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชาระเงินให้ครบถ้วนได้
ในการใช้มาตรการบั งคับ ทางปกครองตามวรรคหนึ่ ง ให้แ ต่งตั้งเจ้าพนักงานบั งคับ ทางปกครองเพื่อดาเนินการยึดหรืออายัดและขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินต่อไป
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้อ อกค าสั่ง ใช้ ม าตรการบั ง คับ ทางปกครอง และการแต่ ง ตั้ง เจ้ า พนั ก งานบั ง คับ ทางปกครอง ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง”

๓๘

บุคคลใดชาระเงินแล้ว หากบุคคลนั้นไม่ชาระเงินเลยหรือชาระไม่ถูกต้องครบถ้วนภายในกาหนดเวลาที่ได้ระบุไว้
ในค าสั่ ง ทางปกครอง ฝ่ า ยปกครองจะต้ อ งมีห นั ง สื อ เตือ นให้ บุ ค คลนั้ น ช าระเงิน ให้ ถู ก ต้ องครบถ้ ว นภายใน
กาหนดเวลา พอสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วัน เมื่อครบกาหนดเวลาในหนังสือเตือนแล้ว และบุคคลนั้นยังคง
ไม่ชาระเงินเลยหรือชาระไม่ถูกต้องครบถ้วน ฝ่ายปกครองมีอานาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองด้วยการยึด
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของบุคคลนั้นได้เอง
สาหรั บวิธีการและขั้นตอนในการยึด อายัด และขายทอดตลาดให้ เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น การขายทอดตลาดโดยกรมบังคับ คดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพ่ ง
สามารถมอบหมายให้บุคคลภายนอกดาเนินการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ในลักษณะที่เป็นเจ้าพนักงาน
บังคับคดีเอกชน ในขณะที่การขายทอดตลาดโดยฝ่ายปกครอง มีกฎกระทรวงกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งใช้
มาตรการบังคั บทางปกครองและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกตามความใน
มาตรา ๖๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดตัวเจ้าหน้าที่ผู้
มีอานาจในการยึด อายัด และขายทอดตลาดไว้เป็นการเฉพาะ๗๒
นอกเหนือจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ อันเป็นกฎหมาย
หลักในเรื่องนี้ การขายทอดตลาดของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานยังมีการกาหนดวิธีการ ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะด้วย เช่น
(๑) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการยึด อายึด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิ นขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) ระเบียบสานักงานศาลปกครองว่าด้วยการดาเนินการบังคับให้เป็นไปตามคาบังคับของศาลปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกโดยสานักงานศาลปกครองซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินการบังคับตามคาบังคับของศาล
ปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๒ (๓)๗๓
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๗๒

ข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๖๒ บัญญัติว่า “การออกคาสั่งใช้มาตรการบั งคับ ทางปกครองสาหรับ คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน ให้ เป็ นอานาจของเจ้ า หน้า ที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรื อปลัดทบวง ในกรณีที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี สานักงานปลัดกระทรวง หรือสานักงานปลัดทบวงแล้วแต่กรณี
(๒) อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ในกรณีที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมหรือส่วนราชการที่มี ฐานะเป็น
กรม แล้วแต่กรณี
(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนภูมภิ าคในจังหวัด
(๔) ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ
(๕) ผู้บริหารหน่วยงานอื่นของรัฐ ในกรณีที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๖) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยา ในกรณีที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครอง
เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี
(๗) ผู้บริหารท้องถิ่นอื่นนอกจาก (๖) โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นนั้น
(๘) นายกสภาวิชาชีพ ในกรณีที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองเป็นสภาวิชาชีพซึ่งมีอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
(๙) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการนั้น ในกรณีที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองเป็นคณะกรรมการตามกฎหมาย
(๑๐) เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แล้วแต่กรณีในกรณีที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองเป็นเอกชนซึ่งได้รับ
อนุญาต ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าว”.
๗๓
มาตรา ๗๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า “ในการพิพากษาคดี ศาล
ปกครองมีอานาจกาหนดคาบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๓) สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทาการหรืองดเว้นกระทาการโดยจะกาหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ใน
กรณีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับการกระทาละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง”

๓๙

(๓) ระเบียบสานักนายกว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งใช้บังคับกับส่วนราชการคือ กระทรวง ทบวง
กรม สานักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือในต่างประเทศ
(๔) ประกาศคณะกรรมการขายของกลางและของตกค้าง เรื่องกาหนดเงื่อนไขในการขายทอดตลาดของ
กลางและของตกค้าง ซึ่งเป็นกรณีการดาเนินการขายทอดตลาดของกรมศุลกากรในกรณีที่มีของตกค้าง เพราะ
เหตุที่เป็นของที่อยู่ในอารักขาของกรมศุลกากรตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช
๒๔๙๖๗๔
(๕) ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น
กรณีที่ผู้ต้องเสียภาษีอากรไม่นาส่ง หรือชาระภาษีอากรตามกาหนด ซึ่งเป็นภาษีอากรค้าง ซึ่งตามมาตรา ๑๒
แห่งประมวลรัษฎากร๗๕ ให้อานาจอธิบดีมีอานาจสั่งยึด หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิด
เสียภาษีอากร หรือนาส่งภาษีอากรได้ โดยไม่ต้องร้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง

๗๔

มาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ บัญญัติว่า “ของที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นของตกค้าง
(๑) ของนาเข้าที่เป็นสินค้าอันตรายตามชนิดหรือประเภทที่อธิบดีประกาศกาหนด ตามมาตรา ๖ (๖) ที่ผู้นาของเข้ามิได้เสีย อากร และนา
ของออกไปจากเขตศุลกากรภายในระยะเวลาที่ อธิบดีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ของนาเข้าอื่นใดนอกจาก (๑) เมื่ออยู่ในอารักขาของศุลกากรถึงสองเดือน โดย ไม่มีใบขนสินค้าอันได้รับรองและไม่ได้เสียอากรหรือวาง
ประกันค่าอากรที่พึงเรียกเก็บแก่ของนั้น ให้ อธิบดีมีคาบอกกล่าวไปยังตัวแทนของเรือที่นาของเข้ามาโดยพลัน และเมื่อตัวแทนของเรือนั้นได้รับคาบอก
กล่าวครบสิบห้าวันแล้ว
การดาเนินการกับของตกค้างตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอานาจสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ทาลายหรือนาของนั้นออกขายทอดตลาด หรือสั่งให้
ผู้นาของเข้าหรือตัวแทนของเรือที่นาของเข้าส่ง ของออกไปนอกราชอาณาจักรและถ้าไม่มีการปฏิบัติตามให้มีอานาจสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ทาลายได้
โดยผู้นาของเข้าหรือตัวแทนของเรือ แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น
ในการสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาลายของตกค้างตามวรรคสอง ให้ดาเนินการตาม วิธีการที่ปลอดภัยต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน และ
สิ่งแวดล้อม
ถ้าอธิบดีเห็นว่าการขายทอดตลาดตามวรรคสอง จะไม่ได้เงินเท่าที่ควรหรือมีเหตุอัน สมควรประการอื่น อธิบดีจะสั่งให้ขายโดยวิธีอื่นก็ได้
และในกรณีที่การขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธี อื่นดังกล่าวจะไม่ได้เงินคุ้มค่าภาษีหรืออาจจะทาให้เกิดความเสียหายอันไม่สมควรอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้จาหน่ายของนั้นตามแต่อธิบดีจะสั่ง
สาหรับของตกค้างตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้อธิบดีกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ ระยะเวลาเพื่อให้การดาเนินการตามอานาจหน้าที่ในมาตรานี้
แล้วเสร็จโดยเร็วโดยคานึงถึงอันตรายที่ อาจเกิดขึ้นประกอบด้วย”
๗๕
มาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติว่า “ถ้าไม่ตกลงในเรื่องราคาศุลกากรสาหรับของอย่างใด ๆ ให้อธิบดีมี อานาจที่จะรับของนั้น
ไว้เป็นค่าภาษี หรือจะซื้อของนั้นไว้ทั้งหมดหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือกองหนึ่ง กองใดในของชนิดหนึ่ง หรือประเภทหนึ่ง เต็มทั้งส่วนหรือทั้งกองตาม
ราคาที่สาแดงไว้เพิ่มขึ้นอีกร้อย ละสองกึ่ง หรือถ้าไม่รับของไว้เป็นค่าภาษีหรือรับซื้อไว้ดังว่านี้ อธิบดีและเจ้าของต่างมีอานาจ ตั้งอนุญาโตตุลาการมี
จานวนเท่ากัน แต่ไม่เกินฝ่ายละสองคน เพื่อช่วยให้ตกลงกันในข้อโต้เถียง
ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายไม่ตกลงกันได้ ให้อนุญาโตตุลาการนั้น ๆ ตั้งผู้ชี้ขาด และให้เป็นอันยุติถึงที่สุดตามคาตัดสินของผู้ชี้ขาดนั้น”

๔๐

๓.๔

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของต่ำงประเทศ

เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ทั่ว โลกมีการใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน จาแนกได้เป็น ระบบกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษร (The Civil Law System) และระบบกฎหมายจารีตประเพณี (The Common Law System)
โดยในแต่ละระบบมีความแตกต่างกันดังนี้๗๖
ลำดับ
ระบบกฎหมำย Civil Law
๑
ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ และมีการ
บัญญัติกฎหมายไว้ในประมวลกฎหมาย
๒

บัญญัติกฎหมายเป็นหลักทั่วไปอันเป็น
หลักทฤษฎี และมีลักษณะเป็นนามธรรม
มีการวางหลักกฎหมายทั่วไป เน้นเรื่อง
นิติกรรม เรื่องหนี้ซึ่งรวมสัญญาและ
ละเมิดเข้าด้วยกัน
มีการตีความตัวบทกฎหมายโดยถือ
เจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นหลัก

๓

ระบบกฎหมำย Common Law
เกิดจากคาพิพากษา และคาพิพากษามีความสาคัญกว่า
กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ กฎหมายที่ออกจาก
ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นส่วนเพิ่มเติม
เป็นกฎหมายทางปฏิบัติมากกว่าทางทฤษฎี

ไม่มีการวางหลักกฎหมายเรื่องนิติกรรมหรือหนี้ เรื่อง
สัญญาและละเมิดแยกออกจากกันไม่รวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของหนี้
เน้นการตีความตามตัวอักษรเป็นหลัก เว้นแต่การ
ตีความตามตัวอักษรนั้นจะขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของผู้
ร่างกฎหมาย
มีบทบัญญัติกฎหมายเป็นลายลักษณ์
ไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่
อักษรที่ครบถ้วน ศาลสามารถนามาใช้ ครบถ้วน ศาลจะต้องคิดและสร้างหลักกฎหมายขึ้นปรับ
ปรับกับคดีได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ แก่คดี โดยนาคาพิพากษาของศาลสูงที่คดีมีลักษณะ
ต้องสร้างกฎหมายขึ้นใหม่
คล้ายกันมาเป็นหลักกฎหมายในการตัดสินคดี

๔
๕

การศึกษารูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องทาการศึกษารูปแบบ
กฎหมายของประเทศต้นแบบให้ชัดเจนโดยประเทศที่จะทาการศึกษาโดยสามารถจาแนกประเทศต้นแบบที่จะ
ทาการศึกษา ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (The Civil Law System) และ
กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (The Common Law System)
๑) ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมำยลำยลักษณ์อักษร (The Civil Law System) ได้แก่ สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน สำธำรณรัฐเกำหลี และประเทศญี่ปุ่น
สาธารณรัฐประชาชนจีน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้ว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้แก่ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (Civil Procedure Law of the People’s Republic of China) สาหรับ
กระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน เกิดขึ้นเมื่อศาลสูงสุดหรือที่เรียกว่า Supreme People’s Court (SPC) ได้
สั่งยึดทรัพย์สิน หรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ หรือสั่งให้มีการส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัด
ให้กับเจ้าหนี้ เมื่อลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของศาล ศาลจะให้แผนกบังคับคดี (Enforcement Bureau of SPC)
ซึ่งเป็นแผนกที่จัดตั้งภายใต้ศาลดาเนินขั้นตอนกระบวนการขายทอดตลาดเพื่อนาเงินมาชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตาม
๗๖

สมพร รุจิกิตติอังศุธร. (๒๕๖๒). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย: ความสาคัญของผู้เรียนสังคมศึกษา (ตอนแรก), วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ มกราคม–มิถุนายน ๒๕๖๒,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๔๑

คาพิพากษา ซึ่งรวมถึงวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๗๗ ศาลสูงสุด (SPC) เริ่มการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งศาลสูงสุด (SPC) มีอานาจในการแนะนา
Platform เช่น เว็บไซต์ ในการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่ศาลของสาธารณรัฐประชาชนจีน
จะใช้เว็บไซต์ www.taobao.com ในการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์๗๘
สาธารณรัฐเกาหลี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐเกาหลีได้แก่
กฎหมายการบังคับคดีแพ่ง (Civil Execution Act) โดยให้ศาลมีอานาจในการบังคับคดี เมื่อศาลมีคาพิพากษา
แล้ว เจ้าหนี้สามารถนาคาพิพากษานั้นมาบังคับกับลูกหนี้เพื่อให้ชาระหนี้ ถ้าหากลูกหนี้ไม่ยอมชาระหนี้ เจ้าหนี้
สามารถร้องขอให้ศาลบังคับคดีได้โดยการยึดทรัพย์สิน หรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ หรือได้มีการส่งมอบ
ทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องให้กับเจ้าหนี้ โดยศาลสามารถเริ่มขั้นตอนกระบวนการขายทอดตลาดเพื่อนาเงินมา
ชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ซึ่งรวมถึงวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๗๙ ศาลของ
สาธารณรัฐเกาหลีได้มีเว็บไซต์เฉพาะในการขายทอดตลาดซึ่งเป็นเว็บไซต์สาหรับการวิธีการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลของสาธารณรัฐเกาหลีเอง ซึ่งมีชื่อว่า courtauction.go.kr๘๐
ประเทศญี่ปุ่น
กฎหมายที่ เกี่ย วข้ องกับ การขายทอดตลาดด้ ว ยวิธีก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ข องประเทศญี่ ปุ่น ได้แ ก่
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (Code of Civil Procedure) และกฎหมายการบังคับคดีแพ่ง (Civil
Execution Act) เมื่อศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด ลูกหนี้จะต้องทาตามคาสั่ งศาลในการชาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ ซึ่ง
ศาลสามารถสั่ งยึ ดทรั พย์ สิ น หรื ออายั ดสิ ทธิเรียกร้อ งของลู กหนี้ หรือ สั่ งให้ มีการส่ งมอบทรัพย์สิ นตามสิ ท ธิ
เรียกร้องที่ถูกอายัดให้กับเจ้าหนี้ เมื่อลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของศาล ศาลจะดาเนินขั้นตอนกระบวนการขาย
ทอดตลาดเพื่อนาเงิ นมาชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ๘๑ ส าหรับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่นนั้นยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดเนื่องจากกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นไม่ได้กาหนดวิธีนี้ไว้
โดยชัดแจ้ง แต่พบว่าศาลของประเทศญี่ปุ่นมีระบบให้ผู้ประมูลทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดสามารถตรวจสอบข้อมูล
และคุณลักษณะของทรัพ ย์สินได้ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ๘๒ นอกจากนี้ การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ของประเทศญี่ปุ่ นถือเป็ น ธุร กรรมที่เป็นไปตามหลั กเสรีภาพในการทาสั ญญา และหลั กความ
ศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนาอย่างแท้จริงตามบทกฎหมายทั่วไปในเรื่องสัญญา สิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้ อและ
ผู้ขายย่อมเป็นไปตามที่ตกลงกัน

๗๗

Wu Shaojun. (๒๐๑๕). Civil Enforcement System in China and Its Latest Development, the International
Conference on Enforcement of Civil Case Judgment in the Context of Dynamic Regional Economic Integration, ๒.
๗๘
Xinhua. (๒๐๑๙). Across China: When judicial auctions meet livestream shopping, from http://www.xinhuanet..
com/english/๒๐๑๙-๑๒/๑๘/c_๑๓๘๖๔๐๑๙๔.htm.
๗๙
Jin Yeong Chung, Sungjean Seo and Jong-Hyun Kim. (๒๐๒๐). Litigation and enforcement in South Korea: overview,
from https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/๘-๓๘๑-๓๖๘๑?transitionType=Default& contextData=(sc.Default)&firstPage=
true&bhcp=๑.
๘๐
Supreme Court of Korea. (๒๐๒๐). Court Auction Website, from https://www.courtauction.go.kr.
๘๑
Koki Yanagisawa. (๒๐๑๙). Japan: Litigation & Dispute Resolution ๒๐๑๙, from https://iclg.com/practice-areas/
litigation-and-dispute-resolution-laws-and-regulations/japan.
๘๒
Real Estate Auction Circulation Association. (๒๐๑๙). Notes on court auction of real estate, from https://๙๘๑.jp/
contents/en/dictionary/words.html.

๔๒

๒) ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมำยจำรีตประเพณี (The Common Law System) ได้แก่ สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกำ และเครือรัฐออสเตรเลีย
สาธารณรัฐสิงคโปร์
การบังคับคดีตามคาพิพากษาอยู่ในการดูแลของศาลฎีกาสิงคโปร์ ตามกฎหมาย Supreme Court of
Judicature Act (SCJA) กฎหมาย The State Courts Act (SCA) กฎหมาย The Rules of Court (Rev Ed
๒๐๑๔) และกฎหมาย The Family Justice Rules ๒๐๑๔ คาพิพากษาอาจถูกบังคับโดยวิธีการต่าง ๆ ตาม
หมายศาลซึ่งให้อานาจเจ้าพนักงานของศาลในการดาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อดาเนินการตามคาพิพากษา
คาพิพากษาจะบังคับได้เมื่อได้ส่งสาเนาคาพิพากษาหรือคาสั่งให้แก่ลูกหนี้ตามคาพิพากษาแล้ว วิธีการบังคับหนี้
ตามคาพิพากษาหรือดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งของศาลได้แก่ การออกหมายยึดและจาหน่าย กระบวนการ
อายัด การแต่งตั้งผู้พิทักษ์ทรัพย์๘๓ ถ้าหากลูกหนี้ไม่ยอมชาระหนี้ เจ้าหนี้สามารถขอให้ศาลสั่งให้เริ่มกระบวนการ
ขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ที่ ถู ก ยึ ด ตามค าสั่ ง ของศาลโดยการขายทอดตลาดทรั พ ย์ ด้ ว ยวิ ธี ท าง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยที่มีกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transaction Act) รองรับผลของการ
ขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๘๔
สหรัฐอเมริกา
กฎหมายที่ เกี่ย วข้อ งกับ การขายทอดตลาดด้ว ยวิธีการทางอิเ ล็ กทรอนิ กส์ ของสหรัฐ อเมริ กา ได้แ ก่
กฎหมายกระบวนการบังคับคดีแพ่ง (Civil Enforcement Proceedings) ซึ่งมีกระบวนการแตกต่างกันไปในแต่
ละรัฐ แต่โดยทั่วไปแล้ว เมื่อศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด ลูกหนี้จะต้องทาตามคาสั่งศาลในการชาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้
ซึ่งศาลสามารถสั่งยึดทรัพย์สิน หรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ หรือสั่งให้มีการส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิ
เรียกร้องที่ถูกอายัดให้กับเจ้าหนี้ เมื่อลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของศาล ศาลจะดาเนินขั้นตอนกระบวนการขาย
ทอดตลาดเพื่ อ น าเงิ น มาช าระหนี้ ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ ต ามค าพิ พ ากษา ซึ่ ง สามารถด าเนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ ได้ ๘๕ ทรั พย์ สิน ที่น ามาขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ จะมีการประกาศขายใน
เช่น auction.com
โดยทั่วไปศาลของสหรัฐอเมริกาได้ให้อิสระคู่สัญญาในการขายทอดตลาดโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เช่น การประกาศขายทรัพย์สินออนไลน์ เพื่อนาเงินที่ได้จากการขายมาชาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ และได้รับรองการ
ขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ อย่างไรก็ดี ระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
เปิ ด โอกาสให้ คู่ สั ญ ญาที่ ข ายทอดตลาดระหว่ า งกั น นั้ น สามารถโต้ แ ย้ ง การขายทอดตลาดโดยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์นั้นโดยการฟ้องเป็นคดีต่อศาลได้ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่าการขายทอดตลาดนั้นเป็นการทาให้อีก
ฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ หรือดาเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สาหรับการพิจารณาว่าการขายทอดตลาดโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถดาเนินการได้หรือไม่ หรือถ้าดาเนินการไปแล้ว ได้ดาเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่
ศาลสหรั ฐ อเมริ ก าจะพิ จ ารณาว่ า การขายทอดตลาดนั้ น ได้ ด าเนิ น ไปอย่ า งสมเหตุ ส มผลมากน้ อ ยเพี ย งใด
(Commercially Reasonable)
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีคดีความที่ลูกหนี้ตามคาพิพากษาได้ฟ้องต่อศาลล้มละลายว่าเจ้าหนี้นาทรัพย์สินไป
ขายทอดตลาดที่เว็บไซต์ www.ironplanet.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการขายทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ ซึ่งลูกหนี้กล่าวว่าควรจะนาไปขายที่เว็บไซต์ www.sawmillexchange.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์การขาย
๘๓

กรมบังคับคดี กระทรวงยุตธิ รรม, บังคับคดีอาเซียน, http://www.led.go.th/led_asean/pdf/execution-singapore.pdf
พิชญลักษณ์ คาทองสุก. (๒๕๕๔). การขายทอดตลาดทางอินเทอร์เน็ต, วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต. สาขานิติศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. https://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/๒๔๗๗๓๘, หน้า ๙๓.
๘๕
เรื่องเดียวกัน. หน้า ๘๙.
๘๔

๔๓

ของที่เฉพาะทางและตรงกับทรัพย์สินของลูกหนี้มากกว่า แต่เมื่อศาลได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากิจกรรมการขาย
ทอดตลาดที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ www.ironplanet.com ได้มีจานวนผู้สู้ราคาที่เพียงพอที่ทาให้การขายทอดตลาด
ในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล จึงตัดสินให้การขายทอดตลาดในครั้งนี้สามารถทาได้๘๖
เครือรัฐออสเตรเลีย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือรัฐออสเตรเลีย ได้แก่
กฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีและบริการด้านคดี (Service and Execution of Process Act) ซึ่งกาหนดว่าเมื่อ
ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามคาพิพากษา ศาลสามารถแต่งตั้งเจ้าพนักงานที่เรียกว่า Sheriff เพื่อยึดทรัพย์สิน หรืออายัด
สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ หรือสั่งให้ ส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดให้กับเจ้าหนี้ หากลูกหนี้ไม่
ปฏิบั ติตาม ขั้ น ตอนต่อ ไปก็ จ ะเข้าสู่ กระบวนการขายทอดตลาดเพื่อน าเงินมาช าระหนี้ให้ แก่เ จ้าหนี้ตามค า
พิพากษาได้ทั้งช่องทางปกติและช่องทางออนไลน์ โดยเจ้าพนักงานที่เรียกว่า Sheriff สามารถขายทอดตลาด
ทรัพย์สินใน Platform หรือเว็บไซต์ของผู้ประกอบการเอกชน เช่น www.ebay.com. au และ https://๑๓๔
tow.com.au/towing-services/auctions-sales๘๗
๓.๕

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ประกอบไป
ด้วยกฎหมายดังต่อไปนี้
๓.๕.๑ ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
ในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ให้นิยามของ
การขายทอดตลาดว่า ผู้ซื้อจะเป็นผู้เสนอราคาและผู้ขายจะเป็นผู้ตอบรับหรือปฏิเสธราคาที่ผู้ซื้อเสนอมาในการ
ขายทอดตลาดจะเป็ นการให้ บุคคลสู้ ราคาที่สู งที่สุ ดและเป็นที่พอใจของฝ่ ายผู้ ขาย มีการกาหนดหลั กเกณฑ์
วิธีการ และขั้นตอนของการนาทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ซึ่งนามาใช้กับการขายทอดตลาดของทรัพย์สินทุก
ชนิด หากเป็นการขายทอดตลาดก็จะนาบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับด้ วยเสมอ การ
ขายทอดตลาดมีการกาหนดไว้ให้มีการโฆษณาประกาศเพื่อนาทรัพย์สินออกขายทอดตลาด เพื่อเชิญชวนให้
ประชาชนหรือผู้ที่สนใจทรัพย์สินเข้าร่วมการประมูลหรือร่วมกันเสนอราคาด้วยการเคาะไม้หรือแสดงกิริยาตาม
จารี ตประเพณี บุ ค คลที่ใ ห้ ร าคาสู งผู้ นั้ น ก็จ ะมี ฐ านะเป็ น ผู้ ซื้ อ การขายทอดตลาดจึง บริ บูร ณ์ สั ญญาการขาย
ทอดตลาดก็เกิดขึ้นและมีผลใช้บังคับระหว่างคู่สัญญา สัญญาดังกล่าวจึงเกิดขึ้นทันที แต่ถ้าหากว่าผู้ซื้อยังไม่ได้
เคาะไม้หรือกระทาด้วยประการใดในลักษณะเป็นการสนองในทานองเดียวกัน การขายทอดตลาดนั้นก็ยังไม่
สมบูรณ์ไม่มีผลผูกพันหรือหน้า ที่ระหว่างคู่สัญญา สาหรับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สามารถมีผลบังคับใช้กับผู้ซื้อและผู้ขายในฐานะคู่สัญญาที่มีเจตนาในการ
โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่กันนั้น ศาลได้ให้ความคุ้มครองในทรัพย์สินที่นาออกขายทอดตลาดผู้ซื้อจะไม่เสีย
สิทธิของผู้ซื้อในทรัพย์สินนั้น สัญญาที่เกิดขึ้นจึงมีสถานะเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งสามารถ
เรียกให้อีกฝ่ายชาระหนี้ต่อตนได้ และหากได้มีหลักฐานเป็นหนังสือ วางมัดจา หรือชาระหนี้บางส่วนด้วยแล้ว ก็
สามารถฟ้องคดีเพื่อบังคับชาระหนี้ตามสัญญาจะซื้อจะขายนี้ได้๘๘
๘๖

Jane K. Winn and Benjamin Wright. (๒๐๒๐). Law of Electronic Commerce (fourth edition). Wolters Kluwer. New

York, ๙-๒๙.

๘๗

Victoria State Government. (๒๐๒๐). Justice and Community Safety: auctions, from
https://www.justice.vic.gov.au/sheriffauctions.
๘๘
รวยรื่น พรวัฒนวิชยั . (๒๕๕๙). เรื่องเดิม. หน้า ๖๒.

๔๔

๓.๕.๒ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขำยทอดตลำด พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ประกำศอธิ บ ดี ก รมบั ง คั บ คดี เรื่ อ ง กำรขำยทอดตลำดโดยเพิ่ ม ช่ อ งทำงในกำรเสนอรำคำผ่ ำ นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙ ใน ข้อ ๒๒๘๙ ได้
กาหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจจัดให้มีการขายทอดตลาดโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามที่อธิบดีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับนี้ ได้
มีการออกประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง การขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กาหนดให้สานักงานบังคับคดีเป็นผู้ประกาศขายทอดตลาดและดาเนินการขาย
ทอดตลาด เป็นสานักงานศูนย์กลาง (Center) และให้สานักงานบังคับคดีซึ่งดาเนินการให้มีการเสนอราคาผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นสานักงานเครือข่าย (Node) โดยผู้เสนอราคาผ่านระบบจะต้องตรวจสอบจานวนเครื่อง
อุปกรณ์ที่พร้อมให้บริการในแต่ละสานักงานเครือข่ายจากเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี (www.led.go.th) หลังจาก
นั้นจึงดาเนินการจองอุปกรณ์ที่สานักงานเครือข่ายที่ตนประสงค์จะเข้าเสนอราคาตามระยะเวลาที่กรมบังคับคดี
กาหนดพร้ อ มลงนามในใบจองเครื่ องอุ ป กรณ์แ ละสั ญญารับ ทราบเงื่ อนไขในการเสนอราคาโดยผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
๓.๕.๓ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายหลักในเรื่องของการบังคับคดีได้รับรองเรื่องการ
ขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในมาตรา ๓๓๑๙๐ ความว่า เมื่อได้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิ
เรียกร้องทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกหนี้ตามคาพิพากษา หรือได้มีการส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องที่ถูก
อายัดแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว หากลูกหนี้ไม่ชาระหนี้ตามคาพิพากษา ศาลจะมีคาพิพากษาหรือมีคาสั่งให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการเพื่อนาทรัพย์สินออกขายทอดตลาดนาเงินมาชาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีส่วน
ได้เสีย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามประมวลกฎหมาย
แพ่ ง และพาณิ ช ย์ แ ละกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการนั้ น หรื อ ตามที่ ศ าลมี ค าสั่ ง ก าหนด หรื อ ขายโดยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาดแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการออกกฎกระทรวงดังกล่าวแต่อย่างใด
๘๙

ข้อ ๒๒ ของกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติว่า “เจ้าพนักงานบังคับคดี
อาจจัดให้มีการขายทอดตลาดโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่อธิบดีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี”
๙๐
มาตรา ๓๓๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๓๓๒ และมาตรา ๓๓๖ เมื่อได้ยึดทรัพย์สิน
หรืออายัดสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกหนี้ตามคาพิพากษา หรือได้มีการส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดแก่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีแล้ว ถ้าไม่มีเหตุสมควรงดการบังคับคดีไว้ก่อน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้ นตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้นหรือตามที่ศาลมีคาสั่งกาหนด หรือขายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องแจ้งกาหนดวัน เวลา และสถานที่ซึ่งจะทา
การขายทอดตลาดให้บรรดาผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งปรากฏตามทะเบียนหรือประการอื่นได้ทราบด้วย โดยจะทาการขายทอดตลาดในวันหยุด
งานหรือในเวลาใด ๆ นอกเวลาทาการปกติก็ได้ ทั้งนี้ กาหนดวันและเวลาขายดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันยึด อายัด หรือส่ งมอบ
ทรัพย์สินนั้น
เพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีมีสิทธิเต็มที่ในการเข้าสู้ราคาเองหรือหาบุคคล
อื่นเข้าสู้ราคาเพื่อให้ได้ราคาตามที่ตนต้องการ และเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดแล้ว ห้ามมิให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียใน
การบังคับคดีทั้งหลายหยิบยกเรื่องราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดมีจานวนต่าเกินสมควรมาเป็นเหตุขอให้มีการเพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นอีก”

๔๕

๓.๕.๔ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยทอดตลำด
 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕
กฎหมายฉบั บ นี้มีขึ้น เพื่อดูแลกากับผู้ ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบขายตรง คือมุ่งคุ้มครอง
ผู้บริโภคในการเข้าทาสัญญาซื้อขายกับผู้ประกอบธุรกิจโดยมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่ห่างโดย
ระยะทางที่เกี่ยวกับธุรกิจขายตรงอาจก่อให้เกิดการหลงผิด ถูกหลอก ล่อลวงหรือเอาเปรียบผู้บริโภค การทาธุรกิจ
สินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็ นการเสนอขายสินค้าโดยนาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้
บังคับในส่วนของการแสดงเจตนา ตามมาตรา ๑๖๙๙๑ ให้ความหมายของการแสดงเจตนาในกรณีที่บุคคลซึ่งมิได้
อยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามีผลเป็นการแสดงเจตนานับแต่เวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับ ในการขายทอดตลาด
แบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีการดาเนินการขายทอดตลาด ณ สถานที่ทางกายภาพและทั้งสองฝ่ายต่างก็ทราบว่าอีก
ฝ่ายได้ทาการถ่ายทอดสดย่อมเป็นการแสดงเจตนาในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีผล
เมื่อการแสดงเจตนาไปถึงผู้รับ๙๒
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกฎหมายที่มีความเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่น ๆ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
จึงเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน คู่สัญญาจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะ
นาบทบัญญัตินี้มาใช้บังคับเพื่อคุ้มครองบุคคลบางประเภท และบางสถานการณ์ซึ่งเป็น กรณีที่ผู้บริโภคถูกคุกคาม
เพราะตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบทางด้านกฎหมาย ดั งนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงมีขึ้นเพื่อความสมบูรณ์ของการ
แสดงเจตนา และรองรับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าและบริการของผู้บริโภคจากการที่ได้ซื้อสินค้า
ทอดตลาดมาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีองค์กรกลางด้านคุ้มครองผู้บริโภคในการกากับดูแล๙๓
 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
กฎหมายฉบั บ นี้ ออกมาเพื่อคุ้มครองผู้ ประกอบธุรกิจซึ่งอยู่ในฐานะที่ด้อยประสบการณ์อาจทาให้ ผู้
ประกอบธุรกิจเกิดการเสี ยเปรีย บเกินสมควร โดยมีพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโ ภคนามาใช้ควบคู่กัน โดย
กาหนดให้มีผลบังคับเท่าที่เป็นธรรมเท่านั้น การพิจารณาข้อกาหนดว่าข้อกาหนดใดเป็นธรรมอยู่ในอานาจของ
ศาลในการพิจารณาตามหลักวิญญูชนทั่วไป เว้นแต่ข้อกาหนดใดเข้ากฎหมายเป็นหลักเฉพาะหรือยกเว้นความรับ
ผิด ส่วนนี้ศาลไม่อาจใช้วิจารณญาณในการพิจารณาได้ ศาลจะเข้ามามีบทบาทในการพิจารณาว่าข้อกาหนดหรือ
ยกเว้นหรือจากัดความรับผิดนั้นมีผลใช้บังคับเพียงใด๙๔
๓.๕.๕ พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกใช้บังคับเพื่อรองรับข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลเสมือนเป็นการบังคับใช้โดยทั่วไปเหมือนเอกสารที่เป็นหนังสือและหลักฐานเป็นหนังสือ ทั้ง
ยังมีผลรับรองการรับและการส่งข้อมูลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการแสดงเจตนา สาหรับการแสดงเจตนา
แบบ Real Time สามารถแสดงเจตนาได้ในเวลาจริง เช่น การใช้โปรแกรม Face Time, Facebook Live และ
การแสดงเจตนาแบบ Non-Real Time คือการแสดงเจตนาแต่ผู้รับไม่สามารถตอบรับเจตนาได้ทันที ต้องใช้
๙๑

มาตรา ๑๖๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติวา่ “การแสดงเจตนาที่กระทาต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะ หน้า ให้ถือว่ามี
ผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนานั้น ไปถึงผู้รับการ แสดงเจตนา แต่ถา้ ได้บอกถอนไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานั้น ก่อน หรือพร้อมกันกับที่การแสดง
เจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานั้นตกเป็นอันไร้ผล
การแสดงเจตนาที่ได้ส่งออกไปแล้วย่อมไม่เสื่อมเสียไป แม้ภายหลัง การแสดงเจตนานั้นผู้แสดงเจตนาจะถึงแก่ความตาย หรือถู กศาลสั่ง
ให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ”
๙๒
รวยรื่น พรวัฒนวิชยั . (๒๕๕๙). เรื่องเดิม. หน้า ๗๓.
๙๓
เรื่องเดียวกัน. หน้า ๗๗.
๙๔
เรื่องเดียวกัน. หน้า ๘๗.

๔๖

ระยะเวลาในการตอบรับต้องมีการเปิดโปรแกรมนั้นขึ้นมาก่อนจึงจะแสดงเจตนาตอบรับได้ ในการขายทอดตลาด
แบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น เนื่องจากผู้ใช้บริการได้กรอกและส่งข้อมูลไว้ในระบบล่วงหน้าแล้ว หากมีการเสนอราคา
ทรัพย์สินแล้วกฎหมายถือว่าเป็นข้อมูลและการแสดงเจตนาทั้งสิ้น ในผลของการแสดงเจตนานั้นกฎหมายฉบับนี้
ได้ให้การรับรองสถานะโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะปฏิเสธความมีผลทางกฎหมายเพียงเพราะข้อมูลนั้นปรากฏใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้๙๕
การปรับใช้กฎหมายกับเรื่องการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีปัญหาดังนี้
(๑) สถานะทางกฎหมายเกี่ยวกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ปัจจุบันการใช้กฎหมายเกี่ยวกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ได้นาบทบัญญัติทั่วไป
เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการกาหนดให้คาเสนอและคาสนองตรงกัน โดยการนาทรัพย์สิน
จากคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลออกขายทอดตลาดโดยเปิดเผยเพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้สนใจสู้ราคากันและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่กาหนดกฎเกณฑ์ให้ รองรับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มา
ปรับใช้โดยอนุโลมประกอบกับกฎกระทรวงที่ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด
พ.ศ. ๒๕๕๔ และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่นามาใช้รองรับสถานะทาง
กฎหมายในการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่จากการรวบรวมข้อมูลพบว่ากฎหมายของประเทศไทยยังไม่
มีการกาหนดให้เกิดกระบวนการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ เพราะในปัจจุบัน
ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง การขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดให้เกิดการอานวยความสะดวกในแง่การจองอุปกรณ์เพื่อเข้าเสนอราคาและการเสนอราคา
โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ๙๖
(๒) ความรับผิดชอบในกรณีที่ทรัพย์สินชารุดบกพร่อง
เนื่องจากการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการประมูลทรัพย์สินโดยผู้ซื้อและผู้ขาย
อยู่คนละที่และมีการถ่ายทอดสดเป็นการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของความชารุด
บกพร่องของทรัพย์สินที่ได้ไปนั้นยังไม่มีแนวทางในการออกมาให้การรับรองหากทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดนั้นเกิด
ความชารุดบกพร่องว่าผู้ชื้อหรือผู้ขายต้องรับผิดชอบ สาหรับความชารุดบกพร่องนั้นจะปรับใช้ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิช ย์มาใช้บังคับ หากทาการซื้อขายโดยทั่วไปนั้นผู้ซื้อได้ตรวจดูทรัพย์สิ นตั้งแต่ก่อนเข้าร่ว มการ
ประมูลเพื่อประเมินตัวทรัพย์นั้น หากผู้ซื้อต้องการเข้าประมูลทรัพย์สินตัวนั้น ย่อมหมายความว่าผู้ซื้อยอมผูกพัน
ตนเข้ายอมรับทรัพย์นั้นตามสภาพ และผู้ซื้อย่อมต้องรับความเสี่ยงในการที่ทรัพย์สินนั้นชารุดบกพร่อง
(๓) การใช้สิทธิในการเลิกสัญญาของผู้ซื้อทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์
การยกเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่ง คือการตกลงยกเลิกสัญญาระหว่างคู่สัญญาและตามตัวบท
กฎหมาย ในการยกเลิกสัญญาของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะนาประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์อันเป็นลักษณะทั่วไปมาใช้บังคับแทน ซึ่งกาหนดหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดและ
กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหากผู้ซื้อไม่นาเงินมาชาระราคาทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด โดยกาหนดให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีนาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดได้อีกครั้ง หากราคาทรัพย์สินนั้นต่ากว่าครั้งแรกจะให้ผู้ซื้อ
ครั้งแรกทาการชาระราคาที่ต่างนั้นมิใช่การบอกเลิกการซื้อโดยสิ้นเชิง ผู้ซื้อรายแรกยังคงมีความผูกพันตนอยู่กับ
ทรั พย์ สิ นและหากผู้ ซื้อยั งไม่ดาเนิน การชาระ ผู้ ขายสามารถบอกเลิ กสั ญญาได้และนาทรัพย์สินนั้นออกขาย
ทอดตลาดซ้าอีกครั้ง ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อรายแรกยังคงมีผลผูกพันในราคาทรัพย์สินนั้นอยู่๙๗
๙๕

เรื่องเดียวกัน. หน้า ๘๒.
เรื่องเดียวกัน. หน้า ๙๔.
๙๗
เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๐๓.
๙๖

๔๗

(๔) การนาบทบัญญัติเรื่องการขายซ้ามาใช้กับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ กาหนดให้ผู้ซื้อ
แสดงเจตนาซื้อขายโดยการประมูลทรัพย์สินผ่านระบบการถ่ายทอดสด หากผู้ประมูลทรัพย์สินได้ไม่นาเงินมา
ชาระทรัพย์ กฎหมายให้อานาจเจ้าพนักงานนาทรัพย์นั้นออกขายทอดตลาดอีกครั้งเนื่องจากผู้ซื้อละเลยไม่ใช้
ราคาทรัพย์สินที่ประมูลได้ ในกรณีที่เจ้าพนักงานนาทรัพย์สินออกขายทอดตลาดอีกครั้งหากมีผู้ประมูลทรัพย์ได้
น้อยกว่าครั้งแรก กฎหมายกาหนดให้ผู้ซื้อเดิมยังคงต้องผูกพันในการซื้อตัวทรัพย์นั้นเพื่อคุ้มครองผู้ขายทอดตลาด
ไม่ให้เสียเปรียบ สาหรับระยะเวลาในการนาทรัพย์สินออกประมูลซ้ายั งไม่มีกฎหมายกาหนดระยะเวลาในการ
ดาเนินการขายทอดตลาดซ้าไว้ว่าการขายทอดตลาดซ้าจะต้องดาเนินการภายในกาหนดระยะเวลาเท่าใด๙๘
(๕) ปัญหาขอบเขตการตกลงยกเว้นกฎหมายที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วยสัญญา ๓ เรื่อง ได้แก่ สัญญาขาย
ทอดตลาดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทอดตลาด สัญญาตัวแทนระหว่างผู้ขายทอดตลาดกับบุคคลผู้รับเข้าทาหน้าที่
เป็นผู้ทอดตลาด และสัญญาให้บริการระหว่างผู้ให้บริการเว็บไซต์กับผู้ใช้บริการ ซึ่งในที่นี้หมายถึงผู้ใช้บริการ
ทั้งหลายไม่ว่าจะได้เข้าผูกพันตามสัญญาขายทอดตลาดหรือไม่ แต่ด้วยบทบัญญัติในส่วนเอกเทศสัญญาว่าด้วย
เรื่องการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นกฎหมายที่มิ ใช่เรื่องอันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดั งนั้น คู่สัญญาในการขายทอดตลาดจึงสามารถตกลงเป็นอื่นได้ เช่น
ข้อตกลงในเรื่องการใช้ราคาของผู้ซื้อทอดตลาด ข้อตกลงยกเว้นความรับผิดของผู้สู้ราคาเมื่อไม่ใช้ราคา หรือ
ข้อตกลงของผู้สู้ราคาที่จะไม่ถอนคาสู้ราคาของตน เป็นต้น เมื่อคู่สัญญาสามารถตกลงเป็นอื่นได้แล้ ว อาทิ ยกเว้น
ความรับผิดของผู้สู้ราคาเมื่อไม่ใช้ราคา การตกลงแบบนี้ก็จะทาให้ฝ่ายอื่นเสียเปรียบ
จากกรณีข้างต้น ทางแก้ก็คือสามารถนาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคและพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อ
สัญญาที่ไม่เป็นธรรมมาบังคับใช้ไม่ให้เกิดการตกลงยกเว้นกฎหมายให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสี ยเปรียบ อย่างไรก็ดี
สาหรับหลักเกณฑ์ทั่วไปที่คุ้มครองผู้บริโภคนั้นได้นามาใช้แค่บางส่วนของสัญญาเท่านั้น และเป็นสัญญาประเภทที่
กฎหมายฉบั บ นี้ รั บ รองเท่ านั้ น กล่ าวคือจะต้องเป็นสั ญญาระหว่า งผู้ ประกอบการค้าในทางปกติข องตนกั บ
ผู้บริโภค หากพิจารณาลักษณะของการให้บริการการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว การ
ว่าจ้างให้ผู้ทอดตลาดดาเนินการในลักษณะสัญญาบริการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะไม่ อยู่
ภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้๙๙

๙๘
๙๙

เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๐๙.
เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๑๔.

๔๘

บทที่ ๔
กำรศึกษำรูปแบบ วิธีกำร ผลดีและผลเสีย ข้อกำหนดทำงกฎหมำยของกำรขำยทอดตลำด
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ของต่ำงประเทศ
การศึกษารูปแบบ วิธีการ ผลดีและผลเสีย ข้อกาหนดทางกฎหมายของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น
สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย ดังนี้
๔.๑

สำธำรณรัฐประชำชนจีน
๔.๑.๑ ข้อกำหนดทำงกฎหมำยของกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์

๑) กฎหมำยหลัก
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ของสำธำรณรัฐประชำชนจีน (Civil Code of the People’s
Republic of China)
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสภาประชาชนแห่งชาติ (Standing Committee
of the National People’s Congress: NPCSC) นาไปสู่การร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดย ๒ ร่าง
แรกในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ และ พ.ศ. ๒๕๐๕ ล้มเหลว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ย่าแย่และความวุ่นวายทางด้าน
การเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนในขณะนั้น
หลังจากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เปิดตัว “นโยบายการปฏิรูปและการเปิดประเทศ” ใน
เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๑ NPCSC ได้เริ่มร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขึ้นอีกครั้ง โดยพยายามที่จะ
ตอบสนองความต้องการในการสร้างเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นตลาดในปี พ.ศ.๒๕๒๒ แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทาให้ไม่สามารถสร้างประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ที่สมบูรณ์ได้
ในเวลานั้น ดังนั้นในที่สุด NPCSC จึงตัดสินใจที่จะใช้แนวทางใหม่ คือการออกกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เป็น
การแยกเฉพาะเรื่องก่อน โดยที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จานวนมาก เช่น บทบัญญัติทั่วไปของกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายการสมรส กฎหมายมรดก กฎหมายค้าประกัน และกฎหมายสัญญา ได้รับการกาหนดหรือ
แก้ไขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แล้วจึงจะทาการรวมกฎหมายเหล่านี้เข้าเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อ
เงื่อนไขภายในประเทศมีความเหมาะสมในภายหลัง
สภานิติบัญญัติของสาธารณรัฐประชาชนจีนพยายามดาเนินการร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เป็นครั้งที่ ๔ ใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และนาส่งร่างประมวลกฎหมายฯนี้ ให้กับ NPCSC เพื่อตรวจสอบใน พ.ศ. ๒๕๔๕
แต่ในเวลานั้นได้ถูกระงับไว้ เนื่องจากมีประเด็นความซับซ้อนและประเด็นข้อโต้เถียงเกี่ยวกับตัวร่างประมวล
กฎหมายฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม NPCSC ยังคงใช้แนวทางในการกาหนดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยแยก
ประเด็นเหมือนกับที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ จึงมีการตรากฎหมายทรัพย์สิน และกฎหมายความรับผิดทางละเมิด และ
มีการแก้ไขกฎหมายอื่น ๆ จานวนมากซึ่งเป็นรากฐานสาหรับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเวลาต่อมา
ในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ พรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้มีมติให้รวบรวมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ที่เป็นเอกภาพภายใน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ บทบัญญัติทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่ง
ได้รับการให้สัตยาบัน และในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการตรวจสอบร่าง ๖ ส่วน ในการประชุมต่าง ๆ ของ
๔๙

NPCSC อีกหลายครั้ง ดังนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ร่างสุดท้าย จึงถูกนาเสนอและรับรองโดยสภา
ประชาชนแห่งชาติ (National People’s Congress: NPC) ในการประชุมประจาปีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งถือเป็นการสรุปกระบวนการที่ใช้เวลานานถึงหกทศวรรษของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการตรา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีความครอบคลุมและทันสมัย๑๐๐
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้รับการรับรองโดยสภาประชาชนแห่งชาตินี้ ประกอบด้วย ๗
ส่วน พร้อมบทบัญญัติเพิ่มเติม ๘๔ บท มีทั้งสิ้น ๑,๒๖๐ มาตรา ถือเป็นประมวลกฎหมายที่มีความครอบคลุม
มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
และเมื่อมีผลบังคับใช้ จะยกเลิกกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อื่น ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งหมด อันได้แก่ กฎหมาย
การสมรส (Marriage Law) กฎหมายมรดก (Inheritance Law) หลักการทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(General Principles of Civil Law) กฎหมายการรับบุตรบุญธรรม (Adoption Law) กฎหมายค้าประกัน
(Guaranty Law) กฎหมายสัญญา (Contracts Law) กฎหมายลักษณะทรัพย์ (Rights in Rem Law) กฎหมาย
ความรับผิดทางละเมิด (Tort Liability Law) และบทบัญญัติทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (General
Provisions of Civil Law)
ดังนั้น ในขณะที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนยังไม่มีผลบังคับใช้อย่าง
เป็นทางการนั้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์หลักของสาธารณรัฐประชาชนจีน
คือ กฎหมายสัญญา๑๐๑ (Contracts Law) โดยได้มีการกล่าวถึงไว้ในหมวดที่ ๙ สัญญาซื้อและขาย (Purchase
and Sale Contracts) โดยในมาตรา ๑๗๓๑๐๒ ได้ระบุไว้ว่า “สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาในการขายทอดตลาด
ตลอดจนขั้นตอนการขายทอดตลาดจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบบริหารที่เกี่ยวข้อง” ซึ่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายการขายทอดตลาด ที่จะได้กล่าวถึงใน
ส่วนของกฎหมายเฉพาะต่อไป
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งของสำธำรณรัฐประชำชนจีน (Civil Procedure Law of the
People’s Republic of China)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑๐๓ (Civil Procedure Law) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน นั้น มี
วัตถุประสงค์๑๐๔ เพื่อปกป้องการใช้สิทธิในการดาเนินคดีของคู่กรณี ทาให้ศาลประชาชนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
แยกแยะสิ่งถูกผิด ใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง โดยการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น จะมีความ
เกี่ยวข้องกับหมวด ๒๒ มาตรการบังคับคดี (Execution Measures) ดังได้มีการระบุไว้ในหลายมาตรา เช่น

๑๐๐

Lin et al. (๒๐๒๐) “The adoption of the Chinese Civil Code and its implications on contracts relating to China”
https://www.reedsmith.com/en/perspectives/๒ ๐ ๒ ๐ /๐ ๖ /the-adoption-of-the-chinese-civil-code-and-its-implications-oncontracts#:~:text=The%๒๐Civil%๒๐Code%๒๐consists%๒๐of,the%๒๐civil%๒๐and%๒๐commercial%๒๐fields.
๑๐๑
อ้างถึง Contract Law of the People’s Republic of China
๑๐๒
อ้างถึง Contract Law of PRC, Article ๑๗๓: The rights and obligations of the parties to an auction, as well as the
auction procedures, shall be governed by the provisions of the relevant laws and administrative regulations.
๑๐๓
อ้างถึง Civil Procedure Law of the People’s Republic of China
๑๐๔
อ้างถึง Civil Procedure Law of PRC, Article ๒: The aim of the Civil Procedure Law of the People's Republic of
China is to protect the exercise of the litigation rights of the parties, ensure that the people's courts ascertain facts, distinguish
right from wrong, apply the law correctly, try civil cases promptly, affirm the relations of civil rights and obligations, punish
acts violating civil law, protect the lawful rights and interests of the parties, educate citizens to voluntarily abide by the law,
maintain the social order and economic order, and guarantee the smooth progress of the cause of the socialist construction.

๕๐

มาตรา ๒๒๓๑๐๕ ระบุว่า หากบุคคลที่ถูกบังคับคดีไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเอกสารทางกฎหมาย ศาล
ประชาชนจะมีอานาจปิดผนึก อายัด ตรึง หรือจาหน่ายทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกบังคับคดีได้ มาตรา ๒๒๖๑๐๖
ระบุว่า หลังจากทรัพย์สินได้ถูกปิดผนึกหรืออายัดแล้ว เจ้าหน้าที่บังคับคดีจะสั่งให้บุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับคดี
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเอกสารทางกฎหมายภายในเวลาที่กาหนด ถ้าบุคคลไม่ปฏิบัติตาม
ภาระผู ก พั น ของตนภายในก าหนดเวลาที่ ก าหนด ศาลประชาชนอาจมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดาเนินการขายทรัพย์สินดังกล่าวได้ และมาตรา ๒๓๓๑๐๗ ระบุว่า หลังจากการใช้มาตรการบังคับคดีที่ระบุไว้ใน
มาตรา ๒๒๑ ๒๒๒ และ ๒๒๓ ของกฎหมายฉบับนี้ หากบุคคลที่ถูกบังคับคดียังไม่สามารถชาระหนี้ของตนได้
เมื่อเจ้าหนี้ตรวจพบว่าบุคคลที่ถูกบังคับคดีมีทรัพย์สินอื่นใด เจ้าหนี้อาจยื่นคาร้องต่อศาลประชาชนเพื่อบังคับคดี
ต่อไป
๒) กฎหมำยเฉพำะ
กฎหมำยพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำธำรณรัฐประชำชนจีน (E-Commerce Law of the
People’s Republic of China)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก โดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชน
จีนซึ่งเป็นตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า ๑ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ จึง
เป็นเรื่องสาคัญที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะต้องดาเนินการปกป้องและมีกรอบการกากับดูแลที่จะส่งเสริม การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องของตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความจาเป็นในการ
จัดให้มีการควบคุมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความจาเป็นในการแก้ไข
ปัญหาสินค้าลอกเลียนแบบ การฉ้อโกงผู้บริโภค ความเป็นส่วนตัว การขโมยทรัพย์สินทางปัญญา การหลีกเลี่ยง
ภาษีและการส่งเสริมการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภค๑๐๘
NPCSC ได้ผ่านกฎหมายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และเริ่มมีผล
บังคับใช้ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รวมกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดในการ

๑๐๕

อ้างถึง Civil Procedure Law of PRC, Article ๒๒๓: If the person subject to execution fails to fulfill the obligation
specified in the legal document as instructed by the notice on execution, the people's court shall have the power to seal up,
distrain, freeze, or sell off the property of the person subject to execution at reduced or the current price within the scope of
the obligations that the person subject to execution should fulfill, however, it shall leave the articles of daily necessity for
the person and his or her dependent family members. The people's court shall render an order regarding the adoption of the
measures specified in the preceding paragraph.
๑๐๖
อ้างถึง Civil Procedure Law of PRC, Article ๒๒๖: After a property has been sealed up or distrained, the execution
officer shall instruct the person subject to execution to fulfill, within the prescribed time limit, the obligations specified in the
legal document. If the person fails to fulfill his or her obligations within the prescribed time limit, the people's court may, in
accordance with relevant regulations, entrust the relevant units with the selling of the sealed-up or distrained property at
reduced or the current price. Articles which are prohibited from free trading by the State shall be delivered to and purchased
by the relevant units at the price fixed by the State.
๑๐๗
อ้างถึง Civil Procedure Law of PRC, Article ๒๓๓: After the adoption of the execution measures stipulated in Article
๒๒๑, ๒๒๒ and ๒๒๓ of this Law, if the person subject to execution is still unable to repay his or her debts, it shall continue to
fulfill his or her obligations. Once the creditor discovers that the person subject to execution has any other property, the
creditor may, at any time, apply to the people's court for execution.
๑๐๘
Clark, E. (๒๐๑๙) “China's new e-commerce law: A step in the right direction”

๕๑

ขายสินค้าหรือการให้บริการผ่านเครือข่ายข้อมูลเช่น อินเทอร์เน็ต ยกเว้นผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน และ
บริการที่ให้ข่าวสาร โปรแกรมเสียง โปรแกรมวีดิทัศน์ สิ่งพิมพ์ หรือผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรม๑๐๙
กฎหมายฉบั บ นี้ ไ ด้ ก าหนดผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-commerce operators) ไว้ ๓
๑๑๐
ประเภท ดังนี้
๑. ผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce operators) หมายถึงผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ขายสินค้าหรือให้บริการผ่านเว็บไซต์ที่จัดตั้งขึ้นเองหรือช่องทางอื่นที่ไม่ใช่แพลตฟอร์ม
๒. ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce platform operators) ซึ่งอ้างถึง
บุคคลตามกฎหมายหรือองค์กรที่ไม่ได้จดทะเบียนในองค์กรที่จัดหาสถานที่ทางธุรกิจเสมือนการจับคู่ธุรกรรมการ
ปล่อยข้อมูลและบริการอื่น ๆ ให้กับคู่สัญญาของธุรกรรมพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พวกเขาสามารถดาเนิน
กิจกรรมธุรกรรมที่เป็นอิสระได้
๓. ผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์ม (operators on platform) หมายถึงผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่
ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จุดเด่นของกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับใหม่นี้ ได้แก่
๑. ภาษีอากรและการจดทะเบียนธุรกิจ
กฎหมายกาหนดให้ ผู้ให้ บ ริการพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ ต้องจดทะเบียนเป็นหน่วยงานในตลาดโดยมี
ข้อยกเว้นบางประการ เช่น บุคคลที่ขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรืองานฝีมือของตนเอง หรือทาธุรกรรม
เล็กน้อยและเป็นระยะ ๆ (กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๑๐๑๑๑)
กฎหมายระบุเพิ่มเติมว่าผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดต้องเสียภาษี แต่จะได้รับสิทธิพิเศษ
ด้านภาษี (กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๑๑๑๑๒)
๑๐๙

อ้างถึง E-Commerce Law of PRC, Article ๒: This Law applies to e-commerce activities within the territory of the
People’s Republic of China. For purposes of this Law, “e-commerce” means the business activities of sale of goods or
provision of services through the Internet or other information networks. Where other laws or administrative regulations
contain specific provisions on sale of goods or provision of service, those laws or administrative regulations shall prevail. This
Law shall not apply to financial products and services, or services of providing news and information, audio and video
program, publication and cultural products through information network.
๑๑๐
อ้างถึง E-Commerce Law of PRC, Article ๙: For the purpose of this Law, “e-commerce operators” mean the
natural persons, legal persons or unincorporated organizations that engage in the operational activities of selling goods or
providing service through Internet and other information network, including e-commerce platform operators, operators on
platform and e-commerce operators selling goods or providing service via their self-built websites or other web service.
For the purpose of this Law, “e-commerce platform operators” mean legal persons or other unincorporated
organizations that provide online business premises, transaction matching, information distribution and other services to two
or more parties to an e-commerce transaction so that the parties may engage in independent transactions.
For the purpose of this Law, “operators on platform” mean e-commerce operators that sell goods or provide
services through an e-commerce platform.
๑๑๑
อ้างถึง E-Commerce Law of PRC, Article ๑๐: E-commerce operators shall go through market entity registration
according to laws. However, the preceding sentence shall not apply to the sale of self-produced agricultural products and/or
cottage craft by individuals, labor services using his skills that require no license under the laws and odd and petty
transaction activities of an individual, or those not subject to industrial and commercial registration as provided by laws and
administrative regulations.
๑๑๒
อ้างถึง E-Commerce Law of PRC, Article ๑๑: E-commerce operators shall perform their obligation to pay tax and
enjoy the right to tax benefits in accordance with laws. E-commerce operators that need not go through market entity
registration per the previous paragraph shall, upon the occurrence of the first tax obligation, apply for taxation registration and
make accurate tax declaration in accordance with the laws and administrative regulations on taxation administration.

๕๒

๒. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้อ งปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (กฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๒๓๑๑๓) กฎหมายกาหนดให้ผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระบุขั้นตอนการสอบถาม
แก้ไขและลบข้อมูลผู้ใช้และการยกเลิกบัญชีของผู้ใ ช้อย่างชัดเจน เมื่อผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับคา
ขอสาหรับข้อซักถาม การแก้ไข หรือการลบข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องตอบกลับใน
เวลาที่เหมาะสม เมื่อผู้ใช้ยกเลิกบัญชีของตนผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องลบข้อมูลของผู้ใช้ทั นที เว้นแต่
จะมีกฎหมายหรือข้อบังคับกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือทั้งสองฝ่ายตกลงกัน (กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๒๔๑๑๔)
๓. ความรับผิดของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายระบุ ค วามรั บ ผิ ดชอบของผู้ ใ ห้ บริการแพลตฟอร์มเกี่ยวกับ ผลิ ตภัณ ฑ์และบริการที่ มีให้ บ น
แพลตฟอร์มของตน หากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทราบหรือควรทราบว่าสินค้าหรือบริการที่จัดหาโดยผู้ให้บริการ
บนแพลตฟอร์มไม่เป็นไปตามข้อกาหนดในการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือทรัพย์สิ นหรือผู้ดาเนินการ
บนแพลตฟอร์มได้ละเมิดสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้บริโภค แต่ล้มเหลวในการดาเนินมาตรการที่
จาเป็น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือหากสินค้าหรือบริการอาจส่งผลกระทบต่อชีวิต
และสุ ข ภาพของผู้ บ ริ โ ภคและผู้ ใ ห้ บ ริ การแพลตฟอร์ ม ไม่ส ามารถตรวจสอบคุ ณ สมบั ติข องผู้ ป ฏิบั ติ ง านบน
แพลตฟอร์มเพื่อการปกป้องความปลอดภัยของผู้บริโภค ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
(กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๓๘๑๑๕)
หน่วยงานด้านการตลาดของรัฐบาลอาจสั่งให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ไม่ปฏิบัติตามความรับผิด ชอบ
ข้างต้นให้ดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด หากไม่ดาเนินการดังกล่าวมีโ ทษปรับตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐
หยวน (ประมาณ ๗,๒๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ) ถึง ๒ ล้านหยวน (ประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ) (กฎหมาย
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๘๓๑๑๖)
๑๑๓

อ้างถึง E-Commerce Law of PRC, Article ๒๓: E-commerce operators shall abide by the laws and administrative
regulations on personal information protection when collecting and using the personal information of their users.
๑๑๔
อ้างถึง E-Commerce Law of PRC, Article ๒๔: E-commerce operators shall expressly publicize the manner and
procedure for search, correction, deletion of user information and user deregistration, and shall not set unreasonable
conditions for search, correction, deletion of user information or user deregistration.
E-commerce operators shall, upon receipt of any application for search, correction or deletion of user
information, timely provide such search, correction or deletion of user information upon identity verification. In case of user
deregistration, e-commerce operators shall immediately delete the information of such user; provided that where laws,
administrative regulations or the parties’ agreement require retention, such laws, regulations or agreement shall prevail.
๑๑๕
อ้างถึง E-Commerce Law of PRC, Article ๓๘: An e-commerce platform operator that knows or should know that
the goods sold or services provided by operators on platform are not in compliance with the requirements for safeguarding
personal and property safety or otherwise infringe upon the legitimate rights and interests of consumers, but fails to take
necessary measures shall be jointly and severally liable with such operators on platform in accordance with laws.
For goods or services relating to life or health of consumers, an e-commerce platform operator that fails to
examine the qualification of the operators on platform or fails to fulfill the obligation to safeguard safety of consumers, which
causes damage to consumers, shall be liable in accordance with laws.
๑๑๖
อ้างถึง E-Commerce Law of PRC, Article ๘๓: Where an e-commerce platform operator fails to take necessary
measures against infringement by the operators on platform upon the legitimate rights and interests of consumers, or fails to
examine the qualification of the operators on platform or fails to fulfill the obligation to safeguard safety of consumers, in
violation of Article ๓๘hereof, it shall be ordered by market regulation authorities to make rectification within a prescribed
time limit, may be given a fine of ranging from RMB ๕๐,๐๐๐ to RMB ๕๐๐,๐๐๐ Yuan, or (in serious case) ordered to cease
operation to make rectification with a fine of ranging from RMB ๕๐๐,๐๐๐ Yuan to RMB ๒,๐๐๐,๐๐๐ Yuan.

๕๓

๔. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ตามกฎหมายพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห ากผู้ ถื อ สิ ท ธิ์ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเชื่ อ ว่ า ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารบน
แพลตฟอร์ ม ละเมิด สิ ท ธิ์ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของตน ผู้ ถื อ สิ ท ธิ์ ทรั พ ย์สิ นทางปั ญ ญาอาจแจ้ ง ให้ ผู้ ให้ บ ริก าร
แพลตฟอร์มทราบและขอให้ดาเนินมาตรการเบื้องต้นที่จาเป็น เช่น การลบหรือคัดกรองข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิด
ที่ถูกกล่าวหา การตัดการเชื่อมต่อหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องหรือการยุติธุรกรรมหรือบริการ หากผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
ไม่สามารถดาเนินมาตรการเบื้องต้ นที่จาเป็นในทันทีเมื่อได้รับการแจ้งเตือน จะต้องร่วมกันรับผิดชอบสาหรับ
ความเสียหายเพิ่มเติมพร้อมกับผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์ม (กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๔๒๑๑๗)
ทั้งนี้ เพื่อให้เป้าหมายของกฎหมายใหม่บรรลุผล ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดจะต้องมีส่วนร่วม ผู้ให้บริ การ
แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการควบคุมข้อมูลเนื้อหาและการดาเนินการบนแพลตฟอร์มของตน
ธุรกิจจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกาหนดที่สาคัญการฝึกอบรมและการนาไปใช้
เพื่อให้แน่ใจว่าระบบมีความสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่
ข้อกังวลประการหนึ่ งคือผลกระทบของกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งมีทรัพยากรน้อย
กว่าในการดาเนิน การพัฒนาเว็ บ ไซต์ การฝึกอบรมและการปรับรูปแบบธุรกิจที่จาเป็น เพื่อให้สอดคล้ องกับ
กฎหมายใหม่ นอกจากนี้กฎหมายฉบับใหม่ยังอาจก่อให้เกิดต้นทุนการเข้าสู่ตลาดที่สูงขึ้น ทาให้ธุรกิจบางรายไม่
สามารถเข้าสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้
นอกจากนี้หน่วยงานของรัฐจะต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริหาร ทุกภาคส่วนต้อง
มีการเตรียมความพร้อมและมีส่วนร่วมในการใช้กฎหมายใหม่เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค ต้องมี
การแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับมาตรฐานและกลไกการบริหารอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง และปรับให้เข้ากับความเป็นจริง
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ดี กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับใหม่นี้ได้ยกระดับมาตรฐานการ
ดาเนินการทางการค้าในโลกไซเบอร์และถือเป็นก้าวสาคัญในเส้นทางสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
กฎหมำยกำรขำยทอดตลำด (Auction Law of the People’s Republic of China)
NPCSC ได้ผ่านกฎหมายการการขายทอดตลาด เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๙ และมีผลบังคับใช้
ครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อมามีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ และประกาศใช้กฎหมายฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ ๒๘
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบไปด้วย ๖ ส่วนพร้อมบทบัญญัติเพิ่มเติม มีทั้งสิ้น ๖๙ มาตรา๑๑๘ กฎหมายฉบับนี้
ตราขึ้น เพื่อจุ ด ประสงค์ในการกาหนดมาตรฐานการขายทอดตลาด รักษาความสงบเรี ยบร้อ ยของการขาย
ทอดตลาด และปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายของทุกฝ่ายในกิจกรรมการขายทอดตลาด๑๑๙
๑๑๗

อ้างถึง E-Commerce Law of PRC, Article ๔๒: An IPR holder shall be entitled to notify the e-commerce platform
operator to take such necessary measures as deletion, blocking, disabling the link, termination of transaction and service if the
IPR holder believes that there is any infringement upon its or his IPR or IPRs. Such notice shall include prima facie evidence
on the constitution of infringement.
The e-commerce platform operator shall timely take necessary measures and forward such notice to operators
on platform upon receipt of the same. Failure to timely take necessary measures shall result in the joint and several liability
of the e-commerce platform operator for the enlargement of damage, together with the operators on platform.
Anyone who causes loss of operators on platform due to its wrong notice shall assume civil liability in
accordance with the laws. Anyone who causes loss of operators on platform due to its maliciously wrong notice shall assume
double liability for compensation.
๑๑๘
อ้างถึง Auction Law of PRC
๑๑๙
อ้างถึง Auction Law of PRC, Article ๑: This Law is enacted for the purpose of standardizing acts of auction,
maintaining order of auction and protecting the lawful rights and interests of all the parties in activities of auction.

๕๔

ผู้ขายทอดตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีลักษณะเป็นวิช าชีพและอยู่ภายใต้การควบคุมจาก
ภาครัฐและสมาคมวิชาชีพ โดยได้มีการกาหนดอยู่ในกฎหมายการขายทอดตลาดในหมวดที่ ๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการขายทอดตลาด ซึ่งได้มีการตรากฎหมายมาตรา ๑๐-๒๔ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายทอดตลาด (Auctioneer)
เอาไว้ โดยในมาตรา ๑๐๑๒๐ ระบุว่า ผู้ขายทอดตลาด หมายถึงบุคคลตามกฎหมายขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายนี้ และ กฎหมายบริษัทของสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประมูล
การจัดตั้งบริษัทขายทอดตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามมาตรา ๑๒๑๒๑ สามารถกระทาได้โดย
๑. มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ ๑ ล้านหยวนขึ้นไป๑๒๒
๒. มีชื่อ โครงสร้างองค์กร สถานที่ และข้อบังคับของตนเอง
๓. มีผู้เชี่ยวชาญด้านการขายทอดตลาดและพนักงานคนอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการค้า
๔. มีกฎเกณฑ์สาหรับการขายทอดตลาดที่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๕. มีใบอนุญาตสาหรับการค้าพิเศษที่ออกโดยหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะ
๖. ปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาแห่งรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาการขายทอดตลาด และ
๗. เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่กาหนดโดยกฎหมายหรือกฎและข้อบังคับในการบริหาร
มาตรา ๑๔๑๒๓ กาหนดว่าการดาเนินการขายทอดตลาดของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นจะอยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของนายประมูล (auction master) โดยนายประมูลนี้จะต้องมีคุณสมบัติ๑๒๔ ดังต่อไปนี้
๑. ได้รับการศึกษาระดับวิทยาลัย ๓ ปีหรือการศึกษาขั้นสูงและความรู้ทางวิชาชีพเกี่ยวกับการขาย
ทอดตลาด
๒. เคยทางานอย่างน้อย ๒ ปีในองค์กรการขายทอดตลาด และ
๓. เป็นผู้มีความประพฤติดี
หากบุคคลใดถูกปลดออกจากการจ้างงานจากภาครัฐ หรือใบรับรองคุณสมบัติของนายประมูลถูกยกเลิก
เป็นเวลาน้อยกว่าห้าปี หรือถูกลงโทษทางอาญา บุคคลนั้นจะไม่สามารถได้รับการว่าจ้างเป็นนายประมูล
๑๒๐

อ้างถึง Auction Law of PRC, Article ๑๐: An auctioneer refers to an enterprise legal person that is established in
accordance with this Law and the Company Law of the People's Republic of China and engaged in activities of auction.
๑๒๑
อ้างถึง Auction Law of PRC, Article ๑๒: To establish an auction enterprise, the following conditions shall be
satisfied:
(๑) having a registered capital of RMB one million yuan or more;
(๒) having its own name, organizational structure, premises and Articles of Association;
(๓) having auction masters and other employees commensurate to the trade;
(๔) having rules for the auction trade that conform to the provisions of this Law and other relevant laws;
(๕) having the permit for special trade issued by the public security organ;
(๖) complying with the regulations of the State Council regarding development of the auction trade; and
(๗) other conditions as provided for by laws or administrative rules and regulations.
๑๒๒
ในกรณีของบริษัทที่มีการขายทอดตลาดวัตถุโบราณทางวัฒนธรรม จะต้องมีทนุ จดทะเบียน ๑๐ ล้านหยวนขึ้นไป (มาตรา ๑๓)
๑๒๓
อ้างถึง Auction Law of PRC, Article ๑๔: Auction activities shall be presided over by auction masters.
๑๒๔
อ้างถึง Auction Law of PRC, Article ๑๕: An auction master shall satisfy the following requirements:
(๑) having acquired a ๓-year college education or a higher education and professional knowledge about auction;
(๒) having worked two years at least in an auction enterprise; and
(๓) being a person of good conduct.
If a person has been discharged from public employment or his qualification certificate of auction master
rescinded for less than five years or has been subjected to criminal punishment for intentional offense, he shall not be
employed as an auction master.

๕๕

มาตรา ๑๖๑๒๕ ระบุว่าการตรวจสอบคุณสมบัติและการรับรองคุณสมบัติของนายประมูลนั้น จะกระทา
โดยสมาคมการค้าขายทอดตลาด (auction trade association) โดยในสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น หน่วยงาน
ดังกล่าว คือ สมาคมผู้ขายทอดตลาดแห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน๑๒๖ (China Association of Auctioneers:
CAA) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๘ ถือเป็นสมาคมผู้ขายทอดตลาดแห่งชาติ แต่เพียงผู้เดียวในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีสานักงานใหญ่อยู่ในกรุงปักกิ่ง โดยมีสมาชิก เป็นบริษัทขายทอดตลาด ๓,๐๙๕ แห่งและผู้ขาย
ทอดตลาดรายบุคคล ๑๓,๖๒๒ รายทั่วประเทศ มีมูลค่าธุรกรรมของสมาชิกรวม ๗๒๖.๘ พันล้านหยวนในปี พ.ศ.
๒๕๖๒
ทางสมาคมได้มีการออกใบอนุญาตให้กับกลุ่มผู้ขายทอดตลาดระดับชาติเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๔๐
และมีการกาหนดมาตรฐานต่าง ๆ เช่น Auction of Cultural Relics and Artworks จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๖๓
ทางสมาคมได้มีการกาหนดมาตรฐานระดับชาติ ๒ มาตรฐาน คือ Grade Assessment and Classification for
Auction Enterprises และ Online Auction Standard และมาตรฐานระดับอุตสาหกรรม ๖ มาตรฐาน คือ
Standard for Auction of Cultural Relics and Artworks, Auction Terminology, Code of Practice
for Real Estate Auction, Code of Practice for Vehicles Auction and Specification for
Auctioneers Practice, Product Quality Grade of Cut Flowers Auction-Part ๑ : General
Requirement และ Code of Practice for Benefit Auction นอกจากนี้ส มาคมยังได้จัดอบรมให้ความรู้ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมผู้จัดการอาวุโส การจัดการด้านการตลาดของการขายทอดตลาด และยังมีการ
ฝึกอบรมในระดับนานาชาติและแบบออนไลน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีกด้วย
ในด้านการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทางสมาคมได้สร้าง
แพลตฟอร์มการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สมาชิกได้เริ่มใช้ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มี
การกาหนดมาตรฐานการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (online auction standard) กระทั่งปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก่อตั้งเครือข่ายการขายทอดตลาดแห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (China Auction Network:
CAN) ซึ่งเป็นการลงทุนโดย CAA และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ โดยเครือข่ายนี้ได้ให้บริการไอทีและแพลตฟอร์ม
ธุรกรรมสาหรับธุรกิจขายทอดตลาดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ครอบคลุมบริการต่าง ๆ
ได้แก่ การตลาดของการขายทอดตลาด ให้คาปรึกษาโครงการ ธุรกิจออนไลน์ การเงิน และโลจิสติกส์
๔.๑.๒ กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยภำคเอกชน
๑) รูปแบบและวิธีกำร
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วเนื่องจากพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต๑๒๗ โดยสมาคมผู้ขายทอดตลาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ระบุ
ว่าจานวนการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ ๕๐ ในสาธารณรัฐประชาชน
จีนในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อเทียบกับในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เว็บไซต์การขายทอดตลาดด้วยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์มี
มากมายหลายร้อยบริษัท เว็บไซต์การขายทอดตลาดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมีอยู่เป็นจานวนมาก๑๒๘ เช่น
world. taobao.com, www.paipai.com, www.dangdang.com, global.jd.com, www.mbaobao.com
และ www.newegg.com เป็นต้น โดยเว็บไซต์ขายทอดตลาดที่มีขนาดใหญ่ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่
๑๒๕

อ้างถึง Auction Law of PRC, Article ๑๖: Examination for qualification of auction masters shall be arranged
exclusively by the Auction Trade Association. Persons who pass the examination shall be issued qualification certificates for
auction masters by the said association.
๑๒๖
http://www.caa๑๒๓.org.cn/englistVersion/english_version.jsp
๑๒๗
Shijia, O. (๒๐๑๗) “OnlinAuctions Prova Big Hit”
๑๒๘
“China OnlinAuction” from https://chinabuyagency.com/html/help/china_online_auctions.html

๕๖

Taopao และ JD.com ได้เปิดตัวธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ชาวจีนสาหรับวิธีการ
ใหม่ ๆ ในการซื้อสินค้าออนไลน์ ผู้ประมูลที่มีศักยภาพสามารถดูรายการและเสนอราคาออนไลน์ได้โดยมีความ
เป็นส่วนตัว
Alibaba Group Holding Ltd. ได้กล่าวว่า เมือง ๕ เมืองอันดับแรก ที่มีการขายทอดตลาดด้วยวิธี การ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในสินค้าทุกกลุ่มมากที่สุด ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ หางโจว กวางโจว และเซินเจิ้น ซึ่งจากข้อมูลที่
ทางบริษัทรวบรวมพบว่า สินค้าที่ได้รับความนิยมในการขายทอดตลาดออนไลน์มากที่สุด ได้แก่ เครื่องประดับ
เพชรพลอย สินค้าฟุ่มเฟือย ชา ไวน์ ผลิตภัณฑ์แกะสลัก ตราประทับ และอสังหาริมทรัพย์ โดยเซี่ยงไฮ้มีจานวน
ผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดในกลุ่มเครื่องประดับเพชรพลอย ในขณะที่เมืองที่
มีผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดในกลุ่มสิ นค้าฟุ่มเฟือย ได้แก่ ปักกิ่ง รองลงมาได้แก่
เมืองเซี่ยงไฮ้ และฝูโจว
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ได้รับความนิยมทั้งจากผู้บริโภคทั้งชายและหญิง
โดยพบว่ากลุ่มลูกค้าชายเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักในหลายภูมิภาคของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตปกครอง
ตนเองทิเบต ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และมณฑลกวางตุ้ง เจียงซู และเจ้อเจียง ผู้ซื้อในวิธีดังกล่าวส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
๒๖ ถึง ๓๕ ปี
เถาเป่า (Taopao) ถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์การขายทอดตลาดที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดและมีขนาด
ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีน๑๒๙ ระบบการขายทอดตลาดทั้งหมดขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีในเว็บไซต์ของเถา
เป่าที่ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมาก โดยในเว็บไซต์มีทั้งการขายในรูปแบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์และการขายแบบกาหนดราคาในลักษณะหน้าร้านอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนการขายทอดตลาดยังได้มี
การแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ British auction และ Dutch auction นอกจากนี้ เถาเป่ายังสร้างกระดาน
แสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกประกาศ/บทความต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทา
ธุรกรรมออนไลน์ที่ปลอดภัย การป้องกันรหัสผ่าน อีเมลหลอกลวง มีการนาเสนอวิธีใช้ฟังชั่นการแสดงความ
คิดเห็นของลูกค้าในเว็บไซต์ของตนเอง และยังมีการให้บริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ อย่างไรก็ดี ทาง
เว็บไซต์เถาเป่าได้มีการประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการรับผิดชอบในส่วนของคุณภาพ ความแท้หรือสถานะ
ทางกฎหมายของวัตถุที่นามาขายทอดตลาดในระบบ หรือความสามารถในด้ านการทาธุรกรรมของทั้งผู้ซื้อและ
ผู้ขาย
๒) ผลดี-ผลเสีย
ผลดี
(๑) การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุนด้านการเดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา และลดต้นทุนด้าน
เอกสาร นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร ทาให้องค์กรสามารถนาพื้นที่ไปพัฒนาในด้านอื่น
ๆ ให้เกิดประโยชน์
(๒) ทาให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการประมูลที่ผู้รับบริการทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์
(๓) เป็ น การอานวยความสะดวกให้ ประชาชนเข้าถึงการประมูล ได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่ มี
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการเพิ่มโอกาสให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายมากขึ้น ทาให้
เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

๑๒๙
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๕๗

ผลเสีย
ความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าจากการเจาะเข้าสู่ระบบความปลอดภัยไซเบอร์ของผู้กระทา
ความผิด โดยอาจมีการโจรกรรมข้อมูลของผู้รับบริการในเว็บไซต์นั้น เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต และ
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
๔.๑.๓ กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในกระบวนกำรบังคับคดีแ พ่งตำมค ำ
พิพำกษำ
๑) รูปแบบและวิธีกำร
การขายทอดตลาดของจีนนั้นจะเป็นการขายทอดตลาดที่ยึดหลักและวิธีการจากกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง โดยหากบุคคลที่ถูกบังคับคดีไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเอกสารทางกฎหมาย ศาลประชาชน
จะมีอานาจปิดผนึก อายัด ตรึง หรือจาหน่ายทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกบังคับคดีได้ หลั งจากทรัพย์สินได้ถูกปิด
ผนึกหรืออายัดแล้ว เจ้าหน้าที่บังคับคดีจะสั่งให้บุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับคดีดาเนินการเพื่อให้บรรลุภาระ
ผูกพันที่ระบุไว้ในเอกสารทางกฎหมายภายในเวลาที่กาหนด ถ้าบุคคลไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใน
กาหนดเวลาที่กาหนด ศาลประชาชนอาจมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการขายทรัพย์สินดังกล่าวได้
แต่ในทางปฏิบัติพบว่าศาลของจีนมากกว่า ๕๐๐ แห่ง๑๓๐ ที่ใช้บริการการขายทอดตลาดออนไลน์จาก
แพลตฟอร์มของเอกชน เช่น เถาเป่า (Taobao) และจากบริษัทขายทอดตลาดเอกชนอีกมากกว่า ๒๐๐ แห่ง
นอกจากนี้ยังมีการใช้บริษัทเอกชนที่มีความชานาญเฉพาะด้านในการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยากต่อการประเมิน
ราคาอีกด้วย เช่น งานศิลปะจะให้บริษัทนายหน้างานศิลปะ (art brokers) เป็นผู้ดาเนินการขายทอดตลาด
ตัวอย่างของการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ถูกยึดทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการโดยศาลสูงของมณฑล
เจ้อเจียงบนแพลตฟอร์มการขายอิเล็กทรอนิกส์ของเอกชน จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีอัตราที่ทาการขาย
ทอดตลาดสาเร็จเกือบร้อยละ ๙๔ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ดีกว่าการขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีเดิม (ไม่ใช่วิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์) ถึงร้อยละ ๑๕ ในขณะเดียวกันการชนะราคาสาหรับทรัพย์สินที่ยึดได้ ราคาสูงกว่าราคาที่กาหนด
ไว้ (reserved price) โดยเฉลี่ยเกือบร้อยละ ๔๕ ซึ่งดีกว่าราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์อย่างเห็นได้ชัด
๓) ผลดี-ผลเสีย
ผลดี
(๑) การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุนด้านการเดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา และลดต้นทุนด้าน
เอกสาร นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสารทาให้องค์กรสามารถนาพื้นที่ไปพัฒนาในด้านอื่น
ๆ ให้เกิดประโยชน์
(๒) มีการใช้ระบบความปลอดภัย (Security) ที่ได้มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีการ
กาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และมีการเข้ารหัส (Encryption) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ ทาให้
ลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลที่มักเกิดขึ้นจากการเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ และนอกจากนี้ยังสามารถ
เก็บข้อมูลที่เป็นความลับได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(๓) ทาให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการขายทอดตลาดที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด สามารถเห็นข้อมูลที่
ถูกเรียบเรียงอย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์
(๔) เป็นการอานวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการขายทอดตลาดได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่มี
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบทอดตลาดได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้ทรัพย์สินที่อยู่ในกระบวนการ
บังคับคดีสามารถนาออกมาขายทอดตลาดได้มากขึ้น ทาให้เจ้าหนี้ได้รับการชาระหนี้ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับกระบวนการยุติธรรม
๑๓๐
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๕๘

ผลเสีย
(๑) การสร้างระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลานานในการพัฒนา และต้อง
ใช้งบประมาณสูงในการสร้างระบบที่ปลอดภัย และการสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ปัจจัยภายนอกด้านความเสถียรของอินเทอร์เน็ต หรือปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายระหว่า งการ
ประมูลทรัพย์สินทาให้เกิดอุปสรรคในการประมูลทรัพย์สินของผู้สู้ราคา
(๓) ปัจจัยภายนอกด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เช่น การเจาะเข้าระบบของผู้ที่ไม่หวังดี เป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและเกิดปัญหาในการ
ดาเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๑.๔ กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ำยปกครอง
๑) รูปแบบและวิธีกำร
หน่วยงานฝ่ายปกครองของจีนที่มีการทาการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญ คือ
ส านั ก งานศุ ล กากรแห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ๑๓๑ (General Administration of Customs of the
People’s Republic of China: GACC) ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ของจี น ที่ ท าหน้ า ที่ ด้ า นศุ ล กากรทั้ ง หมด มี
เจ้าหน้าที่รวมมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ดูแลด้านต่าง ๆ เช่น ด้านศุลกากร การตรวจสุขภาพบริเวณชายแดน การ
ตรวจสอบและการกักกันสัตว์ พืช และผลิตภัณฑ์ที่นาเข้าและส่งออก ความปลอดภัยของอาหารที่นาเข้าและ
ส่งออก และการตรวจสอบสินค้า ในปัจจุบัน GACC มีแบ่งการทางานออกเป็น ๔๒ เขตศุลกากร และดาเนินงาน
ต่าง ๆ ผ่านสานักงานศุลกากรทั้งสิ้น ๖๗๘ แห่งทั่วประเทศ
การดาเนินงานของสานักงานศุลกากร จะอยู่ภายใต้กฎหมายศุลกากรของสาธารณรัฐประชาชนจีน๑๓๒
(Customs Law of the People’s Republic of China) ซึ่ ง ได้ มี ก ารก าหนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
สานักงานศุลกากรของสาธารณรัฐประชาชนจีนไว้อย่างชัดเจน โดยหากมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานในแต่ละ
เขตพื้นที่ พบว่ามีสินค้าที่เข้าข่ายผิดกฎหมายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ทางสานักงานศุลกากรสามารถทาการ
เข้ายึด หรือทาลายสินค้าของกลางได้ ในกรณีที่ทาการยึด ทางสานักงานอาจมีการทาการขายทอดตลาด และ
จัดส่งรายได้ที่เกิดขึ้นเข้าคลังต่อไป ซึ่งในปัจจุบันพบว่าสานักงานศุลกากรได้มีการทาการขายทอดตลาดสินค้าด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยการขายทอดตลาดผ่านทางแพลตฟอร์มเอกชนขนาดใหญ่ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เช่น Taopao และ JD.com เป็นต้น
ตัว อย่ างสิ น ค้าที่ มีก ารขายทอดตลาดด้ ว ยวิ ธีอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ โ ดยส านัก งานศุล กากร เช่น ส านัก งาน
ศุลกากรเทียนจิน ได้มีการขายทอดตลาดไวน์และสุราที่ยึดมาได้ ๑๓๓ และมีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นจานวนประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ขวด มูลค่าประมาณมากกว่า ๕.๓๕ ล้านหยวน หรือ ๗๘๓,๐๐๐
ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น ๒ ล็อตใหญ่ โดยล็อตแรกเป็นไวน์ทั้งหมด เช่น Lafite Légende จานวน ๓๗๒ ขวด
Lafite Saga จานวน ๑๗๖ ขวด ไวน์แบรนด์นาเข้ายอดนิยมของจีนแผ่นดินใหญ่ จานวน ๒ ขวด 'Krakus' จาก
โปแลนด์ จานวน ๒,๒๙๘ ขวด ไวน์จาก 'Reeds Estate' ในนิวซีแลนด์ จานวน ๒,๐๖๔ ขวด และไวน์ 'Don
Jon' จากฝรั่งเศส จานวน ๑๔,๙๖๔ ขวด ราคาเริ่มต้นสาหรับล็อตแรกนี้คือ ๒๐๐,๐๐๐ หยวน (๒๙,๕๖๔
ดอลลาร์สหรัฐ) และล็อตที่สองเป็นสุรา เช่น Jack Daniels, Bowmore, Macallan, Laphroaig, Jagermeister
๑๓๑

General Administration of Customs People’s Republic of China from http://english.customs.gov.cn
“Customs Law the People’s Republic of China” from http://english.customs.gov.cn/Statics/๖๔๔dcaee-ca๙๑-๔๘๓
a-๘๖f๔-bdc๒๓๖๙๕e๓c๓.html?
๑๓๓
Wang, N. (๒๐๑๙) “Chinese Customs to Auction RMB ๕.๓M Confiscated Wines and Spirits Online”
๑๓๒

๕๙

และ Glenfarclas ครบรอบ ๑๗๙ ปี, Rawson’s Retreat และ LVMH’s Moët & Chandon และ Montesissa
ของอิตาลี ราคาประมูลสาหรับล๊อตที่สองเริ่มต้นที่ ๕.๓๕ ล้านหยวน (๗๘๓,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ)
อี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ ง คื อ ส านั ก งานศุ ล กากรในมณฑลหู ห นาน มี ก ารขายทอดตลาดด้ ว ย วิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์วัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปและการค้าเป็นครั้งแรกบนแพลตฟอร์มของ Taopao ในวันที่ ๒๔
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (https://zc-paimai.taobao.com) โดยเป็นการขายเศษแก้ว ๑๕ ตันที่ในประเทศ ผ่าน
การขายทอดตลาด ๓ รอบ เศษแก้วเหล่านี้ขายได้ในราคา ๒,๕๑๘ หยวน โดยสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นถึง
ร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ในปัจจุบันพบว่าการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไป
สาหรับศุลกากรจีนในการประมูลสินค้าที่ถูกยึดทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเช่น JD.com และ Tmall.com
เป็นต้น
๒) ผลดี-ผลเสีย
ผลดี
(๑) มีการน าระบบอิเล็ กทรอนิ ก ส์ มาใช้ใ นด้านต่า ง ๆ เช่น มาใช้ จั ดการเรื่ องการโอนกรรมสิ ทธิ์ของ
ทรัพย์สิน การชาระเงิน และการทาสัญญา จึงเป็นการอานวยความสะดวกให้กับประชาชนและลดต้นทุนด้านการ
เดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา ด้านเอกสาร และประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสารทาให้องค์กรสามารถนาพื้นที่ไป
พัฒนาในด้านอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์
(๒) ทาให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการประมูลที่ผู้รับบริการทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์
(๓) เป็ น การอ านวยความสะดวกให้ ป ระชาชนเข้ า ถึง การประมู ล ได้ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากประชาชนที่ มี
อินเทอร์เน็ตสามารถข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สินที่
รั ฐ บาลยึ ด มาจากการกระท าที่ผิ ด กฎหมาย ท าให้ เ กิ ด รายได้ เ ข้ ารั ฐ และเกิ ดผลประโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิ จ ของ
ประเทศโดยรวม
ผลเสีย
(๑) ปัจจัยภายนอกด้านความเสถียรของอินเทอร์เน็ต หรือปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายระหว่างการ
ประมูลทรัพย์สินทาให้เกิดอุปสรรคในการประมูลทรัพย์สินของผู้สู้ราคา
(๒) ปัจจัยภายนอกด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เช่น การเจาะเข้าระบบของผู้ที่ไม่หวังดีเป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและเกิดปัญหาในการ
ดาเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๒ สำธำรณรัฐเกำหลี
๔.๒.๑ ข้อกำหนดทำงกฎหมำยของกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายหลักที่ เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐเกาหลี
ประกอบไปด้วย พระราชบัญญัติพาณิชย์ (Commercial Act) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง (Civil
Procedural Act) และพระราชบัญญัติการบังคับคดีแพ่ง (Civil execution Act) พระราชบัญญัติพาณิชย์
(Commercial Act) กาหนดให้ธุรกรรมการซื้อขายที่กระทาโดยการประมูลมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขาย หลักการนี้เป็นหลักการพื้นฐานที่ทาให้การประมูลไม่ว่าจะดาเนินโดยองค์กรเอกชน หรือการประมูล
ทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ต ามค าพิ พ ากษาที่ ด าเนิ นการโดยศาลผ่ า นเว็ บ ไซต์ก ารขายทอดตลาดด้ ว ยวิ ธีก ารทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องศาล (www.courtauction.go.kr) มี ผ ลผู ก พั น ทางกฎหมาย ส าหรั บ พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี
๖๐

พิจารณาความแพ่ง (Civil Procedural Act) ได้กาหนดให้พนักงานบังคับคดี (Execution Officer) ซึ่งเป็น
พนั ก งานภายใต้ บั ง คั บ ของศาล มี อ านาจในการบั ง คั บ คดี ห ลั ง จากที่ ศ าลมี ค าพิ พ ากษาแล้ ว ซึ่ ง รวมถึ ง การ
ดาเนินการให้มกี ารขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ ส่วนวิธีการในการขายทอดตลาด
นั้นจะกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบังคับคดีแพ่ง (Civil execution Act) ซึ่งกาหนดให้เจ้าหนี้ร้องขอต่อศาล
ให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ และเมื่อศาลอนุมัติตามคาขอของเจ้าหนี้ก็จะสั่งให้ พนักงานบังคับคดี
ดาเนินการขายทอดตลาดต่อไป
นอกจากกฎหมายหลักที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภคในธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Act on the Consumer Protection in Electronic Commerce, etc)
และพระราชบัญญัติธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Transaction Act) ที่กาหนด
มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ซื้อทรัพย์สิน) ในระบบที่ซื้อขายอยู่ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ รับความ
คุ้มครองจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และกาหนดมาตรการคุ้มครองการ
ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความปลอดภัย ทาให้ระบบการวางหลักประกันเพื่อเข้าสู้ราคาในการประมูล
ทรัพย์สินที่อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ส่งผลให้ประชาชนมีความมั่นใจระบบการ
ขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑) กฎหมำยหลัก
พระรำชบัญญัติพำณิชย์ (Commercial Act) แก้ไขล่ำสุด พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติพาณิชย์เป็นกฎหมายที่กาหนดความสัมพันธ์ของนิติสัมพันธ์ทางพาณิชย์ในเรื่องสัญญา
ผลของการซื้อขาย หนี้ และเรื่องการละเมิด โดยในส่วนของการประมูลนั้น พระราชบัญญัติพาณิชย์กาหนดให้
การประมูลเป็นวิธีการหนึ่งของการซื้อขายที่กฎหมายรองรับ ในการประมูล กฎหมายกาหนดให้ผู้ขายต้องแจ้งให้
ผู้ซื้อทราบถึงกาหนดเวลาในการขายทรัพย์สินเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเตรียมตัวในการเข้าประมูล๑๓๔ และหลังจาก
การประมูลเสร็จสิ้น คู่สัญญาจะต้องผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เช่น ผู้ขายทรัพย์สินมีหน้าที่ต้องส่งมอบ
ทรัพย์ให้กับผู้ซื้อ และผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชาระราคาทรัพย์สินหลังจากเป็นผู้ชนะประมูล ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการ
ประมูลด้ว ยวิธีปกติเป็นสิ่ งที่กฎหมายรองรับว่าก่อให้เกิดสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ส่ วนการประมูลด้ว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็มีผลทางกฎหมายเช่นกันเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (Act on the Consumer Protection in Electronic Commerce, etc) และพระราชบัญญัติ
ธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Transaction Act) ที่ยอมรับให้ธุรกรรมที่เกิดขึ้นด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีผลทางกฎหมาย โดยจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป
พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (Civil Procedural Act) แก้ไขล่ำสุด พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายที่กาหนดการดาเนินวิธีพิจารณาคดีในชั้นศาล เช่น
การรับฟ้องคดี การพิจารณาพยานหลักฐาน การกาหนดระยะเวลาและวิธีการส่งเอกสารไปยังคู่ความ และผลของ
คาพิพากษา โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากที่ศาลได้มีคาพิพากษาถึงที่สิ้นสุดแล้ว
(Final and Conclusive)๑๓๕ ซึ่งได้แก่คาพิพากษาที่ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์คาพิพากษาต่อแล้ว พนักงานของ
ศาลจะต้องส่งสาเนาคาพิพากษาที่เป็นที่สิ้นสุดแล้ว ให้กับคู่ความทั้งสองฝ่ายภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากที่ศาลมี
๑๓๔

Commercial Act, Article ๖๗: If, in cases of a sale between merchants, the buyer refuses or is unable to receive the subject
matter of such sale, the seller may deposit it or may sell it by auction after giving peremptory notice within a reasonable period fixed by
him or her. In such cases, he or she shall send notice thereof to the buyer without delay.
๑๓๕
Civil Procedure Act, Article ๔๙๘: A judgment shall not become final and conclusive during the period in which an appeal
may be filed or when a lawful appeal is filed within such period.

๖๑

คาพิพากษา๑๓๖ หลังจากที่คู่ความได้รับสาเนาคาพิพากษา คู่ความจะต้องปฏิบัติตามคาพิพากษา แต่เมื่อลูกหนี้ไม่
ยอมปฏิ บั ติต ามค าพิพ ากษา ศาลจะเริ่ ม กระบวนการบั ง คับ คดี โ ดยมอบให้ เจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี ท าหน้ า ที่
ดาเนินการให้เกิดการบังคับคดี ซึ่งรวมถึงการสั่งให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลู กหนี้เพื่อนามาชาระหนี้
ให้กับเจ้าหนี้เพื่อให้เป็นไปตามคาพิพากษา วิธีการและกระบวนการบังคับคดีนี้จะกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การบังคับคดีแพ่ง (Civil execution Act) ซึ่งจะกล่าวต่อไป
พระรำชบัญญัติกำรบังคับคดีแพ่ง (Civil Execution Act) แก้ไขล่ำสุด พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติการบังคับคดีแพ่งมีวัตถุประสงค์ในการกาหนดขั้นตอนและวิธีการในการบังคับคดีและ
การขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษาเพื่อนามาชาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ประกอบ
ไปด้วยหลักการดังนี้
(๑) เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาทาคาร้องต่อศาลเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทาการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
ลู ก หนี้ ต ามค าพิ พ ากษา ในค าร้ อ งจะอธิ บ ายต่ อ ศาลถึ ง ข้ อ มู ล ของทั้ ง สองฝ่ า ย ได้ แ ก่ เจ้ า หนี้ และลู ก หนี้
รายละเอีย ดของทรัพย์ สิน ที่ขอให้ ขายทอดตลาด และข้อเรียกร้องของเจ้าหนี้ในการขอให้ ศาลประกาศขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้๑๓๗
(๒) เจ้าพนักงานบังคับคดี (Execution Officer) มีอานาจในการเข้าอาคารสถานที่เพื่อไปสืบทรัพย์และ
สืบสวนลูกหนี้และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องที่อาศัยอยู่ในทรัพย์สินที่พิพาท และมีอานาจขอให้บุคคลเหล่านี้ส่ง
เอกสารเพื่อประกอบการขายทอดตลาด ในกรณีที่จาเป็น พนักงานบังคับคดีสามารถดาเนินการเท่าที่เหมาะสมใน
การเปิดประตูที่ใส่กลอนอยู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้๑๓๘
(๓) เมื่อศาลเห็นชอบให้มีการขายทอดตลาดแล้ว ศาลจะมอบหมายให้พนักงานดาเนินการยึดทรัพย์สิน
นั้นไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ ลูกหนี้ ตามคาพิพากษาโอนทรัพย์สิ นไปให้บุคคลอื่นหรือ ดาเนินการใดๆ ที่จะเป็นการ
ขัดขวางการขายทอดตลาด๑๓๙
(๔) หลังจากได้ยึดทรัพย์สินโดยสมบูรณ์แล้ว ศาลจะทาการกาหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ในระหว่างนี้ เจ้าหนี้รายอื่นหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถคัดค้านการขายทอดตลาดและร้อง
ขัดทรัพย์ต่อศาลได้๑๔๐
(๕) ศาลจะสั่งให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อกาหนดราคาขั้นต่าในการประมูล (Minimum Sale
Price) ศาลสามารถสั่งให้มีผู้ประเมินมาทาการประเมินทรัพย์สินและผู้ประเมินสามารถทาคาร้องขอต่อศาลให้
พนักงานบังคับคดีให้ความช่วยเหลือในการประเมินราคาทรัพย์สินได้๑๔๑

๑๓๖

Civil Procedure Act, Article ๒๑๐: (๑) The junior administrative officer, etc. of a court shall serve a written judgment on the
parties within two weeks from the date of receiving it. (๒) The service of a written judgment shall be effected with its authentic copy.
๑๓๗
Civil Execution Act, Article ๘๐: The following matters shall be entered in a written application for a compulsory auction Indication of the creditor, the debtor, and the court; Indication of the immovables; A specific claim causing the auction, and a specific
executive title which may be effected.
๑๓๘
Civil Execution Act, Article ๘๒: An execution officer may gain access to a building for an investigation … and interrogate the
debtor or the third party occupying the building, or request him/her to submit the documents; An execution officer may, if deemed
necessary for gaining access to the building under paragraph (๑), take an adequate measure, such as opening a locked door.
๑๓๙
Civil Execution Act, Article ๘๓: In rendering a ruling to commence an auction procedure, the seizure of the immovables
shall be simultaneously ordered … take measures necessary for preventing any act of infringing on the immovables.
๑๔๐
Civil Execution Act, Article ๘๖: Any interested parties may put in a demurrer against a ruling to commence an auction to
the court, by not later than the time the price of sale is paid in full.
๑๔๑
Civil Execution Act, Article ๙๗: A court shall have an appraiser appraise immovables, and determine the minimum sale
price by taking account of such appraised price. When an appraiser requests an execution officer to render an assistance under Article ๗,
he/she shall obtain permission from the competent court.

๖๒

(๖) หลังจากขั้นตอนการประเมินราคาทรัพย์สินเสร็จสิ้นแล้ว ศาลจะกาหนดวิธีการขายทอดตลาด ๑๔๒
กาหนดวันขายทอดตลาด (Date of Bidding) วันที่ออกคาสั่งเสร็จสิ้นการขายทอดตลาด (Date of Decision on
Successful Bidding)๑๔๓ กาหนดข้อมูลรายละเอียดที่แจ้งต่อสาธารณชนถึงการขายทอดตลาด ประกอบด้วย
ข้อ มู ล ของทรั พย์ สิ น ผู้ ครอบครองทรั พย์ สิ นในขณะที่ ทรั พ ย์สิ น ทาการขายทอดตลาดและระยะเวลาที่ ก าร
ครอบครองนั้นสิ้นสุดลง วันและสถานที่ของการขายทอดตลาด ราคาเริ่มต้นในการประมูลทรัพย์สิน วันและเวลา
วันที่ออกคาสั่งเสร็จสิ้นการขายทอดตลาด
๒) กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Act on the Consumer Protection
in Electronic Commerce, etc) แก้ไขล่ำสุด พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบั ญญั ติคุ้ม ครองผู้ บ ริ โ ภคในธุ รกรรมอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ หรื อที่ เรีย กว่ า e-Commerce Act
กาหนดให้ผู้ให้บริการที่ทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้บริโภคจะต้องต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายนี้
เพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของผู้รับบริการ ดังนั้น ผู้ประมูลทรัพย์สินได้จากการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้า
ใช้ระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์สาหรับ
อสังหาริมทรัพย์ และการทาสัญญาซื้อขาย ที่สามารถดาเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น เนื่องจากมี
กฎหมายนี้ให้การคุ้มครอง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้กาหนดหลักการที่สาคัญ
ไว้ดังนี้
(๑) ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาบันทึกรายการธุรกรรมไว้เพื่อการตรวจสอบภายหลัง๑๔๔
(๒) ผู้ให้บริการจะต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อไม่ให้ข้อมูลของผู้รับบริการเกิดการรั่วไหล ซึ่ง
ประกอบด้วย ข้อมูลการจ่ายเงิน และข้อมูลการเงินของผู้บริโภค๑๔๕
(๓) ผู้ให้บริการจะต้องดาเนินการป้องกันความเสียหายเมื่อเกิดความเสียหายกับผู้รับบริการจากการการ
ทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ต้องดาเนินการยืนยันตัวตนเพื่อตรวจสอบผู้กระทาความผิดเพื่อส่งต่อข้อมูลให้
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่อไป หรือดาเนินการลดหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น๑๔๖
(๔) ผู้รับบริการสามารถร้องขอให้มีการระงับข้อพิพาทโดยการประนีประนอมระหว่างผู้ให้บริการกับ
ผู้รับบริการ โดยสานักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (Fair Trade Commission) จะร้องขอให้มีการ
แต่งตั้งผู้ ประนอมในการระงับข้อพิพาท และเมื่อข้อพิพาทได้ไกล่เกลี่ยแล้ว สานักงานคณะกรรมการแข่งขัน
ทางการค้าจะออกข้อเสนอแนะให้คู่พิพาทปฏิบัติตาม๑๔๗
๑๔๒
๑๔๓

๑๔๔

Civil Execution Act, Article ๑๐๓: Method of Sale for Compulsory Auction.
Civil Execution Act, Article ๑๐๔: Fixing Date of Bidding and Date of Decision on Successful Bidding, etc.

Act on the Consumer Protection in Electronic Commerce, etc, Article ๖: A business operator shall preserve the
records on transactions.
๑๔๕
Act on the Consumer Protection in Electronic Commerce, etc, Article ๘: business operator shall take measures
necessary for maintaining security of the relevant information.
๑๔๖
Act on the Consumer Protection in Electronic Commerce, etc, Article ๑๑: Where a customer suffers or is likely to
suffer damage to his or her property as a result of the illegal use of his or her information in the transaction of goods, etc.,
the business operator shall take necessary measures prescribed by Presidential Decree, such as verification of identity or
recovery from damage.
๑๔๗
Act on the Consumer Protection in Electronic Commerce, etc, Article ๓๓: Where a request for relief for violation
of this Act in an electronic commerce transaction or a mail order is filed by a consumer, the Fair Trade Commission shall
request a mediation organization dedicated to resolution of disputes over consumer damage before issuing a
recommendation.
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พระรำชบัญญัติธุรกรรมทำงกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Transaction Act)
แก้ไขล่ำสุด พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นพระราชบัญญัติที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙
และมีการแก้ไขหลายครั้ง โดยแก้ไขครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติดังกล่าวถูกบัญญัติขึ้นเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่น ในการทาธุร กรรมทางการเงินอิ เล็ กทรอนิกส์ โ ดยสร้างความชั ดเจนเกี่ยวกับความสั มพันธ์ทาง
กฎหมาย และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสะดวกทางการเงินสาหรับประชาชน รวมถึงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยสร้างรากฐานสาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
พระราชบัญญัติดังกล่าวครอบคลุมเนื้อหาสาคัญ เช่น ขอบเขตของธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์
การใช้ เ อกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การยื น ยั น รายละเอี ย ดของธุ ร กรรม ความรั บ ผิ ด ของสถาบั น การเงิ น หรื อ
ผู้ประกอบการธุรกิจการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การมีผลของสัญญาธุรกรรมการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา
เมื่อการชาระเงินมีผล การขอให้ยกเลิกการชาระเงิน การใช้และแลกเปลี่ยนสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ หน้าที่ในการ
สร้างความปลอดภัย การวิเคราะห์และประเมินความเปราะบางของระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การกระทาอัน
เป็นการละเมิดทางอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างและเก็บบันทึกธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ในเรื่อง
ของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายฉบับนี้ทาให้การวางเงินที่เป็นหลักประกันผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อมีผู้ชนะประมูลสามารถดาเนินการได้เพราะ
กฎหมายได้ยอมรับให้การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีผลทางกฎหมาย๑๔๘
๔.๒.๒ กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยภำคเอกชน
๑) รูปแบบและวิธีกำร
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาคเอกชนของสาธารณรัฐเกาหลี ประกอบไปด้วย
ภาคเอกชนที่ให้บริการหลายรายด้วยกัน โดยผู้ให้บริการรายใหญ่ ได้แก่ Seoul Auction (ให้บริการประมูล
ทรัพย์สินด้านศิลปะเป็นหลัก) K Auction (ให้บริการประมูลทรัพย์สินที่เป็นวัตถุโบราณ และทรัพย์สินด้านศิลปะ
เป็นหลัก จะเปิดการประมูล สองเดือนครั้ง) และ Auctionwini (ให้บริการประมูลทรัพย์สินที่เป็นรถยนต์เป็น
หลัก)
สาหรับรูปแบบและวิธีการจะยกตัวอย่างการประมูลของ Seoul Auction (seoulauction.com)๑๔๙
เพื่อนามาเป็นกรณีศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้
(๑) ผู้สู้ราคาลงทะเบียนในเว็บไซต์เพื่อกรอกข้อมูลและยืนยันตัวตนก่อนทาการประมูล
(๒) หลังจากลงทะเบียนแล้ว ผู้สู้ราคาเลือกทรัพย์สินที่สนใจบนเว็บไซต์เพื่อดูรายละเอียดและข้อมูลของ
ทรัพย์สิน เว็บไซต์จะแสดงภาพทรัพย์สินเป็นลักษณะ “Preview” ที่ให้ผู้สู้ราคาสามารถพิจารณาทรัพย์สินได้ใน
หลายมุมมอง เมื่อผู้สู้ราคาเลือกทรัพย์สินที่สนใจจะเข้าสู้ราคาแล้ว เว็บไซต์จะส่งข้อมูลวันและเวลาการประมูลไป
ที่อีเมลของผู้สู้ราคาเพื่อให้ผู้สู้ราคาสามารถกดลิงค์นั้นในวันเวลาที่กาหนดและเข้าประมูลได้เลย

๑๔๘

Article ๑๒ (Validity of Electronic Payment Transaction Contracts) for electronic funds transfers: When the
information on the amount transferred on a transaction request is completely recorded on the ledger of the account of a
financial company or an electronic financial business entity with which the payee's account is opened; For payments made by
an electronic prepayment means or electronic currency: When the information on the amount requested on a transaction
request gets to the electronic apparatus designated by the payee; For payments made by other electronic payment means:
When the information on the amount requested on a transaction request is completely input in the electronic apparatus of a
financial company or an electronic financial business entity with which the payee's account is opened.
๑๔๙
Seoul Auction. (๒๐๒๐) “Auction Information” from https://www.seoulauction.com.
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(๓) ในวันและเวลาที่กาหนดประมูล ผู้สู้ราคาจะต้องเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อยืนยันตัวเองอีกรอบและเพื่อ
ยืนยันความจานงในการเข้าประมูล
(๔) ผู้ สู้ ร าคาสามารถเลื อ กว่ า จะประมู ล ออนไลน์ แ บบปกติ ห รื อ จะประมู ล ออนไลน์ แ บบอั ต โนมั ติ
(Automatic Bidding) โดยผู้สู้ราคาสามารถตั้งราคาไว้ก่อนหน้าการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นลง ถ้าไม่
มีผู้สู้ราคาคนอื่นให้ราคาที่สูงว่าราคาที่ผู้สู้ราคาตั้งราคาไว้ก่อนหน้าการประมูล ผู้สู้ราคาก็จะเป็นผู้ชนะการประมูล
(๕) ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ที่ให้ราคาสูงสุด แต่ถ้าราคาสูงสุดจากผู้สู้ราคาประมูลออนไลน์แบบปกตินั้น
เป็นราคาที่เท่ากันกับผู้ประมูลออนไลน์แบบอัตโนมัติ (Automatic Bidding) จะถือว่าผู้ประมูลออนไลน์แบบ
อัตโนมัติเป็นผู้ชนะการประมูล และถ้ามีผู้ประมูลออนไลน์แบบอัตโนมัติใ ห้ราคาสูงสุดเท่ากัน ให้ดูที่เวลาของการ
ส่งราคา ผู้ใดส่งราคาเข้าระบบก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล
(๖) เมื่ อได้ ผู้ ช นะการประมู ล แล้ ว จะมีการส่ งอี เมลไปยืน ยันการชนะประมูล ถ้าหากผู้ ช นะประมู ล
ต้องการยกเลิกการซื้อทรัพย์สิน จะต้องชาระค่าปรับร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ประมูลชนะภายใน ๗ วันนับตั้งแต่ได้
ทาการแจ้งว่ายกเลิก
(๗) การชาระราคาจะต้องชาระราคาที่ประมูลได้ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการประมูลร้อยละ ๑๘ ของ
ราคาที่ประมูลได้ สามารถเลือกช่องทางในการชาระราคาได้ทั้งการโอนเงินเข้าบัญชีของ Seoul Auction หรือ
ชาระราคาผ่านเว็บไซต์โดยใช้บัตรเครดิต หรือการชาระเงินด้วยตัวเองที่สานักงาน Seoul Auction การชาระ
ราคาไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามจะต้องดาเนินการภายใน ๗ วันหลังจากที่ประมูลเสร็จสิ้น
(๘) ผู้ให้บริการมีบริการส่งของให้ผู้ชนะประมูลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายถ้าที่อยู่ของผู้ ชนะประมูลอยู่ในเขตที่
กาหนดไว้ เช่น ภายในกรุงโซลและปริมณฑล
๒) ผลดี-ผลเสีย
ผลดี
(๑) การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุนด้านการเดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา และลดต้นทุน
ด้านเอกสาร นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสารทาให้องค์กรสามารถนาพื้นที่ไปพัฒนาในด้าน
อื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์
(๒) ทาให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการประมูลที่ผู้รับบริการทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์
(๓) เป็ นการอานวยความสะดวกให้ ประชาชนเข้าถึงการประมูลได้มากขึ้นเนื่องจากประชาชนที่มี
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการเพิ่มโอกาสให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายมากขึ้น ทาให้
เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
ผลเสีย
ความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าจากการเจาะเข้าสู่ ระบบความปลอดภัยไซเบอร์ของผู้กระทา
ความผิด ตัวอย่างเช่นในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้เกิดการเจาะเข้าระบบของเว็บไซต์ Auction.co.kr และได้โจรกรรม
ข้อมูลของผู้รับบริการในเว็บไซต์นั้นไปถึง ๑๘ ล้านคน ซึ่งข้อมูลที่ได้ไปโดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลการเงินของ
ผู้รับบริการ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลบัญชีธนาคาร๑๕๐

๑๕๐

Dave Albaugh. (๒๐๒๐) “Biggest data breaches in history” from https://www.comparitech.com/ blog/information security/biggest-data-breaches-in-history.
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๔.๒.๓ กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในกระบวนกำรบังคับคดีแพ่งตำมคำ
พิพำกษำ
๑) รูปแบบและวิธีกำร
ภายใต้กฎหมายการบังคับคดีแพ่ง (Civil Execution Act) ศาลแพ่งของสาธารณรัฐเกาหลี ทาหน้าที่
บังคับคดีและการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับการชาระเงิน ศาลแพ่งของสาธารณรัฐ
เกาหลี มี ร ะบบการขายทอดตลาดด้ ว ยระบบออนไลน์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ courtauction.go.kr ที่ น าทรั พ ย์ สิ น ใน
กระบวนการบังคับคดีมาเสนอขายให้ผู้ที่สนใจสู้ราคาเข้ามาดูรายละเอี ยดและข้อมูลที่สาคัญที่บอกรายละเอียด
ของทรัพย์สิน เช่น รูปภาพของทรัพย์สิน คาบรรยายถึงลักษณะของทรัพย์สิน ที่ตั้งของทรัพย์สินโดยแสดงใน
ลักษณะแผนที่ และตารางเวลาการขายทอดตลาด ผู้ที่สนใจสู้ราคาสามารถพิจารณาข้อมูลต่างๆ ของทรัพย์สินที่
อยู่บนเว็บไซต์และเข้าระบบเพื่อทาการประมูลทรัพย์สินในเว็บไซต์ได้โดยต้องวางหลักประกัน เป็นจานวนเงินร้อย
ละ ๑๐ ของราคาทรัพย์สินที่ประกาศขายก่อนเข้าทาการประมูล
ระบบการขายทอดตลาดด้วยระบบออนไลน์ของสาธารณรัฐเกาหลีเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการคดี
ของศาลของสาธารณรัฐเกาหลี (Case Management System) ซึงใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการทั้ง
กระบวนการตั้งแต่การยื่นคาร้องหรือคาฟ้อง กระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล ไปจนถึงกระบวนการบังคับคดี
และการขายทอดตลาด
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์ในกระบวนการบังคับคดีแพ่งตามคาพิพากษาศาล
(Judicial Compulsory Auction) เกิดขึ้นหลังจากที่ศาลมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้แพ้คดีที่เป็นหนี้เงิน และลูกหนี้
ต้องชาระหนี้เงินให้กับเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา แต่ลูกหนี้ไม่ยอมชาระหนี้ จึงทาให้เจ้าหนี้ต้องร้องขอศาลให้ยึด
ทรัพย์ลูกหนี้ตามคาพิพากษาเพื่อดาเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินลูกหนี้เพื่อมาชาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ โดยการ
ขายทอดตลาดนั้น ศาลแพ่งของเกาหลีจะดาเนินการขายทอดตลาดผ่านเว็บไซต์ courtauction.go.kr ตามที่ได้
กล่าวไปข้างต้น๑๕๑
ผู้สนใจสู้ราคาสามารถเข้าไปดูข้อมูลทรัพย์สินที่ประกาศขายทอดตลาดได้ในเว็บไซต์ ประกอบไปด้วย
ตารางเวลาการขายทอดตลาด รายละเอียดของทรัพย์สินที่ประกาศขายทอดตลาด รูปภาพของทรัพย์สิน และ
สถานที่ตั้งของทรัพย์สินที่แสดงในรูปแบบแผนที่
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์ในกระบวนการบังคับคดีแพ่งตามคาพิพากษาศาล
(Judicial Compulsory Auction) สามารถแบ่งได้เป็นสามขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนก่อนการประมูลทรัพย์สิน
(Pre-Bidding Stage) ขั้นตอนการประมูลทรัพย์สิน (Bidding Stage) และขั้นตอนหลังการประมูลทรัพย์สิน
(Post-Bidding Stage)
(๑) ขั้นตอนก่อนการประมูลทรัพย์สิน (Pre-Bidding Stage)
ขั้นตอนนี้เริ่มต้นด้วยการที่เจ้าหนี้ทาคาร้องขอไปที่ศาลเพื่อขอขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ และ
จ่ายค่าธรรมเนีย มคาร้องขอให้ขายทอดตลาดต่อศาล หลังจากนั้น ศาลจะพิจารณาคาร้องขอของเจ้าหนี้ว่า
เหมาะสมที่จะให้มีการขายทอดตลาดหรือไม่ ถ้าศาลพิจารณาว่าเหมาะสม ศาลจะมีคาสั่งให้เริ่มกระบวนการขาย
ทอดตลาด ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการดาเนินการให้ลูกหนี้ได้รับเอกสารแจ้งว่าจะมีกระบวนการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้ได้รับทราบถึงข้อมูลในด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่
สาคัญเนื่ องจากกระบวนการขายทอดตลาดทั้งหมดจะไม่ส ามารถเริ่มต้นขึ้นได้ถ้าหากลูกหนี้ไม่ได้รับเอกสาร
ดังกล่าว
๑๕๑

Yulchon et al. (๒๐๑๙) “How the Auction Procedure Works in Korea” from https://www.yulchon.com/mail/๒๐๐๙๐๓/
realestate/ pdf_eng.pdf.
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ในขั้นตอนต่อมา ศาลจะประกาศวัตถุประสงค์ในการขายทอดตลาดในครั้งนี้ต่อสาธารณะ และให้เจ้าหนี้
รายอื่นมาร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ พร้อมทั้งกาหนดเวลาการยื่นคาร้องขอเฉลี่ยทรัพย์นั้น หลังจากนั้น ศาลจะสั่ งให้ผู้
ประเมินราคาทารายงานประเมินราคาทรัพย์สินของลูกหนี้ หลังจากได้รับรายงานการประเมินราคา ศาลจะ
ก าหนดราคาเริ่ ม ต้ น ของทรั พ ย์ สิ น ที่ ท าการประมู ล พร้ อ มทั้ ง สั่ ง ให้ เ ตรี ย มข้ อ มู ล เพื่ อ บรรยายลั ก ษณะและ
รายละเอียดของทรัพย์สิน ถ้าหากศาลพบข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสาคัญในขั้น ตอนใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ศาลจะ
สั่งให้มีการแก้ไขและเลื่อนระยะเวลาการยื่นคาร้องขอเฉลี่ยทรัพย์
หลังจากที่พ้นระยะเวลายื่นคาร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ ศาลจะประกาศวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน พร้อมทั้ง
กาหนดวิธีการขายทอดตลาดและราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่ทาการประมูล ขั้นตอนทั้ง หมดของ Pre-Bidding
Stage นี้จะใช้เวลาประมาณ ๕-๖ เดือน
(๒) ขั้นตอนการประมูลทรัพย์สิน (Bidding Stage)
ขั้นตอนนี้เริ่มต้นด้วยการวางหลักประกัน โดยผู้ที่สนใจสู้ราคาจะต้องวางหลักประกัน เป็นจานวนเงินร้อย
ละ ๑๐ ของราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่ทาการประมูล ซึ่งในการทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ช่อ งทางของศาล (courtauction.go.kr) ผู้ สู้ ร าคาสามารวางหลั ก ประกั น ออนไลน์ไ ด้ ที่ เ ว็บ ไซต์ http://ekt.
scourt.go.kr หลังจากนั้นผู้สู้ราคาจึงเริ่มสู้ราคาในการประมูล
หลังจากการประมูล ในกรณีที่ไม่มีผู้ชนะการประมูล ศาลจะเลื่อนวันขายทอดตลาดสาหรับทรัพย์สินนั้น
และลดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่ทาการประมูล ในกรณีที่มีผู้ชนะประมูล ศาลจะเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้รายอื่น
ร้องคัดค้านการขายทอดตลาด เช่น การร้องขัดทรัพย์ การของดการบังคับคดี ก่อนที่จะมีคาสั่ งขายทอดตลาด
ทรัพย์สินนั้น ถ้าหากศาลอนุมัติตามคาร้องคัดค้านการขายทอดตลาด ศาลจะสั่งงดขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ถ้า
หากไม่มีการร้องคัดค้านการขายทอดตลาด หรือศาลไม่อนุมัติคาร้องคัดค้านการขายทอดตลาด ศาลจะสั่งขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินนั้นและกาหนดวันชาระราคา ขั้นตอนทั้งหมดของ Bidding Stage จะใช้เวลาประมาณ ๗ วัน
นับจากวันขายทอดตลาด
(๓) ขั้นตอนหลังการประมูลทรัพย์สิน (Post-Bidding stage)
ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการชาระเงินในการซื้อทรัพย์สินที่ประมูลได้หลังจากศาลมีคาสั่งขายทอดตลาด
กาหนดวันชาระราคาค่าทรัพย์สินที่ประมูลจะกาหนดไว้หนึ่งเดือนหลังจากวันที่ศาลมีคาสั่งขายทอดตลาด ก่อนถึง
กาหนดวันชาระราคาดังกล่าว ศาลจะให้เจ้าหนี้รายอื่นที่ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ไว้ ส่งรายการราคาที่ขอเฉลี่ยทรัพย์
และศาลจะทาการเฉลี่ ย ทรั พย์ ตามรายการราคาที่ ขอเฉลี่ ยทรัพย์ นอกจากนี้ ลู กหนี้มีสิ ท ธิช าระหนี้เ พื่อซื้ อ
ทรัพย์สินคืนในเวลาใด ๆ ก่อนวันชาระราคาค่าทรัพย์สินที่ศาลกาหนด ขั้นตอนทั้งหมดของ Post-bidding stage
ใช้เวลาประมาณ ๒-๓ เดือน
๒) ผลดี-ผลเสีย
ผลดี
(๑) การใช้ระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ courtauction.go.kr สามารถลด
ต้นทุนด้านการเดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา และลดต้นทุนด้านเอกสาร โดยเฉลี่ยสามารถลดต้นทุนได้ถึง ๒๒๑
ดอลลาร์สหรัฐต่อ ๑ คดี๑๕๒ นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสารทาให้องค์กรสามารถนาพื้นที่
ไปพัฒนาในด้านอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์
(๒) ระบบของ courtauction.go.kr ใช้ระบบความปลอดภัย (Security) ที่ได้มาตรฐานด้านความมั่นคง
ปลอดภัย ไซเบอร์ ที่มีการกาหนดสิ ทธิการเข้าถึงข้อมูล ของเจ้าหน้าที่ และมีการเข้ารหั ส (Encryption) ไฟล์
๑๕๒

World Bank. (๒๐๑๔) “Improving court efficiency: the Republic of Korea’s e-court experience” from https://
www.doingbusiness.org/en/reports/case-studies/๒๐๑๓/improving-court-efficiency, p. ๖๘.
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อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ ทาให้ล ดความเสี่ ยงของการรั่วไหลของข้อมูลที่มักเกิดขึ้นจากการเก็ บเอกสารที่เป็น
กระดาษ และนอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลที่เป็นความลับได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(๓) ระบบของ courtauction.go.kr ทาให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการขายทอดตลาดที่ผู้มีส่วนได้
เสียทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียงอย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์
(๔) ระบบของ courtauction.go.kr ทาให้เกิดการอานวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ขายทอดตลาดได้มากขึ้นเนื่องจากประชาชนที่มีอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบการขายทอดตลาดได้ทุกที่ทุก
เวลา จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้ทรัพย์สินที่อยู่ในกระบวนการบังคับคดีสามารถนาออกมาขายทอดตลาดได้มากขึ้น
ทาให้เจ้าหนี้ได้รับการชาระหนี้ได้มากขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการยุติธรรม
ผลเสีย
(๑) การสร้างระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลานานในการพัฒนา และต้อง
ใช้งบประมาณสูงในการสร้างระบบที่ปลอดภัย และการสร้างองค์ความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ปัจจัยภายนอกด้านความเสถียรของอินเทอร์เน็ต หรือปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายระหว่างการ
ประมูลทรัพย์สินทาให้เกิดอุปสรรคในการประมูลทรัพย์สินของผู้สู้ราคา
(๓) ปัจจัยภายนอกด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เช่น การเจาะเข้าระบบของผู้ที่ไม่หวังดี เป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและเกิดปัญหาในการ
ดาเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๒.๔ กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ำยปกครอง
๑) รูปแบบและวิธีกำร
องค์กรฝ่ายปกครองของสาธารณรัฐเกาหลีที่ยกมาเป็นกรณีศึกษาในการดาเนินการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Korea Asset Management Corporation (KAMCO) ซึ่งได้นาทรัพย์สินที่
รัฐบาลยึดได้จากการกระทาผิดกฎหมายภาษี และกฎหมายอื่นๆ มาทาการขายทอดตลาดให้ประชาชนที่สนใจ
เพื่อนารายได้เข้ารัฐ การดาเนินการขายทอดตลาดของ KAMCO นั้นทาในรูปแบบเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ “OnBid”
ซึ่งได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผู้เข้าร่วมประมูลใน OnBid ทั้งหมดประมาณ
๑๙๐,๐๐๐ ราย มากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงร้อยละ ๒๕ ทรัพย์สินที่เปิดให้ประมูลส่วนใหญ่ ได้แก่ ห้องชุด อาคาร
รถยนต์ เครื่องประดับ และอัญมณี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการประมูลทรัพย์สินรวม ๗.๘ พันล้านวอน และมีการ
ประมูลทรัพย์สินรวมทั้งหมดตั้งแต่จัดตั้งเว็บไซต์มาคิดเป็นมูลค่า ๕๘.๗ พันล้านวอน๑๕๓
ระบบการประมูลของ OnBid เป็นลักษณะ One-stop-Service ตั้งแต่ระบบการลงทะเบียนบนเว็บไซต์
การเข้าชมภาพของทรัพย์สินที่ทาการประมูล การวางหลักประกัน (มัดจา) การเลือกผู้ชนะการประมูล การทา
สัญญา การชาระเงิน และการคืนค่ามัดจา ทุกอย่างดาเนินการบนออนไลน์ทั้งหมด
OnBid จัดทาวิดีโอแนะนา (Introduction VDO) เพื่อให้ความรู้ผู้ที่สนใจสู้ราคาให้เข้าใจระบบและการ
ใช้งานก่อนที่จะเข้าใช้งานจริง
OnBid ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Real-Time ในการประกาศขายทรัพย์สิน การเสนอขาย
ทรัพย์สิน การเข้าสู้ราคา ทาให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาและทาให้ผู้ใช้งานได้รับความ
สะดวกสบายในการเข้าประมูล นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีอยู่เสมอเพื่อยกระดับให้ระบบมีการ
ตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑๕๓

M.H. Lee. (๒๐๒๐) “Popularity of Government’s Public Auction Website Soars” from http://koreabizwire.com/
popularity-of-governments-public-auction-website-soars/๗๗๙๓๗.
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หลังจากที่มีการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการใช้ Application ในการจัดการเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์
สาหรับอสังหาริมทรัพย์ การชาระเงิน และการทาสัญญาซื้อขาย ที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น
๒) ผลดี-ผลเสีย
ผลดี
(๑) มีการใช้วิดีโอแนะนา (Introduction VDO) การใช้งานระบบเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเรียนรู้เพื่อให้
เข้าใจระบบการใช้งานได้อย่างเต็มที่ก่อนที่จะเข้าไปประมูลทรัพย์สินจริง
(๒) มีการเชื่อมโยงระบบกับหลายหน่วยงานให้สามารถทาการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินได้ ผ่านระบบการ
ชาระเงิน และการทาสัญญา ที่ทาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งสิ้นเป็นการอานวยความสะดวกให้กับประชาชนและ
ลดต้นทุนด้านการเดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา ลดต้นทุนด้านเอกสาร และประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสารทาให้
องค์กรสามารถนาพื้นที่ไปพัฒนาในด้านอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์
(๓) ทาให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการประมูลที่ผู้รับบริการทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์
(๔) เป็ นการอานวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการประมูลได้มากขึ้นเนื่องจากประชาชนที่มี
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการเพิ่มโอกาสให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สินที่รัฐบาล
ยึดมาจากการกระทาที่ผิดกฎหมาย ทาให้เกิดรายได้เข้ารัฐและเกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
ผลเสีย
เว็บไซต์ OnBid ไม่มีการให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น การให้บริการจึงจากัดอยู่เฉพาะผู้ใช้งานที่
เข้าใจภาษาเกาหลีเท่านั้น และถ้าหากเว็บไซต์มีการจัดทาเป็นภาษาอังกฤษ อาจได้ฐานผู้ใช้งานที่กว้างขึ้น
๔.๓ ประเทศญี่ปุ่น
๔.๓.๑ ข้อกำหนดทำงกฎหมำยของกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายหลักทีเ่ กี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่นประกอบ
ไปด้วย ประมวลกฎหมายพาณิชย์ (Commercial Code) พ.ศ. ๒๔๔๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(Code of Civil Procedure) พ.ศ.๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติการบังคับคดีแพ่ง (Civil Execution Act) พ.ศ.
๒๕๒๒
ส่วนวิธีการในการขายทอดตลาด จะกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบังคับคดีแพ่ง (Civil Execution
Act) พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งกาหนดให้เจ้าหนี้ร้องขอต่อศาลให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ และเมื่อศาล
อนุมัติตามคาขอของเจ้าหนี้ก็จะสั่งให้พนักงานบังคับคดีดาเนินการขายทอดตลาดต่อไป ซึ่งในทางปฏิบัติ ศาลแพ่ง
ของญี่ปุ่นทาหน้าที่บังคับคดีและการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับการชาระเงิน ประเทศ
ญี่ปุ่นอนุญาตให้บริษัทเอกชนหรือตัวแทนทาหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินที่จะทาการประมูลบนเว็บไซต์ได้ เช่น
ในเว็บไซต์ www.๙๘๑.jp เพื่อให้ผู้ที่สนใจสู้ราคาเข้ามาดูรายละเอียดและข้อมูลที่สาคัญที่บอกรายละเอียดของ
ทรัพย์สินก่อนเข้าประมูล
นอกจากกฎหมายหลั กที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติสัญญา
ผู้บริโภค (The Consumer Contract Act) พ.ศ. ๒๕๔๓ ทีค่ ุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอารัดเอาเปรียบในด้าน
สัญญา และการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
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๑) กฎหมำยหลัก
ประมวลกฎหมำยพำณิชย์ (Commercial Code) พ.ศ. ๒๔๔๒
ประมวลกฎหมายพาณิชย์ของประเทศญี่ปุ่นประกาศใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็นกฎหมายที่กาหนด
ความสัมพันธ์ของนิติสัมพันธ์ทางพาณิชย์ในเรื่องสัญญา ผลของการซื้อขาย หนี้ ละเมิด ตัวการ-ตัวแทน และ
พาณิชย์นาวี โดยในส่วนของการประมูลนั้น ประมวลกฎหมายพาณิชย์กาหนดให้การประมูลเป็นวิธีการหนึ่งของ
การซื้อขายที่กฎหมายรองรับ ในการประมูล กฎหมายกาหนดให้ผู้ขายต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบถึงกาหนดเวลาใน
การขายทรัพย์สินเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเตรียมตัวในการเข้าประมูล และหลังจากการประมูลเสร็จสิ้น คู่สัญญา
จะต้องผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เช่น ผู้ขายทรัพย์สินมีหน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์ให้กับผู้ซื้อ และผู้ซื้อมี
หน้าที่ต้องชาระราคาทรัพย์สินหลังจากเป็นผู้ชนะประมูล๑๕๔ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการประมูลด้วยวิธีปกติเป็นสิ่งที่
กฎหมายรองรับว่าก่อให้เกิดสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (Code of Civil Procedure) พ.ศ. ๒๕๓๙
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายที่กาหนดการดาเนินวิธีพิจารณาคดีในชั้นศาล เช่น
การรับฟ้องคดี การพิจารณาพยานหลักฐาน การกาหนดระยะเวลาและวิธีการส่งเอกสารไปยังคู่ความ และผลของ
คาพิ พากษา โดยส่ ว นที่ เกี่ ย วข้องกับ การขายทอดตลาดนั้น จะเกิด ขึ้น ในขั้น ตอนการบั งคั บคดี (Execution)
หลังจากที่ศาลได้มีคาพิพากษาแล้ว ๑๕๕ คาพิพากษาของศาลชั้นต้นจะสามารถนาไปบังคับคดีได้เมื่อไม่มีการ
อุทธรณ์คาพิพากษาไปยังศาลอุทธรณ์ซึ่งคู่ความที่ต้องการอุทธรณ์ต้องดาเนินการยื่นอุทธรณ์ภายใน ๒ สัปดาห์
หลังจากที่คู่ความได้รับคาพิพากษาของศาลชั้นต้น ๑๕๖ หลังจากที่คู่ความได้รับสาเนาคาพิพากษา คู่ความจะต้อง
ปฏิบัติตามคาพิพากษา แต่เมื่อลูกหนี้ไม่ยอมปฏิบัติตามคาพิพากษา ศาลจะเริ่มกระบวนการบังคับคดีโดยมอบให้
พนักงานบังคับคดีทาหน้าที่ดาเนินการให้เกิดการบังคับคดี ซึ่งรวมถึงการสั่งให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
ลูกหนี้เ พื่อนามาชาระหนี้ ให้ กับ เจ้ าหนี้เพื่อให้ เป็นไปตามคาพิพากษา วิธีการและกระบวนการบังคับคดีนี้จะ
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบังคับคดีแพ่ง (Civil Execution Act) พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งจะกล่าวต่อไป
พระรำชบัญญัติกำรบังคับคดีแพ่ง (Civil Execution Act) พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติการบังคับ คดีแพ่งกาหนดขั้นตอนและวิธีการในการบังคับคดีห ลังจากลู กหนี้ตามคา
พิพากษาไม่ปฏิบัติตามคาพิพากษา กระบวนการบังคับคดีมีจุดมุ่งหมายให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาชาระหนี้ให้กับ
เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาให้เร็วที่สุดหรือภายในเวลาที่กาหนด๑๕๗ ในการเริ่มกระบวนการ เจ้าหนี้ต้องร้ องขอให้เริ่ม

๑๕๔

Commercial code, Article ๕๒๔ (๑): If, in a sales transaction between Merchants, the buyer refuses to receive or is
unable to receive the object of the sale, the seller may deposit the object or put it up for auction after demanding that the
buyer receive the object within a reasonable period of time. In such a case, once the seller deposits the object or puts it up
for auction, the seller must issue notice of this to the buyer without delay.
๑๕๕
Code of Civil Procedure, Article ๒๕๐: A judgment shall become effective when it is rendered.
๑๕๖
Code of Civil Procedure, Article ๒๘๕: A appeal to the court of second instance shall be filed within an
unextendible period of two weeks from the day on which a service of a judgment document or of a record set forth in Article
๒๕๔ (๒) is received; provided, however, that this shall not preclude the effect of an appeal to the court of second instance
filed prior to that period.
๑๕๗
Civil Execution Act, Article ๑๗๒ (๑): Compulsory execution for an obligation of action or inaction for which it is
not possible to carry out the compulsory execution set forth in paragraph (๑) of the preceding Article shall be carried out by
the method in which the execution court orders the obligor to pay to the obligee money of a certain amount that is found to
be reasonable for securing performance of the obligation, according to the period of the delay or immediately if the obligor
fails to perform the obligation within a certain period that is found to be reasonable.

๗๐

กระบวนการบังคับดีและจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นจานวนเงิน ๔,๐๐๐ เยนต่อการบังคับคดี ๑ ครั้ง และเจ้าหนี้ต้อง
ดาเนินการร้องขอภายใน ๑๐ ปีหลังจากมีคาพิพากษา มิฉะนั้นจะหมดอายุความ๑๕๘
การบังคับคดีแบ่งออกเป็น (๑) การบังคับหนี้เงิน (Monetary Execution) ที่กาหนดวิธีการให้เจ้าหนี้
ตามคาพิพากษาได้รับการชาระหนี้ที่เป็นจานวนเงินตามที่เจ้าหนี้ได้เรียกร้อง (๒) การบังคับหนี้ที่ไม่ใช่จานวนเงิน
(Non-Monetary Execution) ซึ่ ง เป็ น การก าหนดวิ ธี ก ารให้ ลู ก หนี้ ต ามค าพิ พ ากษาต้ อ งด าเนิ น การ
(Performance) ให้เป็นที่พอใจแก่เจ้าหนี้ตามที่เจ้าหนี้ได้เรียกร้อง และ (๓) การบังคับหนี้จานอง (Mortgage) ที่
กาหนดวิธีการให้ลูกหนี้ต้องชาระหนี้จานองให้กับผู้รับจานอง
การบังคับหนี้เงินจะบังคับกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ลูกหนี้ได้ครอบครองขณะที่กระบวนการบังคับคดี
กาลังดาเนินอยู่ กระบวนการจะเริ่มจากการที่ศาลสั่งให้มีการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อทาการขายทอดตลาด
และนาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดมาชาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้๑๕๙
การบังคับหนี้ที่ไม่ใช่จานวนเงินจะมีวิธีการบังคับคดีที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อเรียกร้องของเจ้าหนี้
เช่น ถ้าเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาเรียกร้องให้ลูกหนี้ส่งมอบสินค้า ศาลจะสั่งให้ลูกหนี้สละการครอบครองทรัพย์สิน
นั้นและส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้กับเจ้าหนี้ หรือในกรณีที่เจ้าหนี้เรียกร้องให้ลูกหนี้รื้อถอนอาคาร ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่
ยอมดาเนินการ ศาลจะสั่งให้บุคคลที่สามดาเนินการรื้อถอนอาคารและสั่งให้ลูกหนี้จ่ายค่ารื้อถอนนั้น๑๖๐
การบังคับหนี้จานอง (Mortgage) เป็นการบังคับให้ลูกหนี้ดาเนินการเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับการชาระหนี้
ตามสิ ท ธิ ที่เ จ้ าหนี้ พึง ได้ รั บ ตามสั ญญาจ านองระหว่ า งเจ้ าหนี้ และลู กหนี้ กระบวนการของการบัง คั บคดี จ ะ
เหมือนกับกระบวนการบังคับหนี้เงินโดยเริ่มจากการที่ศาลสั่งให้มีการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อทาการขาย
ทอดตลาด และนาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดมาชาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้
ขั้นตอนและวิธีการในการบังคับคดีและการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษาเพื่อนามา
ชาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ประกอบไปด้วยหลักการดังนี้
(๑) เจ้ าหนี้ ตามคาพิพากษาทาคาร้องต่อศาลเป็นลายลั กษณ์อักษรขอให้ เริ่มกระบวนการบังคับคดี
หลังจากนั้น ศาลจะสั่งให้เริ่มกระบวนการบังคับคดีกับทรัพย์สินของลูกหนี้โดยเริ่มจากการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้
เพื่อทาการขายทอดตลาด๑๖๑ ศาลจะสามารถยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้ได้รับหมายยึดทรัพย์จาก
ศาลแล้ว
(๒) หลังจากศาลเริ่มกระบวนการบังคับคดีแล้ว พนักงานศาล (Court Clerk) จะดาเนินการยึดทรัพย์สิน
ลูกหนี้และกาหนดระยะเวลาให้เจ้าหนี้รายอื่นมายื่นคาขอเฉลี่ยทรัพย์๑๖๒

๑๕๘

Shuji Yamaguchi et al. (๒๐๑๓) “Enforcement of judgments and arbitral awards in Japan: overview” from
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-๐๐๘-๑๐๖๗?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true.
๑๕๙
Masami Shimomura. (๒๐๐๔) “Civil Execution System and Insolvency System” from https://papers.ssrn.com/sol
๓/papers.cfm?abstract_id=๑๖๑๒๗๐๔.
๑๖๐
Ibid.
๑๖๑
Civil Execution Act, Article ๔๕ (๑): An execution court shall, in order to commence a compulsory auction
procedure, issue a commencement order for a compulsory auction, and, in such commencement order, declare that real
property shall be seized for the obligee.
๑๖๒
Civil Execution Act, Article ๔๙ (๑): In cases where a seizure pertaining to a commencement order for a
compulsory auction has become effective (excluding cases where another commencement order for a compulsory auction or
an auction has been issued prior to said commencement order), a court clerk shall set the time limit for a demand for
liquidating distribution by taking into consideration the period required for the procedure for preparation of the description of
property.

๗๑

(๓) ศาลจะสั่งให้พนักงานบังคับคดี (Execution Officer) ทาการสืบทรัพย์สินเพื่อทราบถึงสภาพของ
ทรัพย์ก่อนทาการขายทอดตลาด โดยพนั กงานบังคับคดีมีอานาจในการเข้าอาคารสถานที่เพื่อไปสืบสวนทรัพย์
ลูกหนี้และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องที่อาศัยอยู่ในทรัพย์สินที่พิพาท และมีอานาจขอให้บุคคลเหล่านี้ ส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ในกรณีที่จาเป็น พนักงานบังคับคดีสามารถดาเนินการเท่าที่เหมาะสมในการเปิดประตูที่ใส่กลอนอยู่
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้ นอกจากนี้ พนักงานบังคับคดีสามารถขอให้เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รายงาน
ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ การยึ ด ทรั พ ย์ เช่ น ภาษี ที่ เ ก็ บ กั บ ทรั พ ย์ สิ น นั้ น หรื อ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การช าระค่ า
สาธารณูปโภคของผู้อาศัยในทรัพย์สิน๑๖๓
(๔) ศาลจะแต่งตั้งผู้ประเมิน (Appraiser) เพื่อประเมินราคาทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด และผู้ประเมิน
จะต้องดาเนินการประเมินทรัพย์สินโดยไม่ชักช้า ศาลอาจให้พนักงานบังคับคดีให้ ความช่วยเหลือในการประเมิน
ราคาทรัพย์สินได้๑๖๔
(๕) ศาลจะกาหนดราคากลางในการประมูล (Standard Sale Price) โดยคานวณจากการประเมินราคา
ทรัพย์สิน๑๖๕
(๖) ศาลจะกาหนดวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการประมูล หรือวิธีการอื่นใดที่กาหนดโดยศาลสูงสุด
(Supreme Court) กาหนดวันขายทอดตลาด สถานที่การขายทอดตลาด ราคากลางในการประมูล และแจ้ง
ข้อมูลเหล่านี้ต่อสาธารณชน๑๖๖
(๗) ในการประมูลทรัพย์สิน ผู้สู้ราคาจะต้องวางเงินประกันตามจานวนเงินและตามวิธีการที่กาหนดโดย
ศาลที่เป็นไปตามกฎของศาลสูงสุด (Supreme Court)๑๖๗
(๘) ศาลสามารถมีคาสั่งไม่อนุญาตให้ขายทรัพย์สินเมื่อเกิดเหตุการณ์ เช่น
๑๖๓

Civil Execution Act, Article ๕๗: (๑) An execution court shall order a court execution officer to investigate the
shape, possession status and any other current conditions of real property, (๒) When carrying out the investigation set forth in
the preceding paragraph, a court execution officer may enter real property, ask questions to the obligor or a third person
possessing such real property or request such person to present documents, (๓) In cases of entering real property pursuant to
the provisions of the preceding paragraph, if it is necessary, a court execution officer may take a necessary measure to open a
closed door, (๔) In cases where it is necessary for the investigation set forth in paragraph (๑), a court execution officer may
request the municipality (or, for an area where there are special wards, the metropolitan government) to deliver copies of
drawings or any other materials it possesses with regard to the fixed property tax imposed on the real property (when the
real property is land, it shall include any building built on such land, and when the real property is a building, it shall include
the building site). (๕) A court execution officer may, in the cases prescribed in the preceding paragraph, request juridical
persons engaged in public welfare undertakings, which provide supply of electricity, gas or tap water or make any other
continuous performance equivalent thereto, to report necessary matters.
๑๖๔
Civil Execution Act, Article ๕๘: (๑) An execution court shall appoint an appraiser and order him/her to appraise
real property; (๓) In order for an appraiser to request assistance from a court execution officer pursuant to the provisions of
Article ๖ (๒), he/she shall obtain the permission of the execution court.
๑๖๕
Civil Execution Act, Article ๖๐ (๑): An execution court shall determine the price that is to serve as the standard
for the sales price of real property (hereinafter referred to as the "standard sales price"), based on an appraisal by an
appraiser.
๑๖๖
Civil Execution Act, Article ๖๔: (๑) Real property shall be sold by the method of sale specified by a court clerk,
(๒) The method of sale of real property shall be bidding, an auction or any other method specified by the Rules of the
Supreme Court. (๓) A court clerk shall, when carrying out a sale by the method of bidding or an auction, decide on the date
and place of the sale and have a court execution officer implement the sale. (๔) In the cases set forth in the preceding
paragraph, notwithstanding the provisions of Article ๙๓.
๑๖๗
Civil Execution Act, Article ๖๖: A person who intends to make a purchase offer for real property shall provide a
guarantee in the amount and by the method specified by the execution court pursuant to the provisions of the Rules of the
Supreme Court.

๗๒

(๙) กระบวนการขายทอดตลาดไม่สามารถดาเนินการได้ ผู้สู้ราคาที่ให้ราคาสูงสุดขาดคุณสมบัติหรือเป็น
บุคคลที่ไม่มีความสามารถในการซื้อทรัพย์สิน หรือตัวแทนของผู้สู้ราคาไม่มีอานาจในการดาเนินการ ผู้ชนะการ
ประมูลไม่ดาเนินการชาระราคาทรัพย์สิน มี ความผิดพลาดในกระบวนการเรื่องการตั้งราคากลางของทรัพย์สิน
หรือมีความผิดพลาดในกระบวนการแจ้งรายละเอียดของทรัพย์สินหรือกระบวนการขายทอดตลาด๑๖๘
(๑๐) เมื่อผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อทรัพย์สิน) ได้ชาระราคาค่าทรัพย์สินแล้ว กรรมสิทธิในทรัพย์สินนั้นจะ
โอนไปยังผู้ซื้อทรัพย์สินเมื่อได้ชาระราคาทรัพย์สินเป็นที่สาเร็จ ๑๖๙ และเมื่อผู้ซื้อทรัพย์สินร้องขอ ศาลจะสั่งให้
ลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้กับผู้ซื้อทรัพย์สินก็ได้๑๗๐
๒) กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
พระรำชบัญญัติสัญญำผู้บริโภค (The Consumer Contract Act) พ.ศ. ๒๕๔๓
กฎหมายฉบับนี้กาหนดให้ผู้ให้บริการต้องมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอารัดเอาเปรียบใน
ด้านสั ญญา และการปฏิบั ติ ทางการค้าที่ ไม่เ ป็นธรรมต่อผู้ บริโ ภคอั นจะทาให้ ผู้ บ ริโ ภคเข้ าใจผิ ดในตัว สิ นค้ า
กฎหมายฉบับนี้กาหนดให้ศูนย์ข้อมูลของประเทศญี่ปุ่น (Japan Contact Information Centre) เป็นผู้ดูแลเรื่อง
การคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค และถ้ามีการฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ จะทาให้
สัญญาที่ทาขึ้นมาระหว่างผู้ให้บริการกับผู้บริโภคนั้นเป็นโมฆะไปทั้งฉบับ๑๗๑
เนื่ องจากในการประมูล ด้ว ยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์ ถือเป็นสั ญญาซื้อขายตามกฎหมาย ดังนั้น ผู้
ประมูลทรัพย์สินในฐานะผู้บริโภคก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนในการเข้าใช้ระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการโอน
กรรมสิทธิ์สาหรับอสังหาริมทรัพย์ และการทาสัญญาซื้อขายหลังจากชนะการประมูล
๔.๓.๒ กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยภำคเอกชน
๑) รูปแบบและวิธีกำร
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์โดยภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วย
ภาคเอกชนที่ ใ ห้ บ ริ ก ารหลายรายด้ ว ยกั น โดยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น การประมู ล รถยนต์ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว เช่ น
japanesecartrade.com และ carused.jp นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้บริการที่ให้บริการประมูลสินค้าทั่วไป เช่น
japamart.com และ easyauctionjapan.com ส าหรั บ รู ป แบบและวิ ธี ก ารจะยกตั ว อย่ า งการประมู ล ของ
japanesecartrade.com และ carused.jp เพื่อนามาเป็นกรณีศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้
(๑) ผู้สนใจจะเข้าประมูลสามารถดูข้อมูลวิธีการประมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งบางแห่งมีการแนะนาวิธีเป็นการ
จาลองขั้นตอนการประมูลจริง (Tutorial) ทาให้ผู้สนใจสามารถทาความเข้าใจได้อย่างเห็นภาพ
(๒) ผู้สู้ราคาลงทะเบียนในเว็บไซต์เพื่อกรอกข้อมูลและยืนยันตัวตนก่อนทาการประมูล
๑๖๘

Civil Execution Act, Article ๗๑: An execution court shall, when it finds that any of the following grounds exist,
issue an order of non-permission of sale: (i) The compulsory auction should not be commenced or continue, (ii) the highest
purchase offer or lacks the qualification or capacity to purchase the real property or his/her agent lacks the authority of
representation, (iii) the highest purchase offer or has failed to pay the price or a person who has, on his/her own account, had
said person make a purchase offer in the relevant compulsory auction procedure, (iv) there is a serious error in an order of
the standard sales price, an order of package sale, preparation of a description of property, or the procedure of such order or
preparation, (v) there is a serious error in the procedure of sale.
๑๖๙
Civil Execution Act, Article ๗๙: A purchaser shall acquire real property at the time of payment of the price.
๑๗๐
Civil Execution Act, Article ๘๓ (๑): An execution court may, upon petition by a purchaser who has paid the price,
order an obligor or a possessor of real property to deliver the real property to the purchaser.
๑๗๑
รวยรื่น พรวัฒนวิชยั . (๒๕๕๙) “การขายทอดตลาดออนไลน์” วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙, หน้า ๔๐.

๗๓

(๓) ผู้ให้บริการจะส่ง Username และ Password ให้กับผู้สู้ราคาเพื่อใช้ในการเข้าระบบการประมูล
(๔) ผู้สู้ราคาเลือกทรัพย์สินที่สนใจบนเว็บไซต์เพื่อดูรายละเอียดและข้อมูลของทรัพย์สิน เว็บไซต์จะ
แสดงภาพทรัพย์สินจานวนหลายภาพให้ผู้สู้ราคาสามารถพิจารณาทรัพย์สินได้ในหลายมุมมอง
(๕) เมื่อผู้สู้ราคาเลือกทรัพย์สินที่สนใจจะเข้าประมูลแล้ว ผู้สู้ราคาจะต้องวางหลักประกัน เป็นจานวนเงิน
ที่ระบบจะคานวณตามสัดส่วนของราคาทรัพย์สิน การวงหลักประกันสามารถชาระผ่านบัตรเครดิต หรือการโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือผ่าน paypal ถ้าไม่วางหลักประกัน จะไม่สามารถเข้าประมูลได้
(๖) ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ที่ให้ราคาสูงสุด ระบบจะมีการส่งอีเมลไปยืนยันการชนะประมูล ถ้าหากผู้
ชนะประมูลต้องการยกเลิกการซื้อทรัพย์สิน ผู้ให้บริการบางรายอาจมีนโยบายว่าไม่สามารถจะยกเลิกการซื้อขาย
ทรัพย์สินหลังจากการประมูลได้ แต่ผู้ให้บริการบางรายอาจอนุญาตให้ยกเลิกการซื้อขายทรัพย์สินแต่จะจะต้อง
ชาระค่าปรับในอัตราที่ผู้ให้บริการกาหนด
(๗) การช าระราคาจะต้องช าระราคาที่ประมูล ได้ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมตามที่ผู้ ให้ บริการกาหนด
หลังจากที่ชาระราคาแล้ว ผู้ให้บริการจะส่งของมายังผู้ชนะการประมูล
(๘) โดยปกติในการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์ ผู้สู้ราคาอาจจะประสบปัญหาเรื่องการไม่
สามารถที่ จ ะตรวจสภาพทรั พ ย์ สิ น ว่ า ยั ง มี ส ภาพที่ ใ ช้ งานได้ ห รื อไม่ แต่ ผู้ ให้ บ ริ ก ารบางรายที่ ประเทศญี่ ปุ่ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมูลรถยนต์ จะมีบริการตรวจสภาพรถก่อนการประมูลจะเริ่มขึ้น
๒) ผลดี-ผลเสีย
ผลดี
(๑) ทรัพย์สินที่ประมูลได้ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าราคาตลาด และการประมูลทรัพย์สินด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุนด้านการเดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา และลดต้นทุนด้านเอกสารของผู้ประมูล
(๒) ทาให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการประมูลที่ผู้รับบริการทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์
(๓) เป็ นการอานวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการประมูลได้มากขึ้นเนื่องจากประชาชนที่มี
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการเพิ่มโอกาสให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายมากขึ้น ทาให้
เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
ผลเสีย
(๑) ผู้ประมูลไม่ได้เห็นสภาพที่แท้ จริงของทรัพย์สิน ทาให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องสภาพของทรัพย์สิน
หลังจากประมูลทรัพย์สินนั้นได้
(๒) ทรัพย์สินที่ขายในการประมูลจะไม่มีการรับประกัน ดังนั้น ผู้ซื้อต้องรับความเสี่ยงในการชารุดของ
ทรัพย์สิน
(๓) ความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลของผู้ลงทะเบียนในระบบจากการเจาะเข้าสู่ระบบความปลอดภัย
ไซเบอร์ของเว็บไซต์ ทาให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
๔.๓.๓ กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนกำรบังคับคดีแพ่งตำมคำ
พิพำกษำ
๑) รูปแบบและวิธีกำร
ภายใต้พระราชบัญญัติการบังคับคดีแพ่ง (Civil Execution Act) พ.ศ. ๒๕๒๒ ศาลแพ่งของญี่ปุ่นทา
หน้ าที่บั งคับ คดีและการขายทอดตลาดทรั พย์สิ นของลู กหนี้เพื่อให้ เจ้าหนี้ได้รับการชาระเงิน ประเทศญี่ปุ่น
อนุญาตให้บริษัทเอกชนหรือตัวแทนทาหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินที่จะทาการประมูลบนเว็บไซต์ได้ เช่น ใน
เว็บไซต์ www.๙๘๑.jp เพื่อให้ผู้ที่สนใจสู้ราคาเข้ามาดูรายละเอียดและข้อมูลที่สาคัญที่บอกรายละเอียดของ
๗๔

ทรัพย์สิน เช่น รูปภาพของทรัพย์สิน คาบรรยายถึงลักษณะของทรัพย์สิน ที่ตั้งของทรัพย์สินโดยแสดงในลักษณะ
แผนที่ และตารางเวลาการขายทอดตลาด ผู้ที่สนใจสู้ราคาสามารถพิจารณาข้อมูลต่า งๆ ของทรัพย์สินที่อยู่บน
เว็บไซต์และเข้าระบบเพื่อทาการประมูลทรัพย์สินในเว็บไซต์ได้โดยต้องวางหลักประกันก่อนเข้าทาการประมูล๑๗๒
(๑) ค้นหาทรัพย์สินที่ต้องการ
ผู้สนใจเข้าประมูลทรัพย์สินที่ศาลขายทอดตลาดสามารถเข้าเว็บไซต์ของศาล หรือตัวแทน (สามารถเป็น
บริษัทเอกชน เช่น บริษัท FKR: General Incorporated Association Fudosan Keibai Ryutsu Kyokai) ที่
นาข้อมูลทรัพย์สินที่เปิดประมูลโดยศาลลงเว็บไซต์ที่ชื่อ www.๙๘๑.jp เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้สนใจ
สามารถเข้าดูทรัพย์สินที่ศาลทาการขายทอดตลาด ดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประมูลทรัพย์ สินนั้นของศาล
ข้อมูลของทรัพย์สิน รายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน รายงานการตรวจสภาพทรัพย์สิน และข้อมูลด้านอื่นที่
เกี่ยวกับทรัพย์สิน
(๒) เข้าประมูลทรัพย์สินในวันประมูล
ผู้เข้าประมูลรับเอกสารในการเข้าประมูลจากแผนกบังคับคดีของศาล กรอกข้อมูลและส่งเอกสารให้กับ
พนักงานบังคับคดี ผู้เข้าประมูลจะต้องวางเงินประกันโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารล่วงหน้าก่อนที่จะเข้า
ประมูล เมื่อผู้สู้ราคาไม่ชนะการประมูล จะได้รับเงินประกันคืน ถ้าผู้สู้ราคาเป็นผู้ชนะการประมูลแต่ไม่ชาระราคา
ทรัพย์สินที่ประมูลได้ จะโดนริบเงินประกัน
(๓) การคัดเลือกผู้ชนะราคา
หลังจากที่ส่งซองประมูลไปที่ศาล ผู้สู้ราคาไม่จาเป็นต้องเดินทางไปศาลในวันเปิดซองประมูล ในการ
ประมูลผู้ให้ราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะราคา และศาลจะแจ้งให้ผู้ชนะราคาทราบตามช่องทางติดต่อที่ระบุในเอกสาร
(๔) การขายทรัพย์สินให้กับผู้ชนะราคา
หลังจากประกาศผู้ชนะราคา ศาลจะสั่งให้มีการขายทรัพย์สินนั้นใน ๑ สัปดาห์หลังจากวันประกาศผู้
ชนะราคา ซึ่งภายใน ๑ สัปดาห์นี้เป็นเวลาที่ผู้ชนะราคาสามารถเตรียมตัวในการซื้อทรัพย์สิน
(๕) ศาลมีคาสั่งขายทรัพย์สิน
คาสั่งให้ขายทรัพย์สินของศาลจะมีผลบังคับ ๑ สัปดาห์หลังจากวันประกาศผู้ชนะราคา แต่อาจเกิดความ
ล่ าช้ าที่ศ าลอาจไม่ส ามารถออกคาสั่ งให้ ขายทรั พย์สิ นในเวลาดั งกล่ าวได้ถ้ าหากมี การอุทธรณ์ คาสั่ งให้ ขาย
ทรัพย์สินของศาล
(๖) วันแจ้งให้ชาระราคาทรัพย์สิน
หลังจากคาสั่งขายทรัพย์สินมีผลสมบูรณ์แล้ว ศาลจะแจ้งผู้ชนะราคาถึงกาหนดวันชาระราคาทรัพย์สินที่
ประมูลได้ ผู้ชนะราคาต้องชาระราคาก่อนพ้นกาหนดวันชาระราคา
(๗) จดทะเบียนการซื้อทรัพย์สิน
หลังจากได้ชาระราคาทรัพย์สิน ชาระภาษี และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ชนะราคาจะต้องเตรียม
เอกสารเพื่อจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ได้แก่ สาเนาเอกสารการโอนเงินชาระราคาค่าทรัพย์สิน สาเนาทะเบียน
บ้าน และสาเนาใบรับรองการประเมินราคาทรัพย์สิน
(๘) การแจ้งข้อมูลรับรองการจดทะเบียน
หลังจากวันที่ชาระราคาทรัพย์สินที่ประมูลได้ใน ๑-๒ สัปดาห์ ศาลจะส่งเอกสารแจ้งข้อมูลรับรองการจด
ทะเบียนการซื้อทรัพย์สิน รวมถึงการแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินที่ซื้อไปได้

๑๗๒

FKR. (๒๐๒๐) “Court auctions of real estate” from https://๙๘๑.jp/?locale=en.

๗๕

๒) ผลดี-ผลเสีย
ผลดี
(๑) ประชาชนมีโอกาสประมูลและเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ราคาต่ากว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ ๓๐
(๒) ระบบการขายทอดตลาดมีกระบวนการที่เข้าใจง่ายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เอกสารที่
เกี่ยวกับการประมูล เช่น รายงานการประเมินราคา ประชาชนผู้สนใจเข้าประมูลสามารถขอเอกสารรายงาน
สภาพและคุณลักษณะของทรัพย์สินได้โดยง่าย
(๓) การอนุญาตให้บริษัทเอกชนนาทรัพย์สินที่เปิดประมูลโดยศาลมาแสดงในเว็บไซต์เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลทรัพย์สินที่จะประมูลอย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์
(๔) เกิดการอานวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการขายทอดตลาดได้มากขึ้นเนื่องจาก
ประชาชนที่มีอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าดูทรัพย์สินที่จะทาการขายทอดตลาดได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นการเพิ่มโอกาส
ให้ทรัพย์สินที่อยู่ในกระบวนการบังคับคดีสามารถนาออกมาขายทอดตลาดได้มากขึ้น ทาให้เจ้าหนี้ได้รับการชาระ
หนี้ได้มากขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการยุติธรรม
ผลเสีย
(๑) ในการประมูลทรัพย์สิน ผู้สนใจทรัพย์สินไม่สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินได้มากนัก
ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายทรัพย์สินแบบปกติที่จะมีผู้ให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ทาให้ผู้ประมูลทรัพย์ได้ต้องรับความ
เสี่ยงจากการได้ทรัพย์สินที่ไม่ตรงกับในรูปภาพ
(๒) ไม่สามารถเข้าไปดูทรัพย์สินจริงได้เนื่องจากมีผู้ครอบครองทรัพย์อยู่ และโดยปกติในการที่จะทราบ
ถึงสภาพทรัพย์สินต้องใช้การพิจารณาทรัพย์สินจากภายนอก หรือถามผู้อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงกับทรัพย์สิน
(๓) ในบางกรณี หลังจากประมูลทรัพย์สินได้แล้ว ผู้ครอบครองทรัพย์สินไม่ยอมออกจากทรัพย์สินนั้น
ทาให้ผู้ที่ประมูลทรัพย์สินได้ต้องมาเจรจากับผู้ครอบครองทรัพย์
(๔) หลังจากประมูลทรัพย์สินได้แล้ว ปรากฏว่าทรัพย์สินมีความชารุดเสียหาย ผู้ชนะประมูลจะไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้ และไม่สามารถยกเลิกการประมูลได้ จึงต้องรับความเสี่ยงในเรื่องนี้ไป
๔.๓.๔ กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ำยปกครอง
๑) รูปแบบและวิธีกำร
ในปัจจุบัน หน่วยงานรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นที่ทาการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเปิดการประมูลให้บริษัท
ที่สนใจเข้ามาประมูลเพื่อรับงานของรัฐบาลมีการใช้ระบบการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Bidding System) อย่างแพร่หลาย ระบบ Electronic Bidding System เป็นการลงทุนของรัฐบาลเพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการจะจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลใช้ระบบ Electronic Bidding System ในรูปแบบ
เดียวกันเพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ประมูล และสร้างระบบการประมู ลด้วยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์ที่เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของหน่วยงานรัฐบาล๑๗๓
ระบบ Electronic Bidding System เริ่มใช้กับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการ
ท่องเที่ยว (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) เป็นครั้งแรก และในปัจจุบันได้เป็น
ระบบที่นาไปใช้อย่างแพร่หลายในหน่วยงานรัฐบาล เนื่องจากระบบ Electronic Bidding System เป็นระบบ
ศูนย์กลาง (Electronic Bidding Core System) จึงเปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐบาลที่ต้องการดาเนินการประมูล
สามารถนาระบบ Electronic Bidding Core System นี้มาปรับปรุง ให้เข้ากับบริบทของหน่วยงานตนเอง ทาให้
๑๗๓

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation. (๒๐๒๐) “Electronic Bidding” from https://www.eujapan.eu/government-procurement/tendering-process/electronic-bidding.
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ไม่ต้องคิดระบบขึ้นมาใหม่ และทาให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของรูปแบบในการประมูลเนื่องจากระบบ
Electronic Bidding System ของหน่วยงานภาครัฐทุกที่จะมีรูปแบบเดียวกัน
ระบบการประมูลของ Electronic Bidding System เป็นลักษณะ One-stop-Service ตั้งแต่ระบบการ
ลงทะเบียน การส่งข้อเสนอเข้าระบบ การแจ้งเตือนระยะเวลาที่ใช้สาหรับการพิจารณาข้อเสนอ การแจ้งผลผู้ชนะ
การประมูล รวมถึงขั้นตอนการทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นในระบบออนไลน์ทั้งสิ้น๑๗๔
๒) ผลดี-ผลเสีย
ผลดี
(๑) ทาให้ระบบการประมูลงานภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบเดียวกันในทุกหน่วยงาน
ภาครัฐ ทาให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ และลดความสับสนของผู้ประมูล
(๒) ลดต้นทุนการพัฒนาระบบเนื่องจากระบบนี้เป็นระบบกลางที่หน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ สามารถนาไปใช้
ได้ ไม่ต้องไปพัฒนาแยกต่างหาก ซึ่งจะทาให้มีต้นทุนค่าพัฒนาระบบขึ้นมา
(๓) ลดกระบวนการการส่งและการรับเอกสาร ทาให้ผู้ประมูลประหยัดเวลาในการเตรียมเอกสาร และ
สามารถใช้เวลาในการเตรียมการประมูลให้ประสบความสาเร็จได้มากขึ้น
ผลเสีย
(๑) ระบบการประมูลนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียว ไม่มีการให้ข้ อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น การ
ให้บริการจึงจากัดอยู่เฉพาะผู้ใช้งานที่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น และถ้าหากเว็บไซต์มีการจัดทาเป็นภาษาอังกฤษ
อาจได้ฐานผู้ใช้งานที่กว้างขึ้น
(๒) ผู้ประมูลไม่สามารถประมูลจากต่างประเทศได้ เนื่องจากหลังจากลงทะเบียน ระบบจะให้ Digitial
ID กับบริษัทที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น จึงเป็นข้อจากัดสาหรับบริษัทที่อยู่ต่างประเทศ อย่างไรก็ดี บริษัทที่อยู่
ต่างประเทศสามารถใช้สานักงานในประเทศญี่ปุ่น หรือแต่งตั้งตัวแทนขึ้นมาในประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าประมูลงาน
ในระบบนี้ได้
๔.๔ สำธำรณรัฐสิงคโปร์
๔.๔.๑ ข้อกำหนดทำงกฎหมำยของกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
สาธารณรั ฐ สิงคโปร์ เป็ นอดีตอาณานิคมของอังกฤษ จึงเป็นสาเหตุที่ระบบกฎหมายของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ของอังกฤษ กฎหมายของสาธารณรัฐ
สิ ง คโปร์ ๑๗๕ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของรั ฐ ธรรมนู ญ (Constitution) กฎหมาย (Legislation) กฎหมายย่ อ ย
(Subsidiary Legislation) และการตั ด สิ น ใจทางกฎหมายของผู้ พิ พ ากษาในศาลยุ ติ ธ รรม (Legal Decision
Made by Judges in Courts of Law) โดยมีคาอธิบาย๑๗๖ ดังนี้
(๑) รัฐธรรมนูญมีการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน
และกรอบพื้นฐานสาหรับองค์กรทั้งสามของรัฐ ได้แก่ ฝ่ายบริหาร (ประกอบด้วย ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี
๑๗๔

CALS/EC. (๒๐๑๓) “Electronic Bidding Core System” from
http://www.cals.jacic.or.jp/english/coreconso/guidebook.pdf.
๑๗๕
www.lawyers-singapore.com (๒๐๑๕) “Civil Law in Singapore” from https://www.lawyers-singapore.com/civil-lawin-singapore
๑๗๖
www.guidemesingapore.com “Introduction to Singapore’s Legal System” from
https://www.guidemesingapore.com/business-guides/immigration/get-to-know-singapore/introduction-to-singapores-legalsystem
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และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ) ฝ่ายนิติบัญญัติ (ประกอบด้วย ประธานาธิบดี และสมาชิกรัฐสภา) และฝ่าย
ตุลาการ (ประกอบด้วยศาลต่าง ๆ ซึ่งดาเนินการโดยอิสระจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ)
(๒) กฎหมาย เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาสิงคโปร์หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอานาจ
ในการผ่านกฎหมายดังกล่าวในสาธารณรัฐสิงคโปร์ในอดีต
(๓) กฎหมายย่ อ ย หมายถึ ง กฎหมายลายลั ก ษณ์ อั ก ษรที่ จั ด ท าโดยรั ฐ มนตรี ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
คณะกรรมการตามกฎหมาย กฎหมายเงินอุดหนุนจะทาภายใต้กฎหมายแม่
(๔) กฎหมายที่ ส ร้ า งขึ้ น โดยผู้ พิ พ ากษา คื อ การตั ด สิ น ของศาลซึ่ ง ถื อ เป็ น แหล่ ง ที่ ม าของกฎหมาย
ตัวอย่างเช่น กฎหมายทรัพย์สิน กฎหมายสัญญา และกฎหมายทรัสต์
๑) กฎหมำยหลัก
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (Civil Code)
กฎหมายแพ่งในสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore Civil Law) หมายถึงกฎหมายเอกชนที่เกี่ยวข้องกับข้อ
พิพาทส่วนตัวระหว่างบุคคล กฎหมายแพ่งรวมถึงกฎหมายสัญญา และกฎหมายละเมิดเป็นหลัก กฎหมายแพ่งมัก
ใช้เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสาหรับความสูญเสียความเสียหายต่อทรัพย์สินและการบาดเจ็บส่วนบุคคลใน
สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยกฎหมายแพ่งในสาธารณรัฐสิงคโปร์ประกอบด้วย:
- พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม - Adoption of Children Act
- พระราชบัญญัติกฎหมายแพ่ง - The Civil Law Act
- พระราชบัญญัติการเช่าซื้อ - The Hire-Purchase Act
- พระราชบัญญัติการได้มาซึ่งที่ดิน - The Land Acquisition Act
- พระราชบัญญัติช่างรังวัดที่ดิน - The Land Surveyors Act
- พระราชบัญญัติชื่อที่ดิน (ชั้น) - The Land Titles Act (Strata)
- พระราชบัญญัติชื่อที่ดิน - The Land Titles Act
- พระราชบัญญัติการจดทะเบียนการกระทา - The Registration of Deeds Act
- พระราชบัญญัติทรัพย์สินที่อยู่อาศัย - The Residential Property Act
ด้านการฟ้องร้องถูกกาหนดโดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (Civil Procedure Code) ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายหลายกระบวนการ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจะให้ข้อมูล
เกี่ยวกับวิธีการพิจารณาคดีของศาล วิธีการพิจารณาคดี วิธีการประเมินความเสียหาย และวิธีการบังคับใช้คา
ตัดสิน
พระราชบั ญ ญั ติ กฎหมายแพ่ง หรื อ บทที่ ๔๓ ออกใช้ ครั้ ง แรกในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ กฎหมายแพ่ง ของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้รับการแก้ไขและได้รับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในปี ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติกฎหมายแพ่ง
กาหนดกรอบกฎหมายที่รวมบทบัญญัติของกฎหมายแพ่งในสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยกฎหมายแพ่งกาหนดระบบ
กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่มีผู้เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) ศาลยุติธรรม: ศาลของรัฐและศาลฎีกา
(๒) โจทก์
(๓) จาเลย
นอกจากนี้ กฎหมายแพ่งยังกล่าวถึงสิทธิของโจทก์และจาเลยและวิธีการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมอีก
ด้วย
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๒) กฎหมำยเฉพำะ
พระรำชบัญญัติธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (The Electronic Transactions Act: ETA)
พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์๑๗๗ (ETA) ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติ ฉบับนี้มีกรอบทางกฎหมายที่ควบคุมบริการดิจิทัลเกือบทั้งหมด เช่น ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ETA ได้รับการแก้ไขในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญา
ระหว่างประเทศ (The United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in
International Contracts) สาธารณรัฐสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศแรกในโลกที่นา UNCITRAL Model Law
on Electronic Commerce มาใช้ โดยรัฐบาลสิงคโปร์สนับสนุนให้ธุรกิจต่าง ๆ ทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนการมีการเก็บรักษาเอกสารโดยการใช้บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบด้วย ๔ ส่วนสาคัญได้แก่ บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Records),
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล (Electronic and Digital Signature), การระบุตัวตนอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
การทาธุรกรรมกับรัฐบาล (Electronic IDs for Government Interactions) และสัญญาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Contracts) ดังมีรายละเอียดดังนี้
(๑) บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Records)
พระราชบัญญัติระบุว่าบันทึกอิเล็กทรอนิกส์คือบันทึกใด ๆ ที่ "สร้างสื่อสารรับหรือจัดเก็บด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศหรือเพื่อส่งจากระบบข้อมูลหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง" หมายความว่าข้อมูลใด ๆ
ที่จั ดเก็บ ในรู ปแบบอิเล็ กทรอนิ กส์ หรื อดิจิ ทัล ถือเป็นบันทึกอิเล็ กทรอนิกส์ ได้แก่ อีเมล รูปภาพดิจิทัล การ
นาเสนอ PowerPoint เว็บไซต์ ฯลฯ
ไม่มีบันทึกใดที่ถือได้ว่าผิดกฎหมายเพียงเพราะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการ
เก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถทาให้ข้อมูลนั้นเป็นโมฆะไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ETA ๒๐๑๐ ให้
ความชอบธรรมตามกฎหมายกับบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหากมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข กล่าวคือ ประการแรก
บันทึกอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้แทนบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้ หากข้อมูลของบันทึกอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ข้อมูลที่ธุรกิจสามารถใช้เพื่อการอ้างอิงได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือข้อมู ลควรมีความคงทนถาวร และ ประการที่สอง
ในกรณีที่กฎหมายระบุไว้โดยเฉพาะว่าต้องมีการลงนาม บันทึกจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการลงนามและวิธีการใด ๆ ที่ใช้
ในการระบุตัวบุคคลและระบุความตั้งใจในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในบันทึกอิเล็กทรอนิกส์จะถือว่าเป็นการลง
นาม
ด้านการใช้บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ นั้น พระราชบัญญัติบริษัท (the Companies
Act) ในสาธารณรัฐสิงคโปร์รับรองการใช้บันทึกอิเล็กทรอนิ กส์ได้ และกาหนดว่าบันทึกของบริษัทสามารถเก็บไว้
ในรูปแบบสาเนาหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ด้านการเก็บรักษาบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ กาหนดว่าบันทึกอิเล็กทรอนิกส์จะถูกต้องตามกฎหมายเมื่อ
- ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้และสามารถใช้สาหรับการอ้างอิงในภายหลัง
- บันทึกอิเล็กทรอนิกส์จะถูกเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่สร้างขึ้นส่งหรือรับ และ
- บันทึกจะเก็บรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ต้นทางและปลายทางของบันทึก วันที่และเวลาที่ส่งหรือรับ

๑๗๗

“Singapore Electronic Transaction Act” from https://sso.agc.gov.sg/Act/ETA๒๐๑๐
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(๒)

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล (Electronic and Digital Signature)
พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ยอมรับการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
และดิจิทัล โดยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความแตกต่างจากลายเซ็นดิจิทัล กล่าวคือ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็น
การรับทราบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ธุรกิจสามารถใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการยอมรับโดยคู่สัญญาและสามารถ
ใช้ในการรับรองความถูกต้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ สามารถอยู่ใน
รูปแบบของการคลิกปุ่มยอมรับบนเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไข แฟกซ์หรือสแกนลายเซ็นจริง การ
ลงนามบนหน้ า จอสั ม ผั ส ด้ ว ยสไตลั ส หรื อ การยอมรั บ ข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขใด ๆ โดยการสื่ อ สารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล เป็นต้น
ในขณะที่ลายเซ็นดิจิทัลเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งซึ่งเพิ่มชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติมโดย
การใช้ระบบเข้ารหัสแบบ asymmetric cryptosystem และ hash function ลายเซ็นดิจิทัลจะถูกออกให้
พร้อม Digital Signature Certificate (DSC) ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูลประจาตัวของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึง ชื่อ ที่อยู่
อีเมล วันที่ออกใบรับรอง ชื่อของผู้ออกใบรับรอง ซึ่งธุรกิจต่าง ๆ จะใช้ลายเซ็นดิจิทัลเมื่อทาธุรกรรมกับหน่วยงาน
ของรัฐ เช่น การยื่น แบบแสดงรายการภาษี การยื่นแบบฟอร์มกับหน่วยงานกากับดูแลด้านบัญชีและองค์กร
(Accounting and Corporate Regulatory Authority: ACRA) เป็นต้น
ธุรกิจ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการใช้ล ายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเที ยบกับลายเซ็นที่เขียนด้ว ย
ลายมือแบบดั้งเดิม เนื่ องจากเอกสารสามารถส่งทางอีเมลและสามารถลงนามได้ภายในเวลาที่รวดเร็ว ETA
กาหนดให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ในสถานะเดียวกันกับลายเซ็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้ อย่างไรก็
ตามพระราชบัญญัติระบุว่าลายเซ็นควรมีลักษณะดังนี้
- มีเอกลักษณ์เฉพาะสาหรับผู้ใช้
- สามารถระบุตัวบุคคลได้ และ
- อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
(๓) การระบุตัวตนอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการทาธุรกรรมกับรัฐบาล (Electronic IDs for Government
Interactions)
ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศใช้ CorpPass ซึ่งเป็นข้อมูลประจาตัวดิจิทัลที่
ธุรกิจที่มี Unique Entity Number (ซึ่งเป็นหมายเลขประจาตัวที่ออกให้กับนิติบุคคลเพื่อทาธุรกรรมกับรัฐบาล)
ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ สามารถใช้สาหรับการติดต่อกับรัฐบาลทั้งหมด CorpPass ยังมีความเป็นส่วนตัวและ
ปลอดภัย รับประกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเพิ่มเติม และถูกนามาใช้แทนที่:
- Singapore Personal Access (SingPass) – รหัสดิจิทัลสาหรับพลเมืองสิงคโปร์ ผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรใน
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และผู้ถือ EntrePass เป็นต้น
- EASY-e-Services Authorization System (EASY) ซึ่งช่วยให้ธุรกิจและบริษัทต่าง ๆ สามารถเข้าถึง
พนักงานหรือบุคคลที่สาม เพื่อดาเนินการ e-Service ใด ๆ ในนามของบริษัทได้
บริษัทและธุรกิจในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จะใช้ CorpPass เป็นข้อมูลประจาตัวดิจิทัลเดียว เพื่อเข้าถึง
ธุรกรรมทางธุรกิจของตน CorpPass ทาให้การเข้าสู่ระบบโดยหลายบัญชีผ่านทาง SingPass และ EASY ไม่มี
ความจาเป็นอีกต่อไป สาหรับหน่วยงานที่ยังไม่สามารถใช้ CorpPass ได้ตามกฎหมาย จะยังคงใช้บัญชี SingPass
ของตนเพื่อทาธุรกรรมกับรัฐบาลต่อไป

๘๐

(๔) สัญญาอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Contracts)
มาตรา ๑๑ ของ ETA ระบุอย่างชัดเจนว่าสามารถทาสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ข้อกาหนดนี้
ระบุ ว่าสั ญญาอิเล็กทรอนิ กส์ ทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมายและบังคับได้ตามกฎหมายในสาธารณรัฐ สิ งคโปร์
กฎหมายสัญญาในสาธารณรัฐสิงคโปร์ระบุหลักเกณฑ์ทั่วไปสาหรับการสร้างสัญญา เช่น ข้อเสนอและการยอมรับ
สัญญาความตั้งใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางกฎหมายและมีผลผูกพันระหว่างคู่สัญญาเป็นต้น กฎเหล่านี้ยังมีผล
บั งคับ ใช้กับ สั ญ ญาอิเล็ กทรอนิ กส์ ด้ว ย การท าสั ญญาอิเล็ กทรอนิกส์ นั้นถือว่ าเป็นการทาสั ญญาถูกต้องตาม
กฎหมายหากปฏิบัติตามกฎหมายสัญญาทั่วไปและกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ถูกต้อง
ข้อสังเกตจาก ETA เมื่อทาสัญญาอิเล็กทรอนิกส์:
- ความเป็นอิสระของภาคี: พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระบุว่าคู่สัญญาสามารถยกเว้น
การใช้บันทึกอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาใด ๆ ตามข้อตกลง
และคู่สัญญา โดยสามารถกาหนดข้อกาหนดเพิ่มเติมในรูปแบบ หรือการรับรองความถูกต้องของสัญญา หรือ
ธุรกรรมตามข้อตกลงเพิ่มเติมได้
- การจัดส่งและการรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์: การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จะถูกส่งในเวลาที่
ออกจากระบบข้อมูลของผู้ส่งซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ส่ง หรือในเวลาที่ผู้รับได้รับ (หากไม่ได้ออกจากระบบ
ข้อมูลของผู้ส่งเช่น ในกรณีการเข้าถึงไฟล์ที่จัดเก็บในระบบข้อมูลของผู้ส่ง) เวลาในการรับคือเวลาที่ผู้รับสามารถ
เรียกข้อมูลการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
- สัญญาที่มีห รือระหว่างระบบข้อความอัตโนมัติ: สัญญาระหว่างระบบข้อความอัตโนมัติกับบุคคล
ธรรมดาหรือระหว่างระบบข้อความอัตโนมัติสองระบบถือว่าถูกต้อง ไม่สามารถปฏิเสธความถูกต้องได้ ในกรณีไม่
มีบุคคลธรรมดาตรวจสอบสัญญา
พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นกฎหมายที่ควบคุม
การใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสั ญญาอิเล็ กทรอนิกส์ และลายเซ็นอิเล็ กทรอนิกส์ ในสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ซึ่งมีความสอดคล้ องกับ แนวปฏิบั ติสากลเกี่ยวกับสั ญญาและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของนานา
ประเทศ พระราชบัญญัติฉบับนี้สนับสนุนให้ธุรกิจในสาธารณรัฐสิงคโปร์ นาการสื่อสารและการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกิจกรรมประจาวัน และช่วยให้ สาธารณรัฐสิงคโปร์ บรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ (smart country) ในที่สุด
นอกจากนี้เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ Enterprise Singapore และ Singapore Standards
Council ได้ประกาศใช้ข้ออ้างอิงทางเทคนิคข้อที่ ๗๖ (Technical Reference ๗๖) แนวทางในการกาหนด
มาตรฐานระดับประเทศส าหรับ ธุร กรรมทางด้านพาณิช ย์อิเล็ กทรอนิกส์ โดยมาตรฐานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริม SMEs ให้มีความเป็นดิจิทัลและการขยายตัวของภาคพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในสาธารณรัฐสิงคโปร์๑๗๙
๑๗๘

๑๗๘

อ้างถึง Electronic Transaction Act, Section ๑๑: (๑) For the avoidance of doubt, it is declared that in the context
of the formation of contracts, an offer and the acceptance of an offer may be expressed by means of electronic
communications.
(๒) Where an electronic communication is used in the formation of a contract, that contract shall not be denied
validity or enforceability solely on the ground that an electronic communication was used for that purpose.
๑๗๙
Aw, C. and Chia, C. (๒๐๒๐) “Singapore launches national e-commerce standard” Regulatory, Tech & Outsourcing,
๑๖ June ๒๐๒๐. from https://www.technologylawdispatch.com/๒๐๒๐/๐๖/regulatory/singapore-launches-national-ecommerce-standard/

๘๑

มาตรฐานนี้ ถูกกาหนดโดยภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย ตัวแทนจากสมาคมผู้บริโภคแห่ งสาธารณรัฐ
สิงคโปร์, สมาคมผู้ค้าปลีกของสาธารณรัฐสิงคโปร์, e-marketplaces เช่น Carousell และ shopee, ผู้ค้าปลีก
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น FortyTwo, สถาบั น การศึ ก ษาการค้ า ปลี ก แห่ ง สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ ข อง Nanyang
Polytechnic และผู้ให้บริการการชาระเงินและโลจิสติกส์ โดยที่มาตรฐานนี้จะถูกใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในทาง
ปฏิบัติสาหรับผู้ค้าปลีกและตลาดออนไลน์ หลักเกณฑ์ครอบคลุมหน้าที่ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมก่อนการซื้อของ การ
เรียกดูและการเลือก ไปจนถึงขั้นตอนการซื้อและการชาระเงิน ตลอดจนการดาเนินการหลังการซื้อ การจัดส่งการ
ติดตามผลิตภัณฑ์ การคืนสินค้า การคืนเงินและการแลกเปลี่ยนภายในสาธารณรัฐสิงคโปร์ต่อไป
พระรำชบัญญัติกำรขำยสินค้ำ (Sale of Goods Act)
พระราชบัญญัติการขายสินค้า (Sale of Goods Act) ของสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้น มีรากฐานมาจาก
พระราชบัญญัติการขายสินค้าของอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีผลบังคับใช้กับสัญญาใด ๆ ที่ผู้ขายโอนหรือตกลงที่
จะโอนทรัพย์ สินที่เป็นสิน ค้าให้ กับผู้ซื้อโดยมีการกาหนดราคา โดยขอบเขตของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ๑๘๐ มี
ดังต่อไปนี้
- ส่วนที่ ๒ ของพระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับการทาสัญญา ส่วนนี้ยังกาหนดเงื่อนไขบางประการที่เป็น
นัยในสัญญาการขายสินค้า ได้แก่ เงื่อนไขโดยนัยที่ผู้ขายมีสิทธิ์ในการขายสินค้าว่าสินค้ามีคุณภาพที่น่าพอใจ
ผู้ขายขายสินค้าในระหว่างการดาเนินธุรกิจ และในกรณีที่ผู้ซื้อทราบจุดประสงค์ในการซื้อสินค้า ซึ่งเป็นเงื่อนไข
โดยนัยว่าสินค้าที่จัดหานั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์นั้นอย่างสมเหตุสมผล
- ส่ว นที่ ๓ ของพระราชบั ญญัติกล่ าวถึงผลกระทบของสั ญญา ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และข้อ
สันนิษฐานเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์สินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
- ส่วนที่ ๔ ของพระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนนี้ได้มีการ
กาหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ขายและผู้ซื้อ ตามลาดับ
- ส่วนที่ ๕ ของพระราชบัญญัติกาหนดสิทธิของผู้ขายที่ไม่ได้ชาระเงินสาหรับสินค้า ในกรณีที่ยังไม่ได้
ชาระเงินตามสัญญาทั้งหมด ผู้ขายที่ยังไม่ได้ชาระเงินอาจมีสิทธิ์บางประการในสินค้า เช่ น สิทธิในการระงับการ
จัดส่ง หรือสิทธิ์ในการขายต่อสินค้า เป็นต้น
- ส่วนที่ ๖ ของพระราชบัญญัติกาหนดสิทธิของผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งกันและกันสาหรับการละเมิดสัญญา
แม้ว่าจะไม่มีข้อกฎหมายที่กล่าวถึงการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจน แต่การ
ขายทอดตลาดนั้นได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการขายสินค้า ในมาตรา ๕๗๑๘๑ ดังนี้
(๑) ในกรณีที่สินค้าถูกขายโดยการขายทอดตลาดเป็นล็อต แต่ละล็อตต้องมีการทาสัญญาแยกฉบับกัน
๑๘๐

“Sale of Goods Act” from https://cacj-ajp.org/web/singapore/sale-of-goods-act
อ้างถึง Sale of Goods Act, Section ๕๗: (๑) Where goods are put up for sale by auction in lots, each lot is prima
facie deemed to be the subject of a separate contract of sale.
(๒) A sale by auction is complete when the auctioneer announces its completion by the fall of the hammer, or in
other customary manner; and until the announcement is made any bidder may retract his bid.
(๓) A sale by auction may be notified to be subject to a reserve or upset price, and a right to bid may also be
reserved expressly by or on behalf of the seller.
(๔) Where a sale by auction is not notified to be subject to a right to bid by or on behalf of the seller, it is not
lawful for the seller to bid himself or to employ any person to bid at the sale, or for the auctioneer knowingly to take any bid
from the seller or any such person.
(๕) A sale contravening subsection (๔) may be treated as fraudulent by the buyer.
(๖) Where, in respect of a sale by auction, a right to bid is expressly reserved (but not otherwise) the seller or any
one person on his behalf may bid at the auction.
๑๘๑

๘๒

(๒) การขายทอดตลาดจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ทอดตลาดประกาศว่าจะเสร็จสิ้นด้วยการเคาะค้อน หรือ
ตามธรรมเนี ย มอื่น ๆ โดยที่ผู้ เสนอราคาสามารถเพิ กถอนการเสนอราคาของตนได้จนกระทั่ งก่อนการขาย
ทอดตลาดสิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์ด้วยการเคาะค้อน
(๓) การขายทอดตลาด อาจมีการแจ้งว่ามีการกาหนดราคาสารองไว้ก่อน และอาจมีการสงวนสิทธิ์ในการ
เสนอราคาโดยชัดแจ้งโดยหรือในนามของผู้ขาย
(๔) ในกรณีไม่มีการแจ้งถึงสิทธิ์ในการเสนอราคาโดยหรือในนามของผู้ขาย การที่ผู้ขายจะเสนอราคาเอง
หรือจ้างบุคคลใด ๆ เพื่อเสนอราคา หรือผู้ทอดตลาดเจตนารับการเสนอราคาจากผู้ขายหรือบุคคลใด ๆ ที่ทาการ
เสนอราคาในนามของผู้ขาย ให้ถือเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) การขายที่ฝ่าฝืนข้อ (๔) อาจถือว่าเป็นการฉ้อโกงโดยผู้ซื้อ
(๖) ในกรณีที่สิทธิ์ในการเสนอราคาถูกสงวนไว้อย่างชัดเจน ผู้ขายหรือบุคคลใด ๆ ในนามของผู้ขาย
สามารถเสนอราคาในการขายทอดตลาดได้
๔.๔.๒ กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยภำคเอกชน
๑) รูปแบบและวิธีกำร
การขายทอดตลาดทรัพย์สินถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในสาธารณรัฐสิงคโปร์
เป็นขั้นตอนการเสนอขายทรัพย์สินในการทอดตลาดซึ่งจะขายให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด ในสาธารณรัฐสิงคโปร์จะ
มีไม่จ าเป็ นต้องมีลงทะเบีย นล่ว งหน้ าหากต้องการเข้าสู้ ราคา และการขายทอดตลาดจะมีการประกาศบอก
รายละเอียด เช่น วัน เวลา สถานที่ ไว้ในเว็บไซต์ของผู้ทาการทอดตลาด
การขายทอดตลาดโดยภาคเอกชนในสาธารณรัฐสิงคโปร์๑๘๒ สามารถกระทาได้ใน ๓ รูปแบบด้วยกัน คือ
(๑) การขายทอดตลาดโดยเจ้าของทรัพย์ (Owner auction) (๒) การขายทอดตลาดโดยเจ้าหนี้หรือผู้รับจานอง
(Mortgagee auction) และ (๓) การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เป็นมรดก (Auction by sale of estate)
สาหรับกลุ่มแรก เอกชนผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนาทรัพย์สินของตนเองออกขายทอดตลาด มีความเป็นไป
ได้ทั่วไป ๒ ประการในการขายทอดตลาดทรัพ ย์สิน คือ (๑) เจ้าของทรัพย์สินถูกบังคับโดยคาสั่งศาลให้ขาย
ทรัพย์สินของตน ซึ่งส่วนใหญ่มากจากผลคาตัดสินในการฟ้องหย่า และ (๒) เจ้าของทรัพย์สินเลือกที่จะขาย
ทรัพย์สินของตนด้วยวิธีการขายทอดตลาดโดยสมัครใจเพื่อที่จะทาธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว ในกลุ่มที่ ๒ ผู้เป็น
เจ้าหนี้ดาเนินการบังคับชาระหนี้ ด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ผิดนัดไม่ชาระราคา
ทรัพย์สินแก่ผู้ขาย ธนาคารผู้รับจานองอสังหาริมทรัพย์ทาการยึดคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้จานองเนื่องจากเจ้าของ
ผิดนัดชาระเงินกู้จานอง จากนั้นจะวางขายทรัพย์สินเพื่อนาเงินที่ได้มาใช้ชาระหนี้ให้กับธนาคารผู้รับจานอง และ
กลุ่มที่ ๓ เป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตโดยตัวแทน ซึ่งตัวแทนดังกล่าวอาจจะเป็นผู้จัดการมรดก
(ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่มีพินัยกรรม และศาลได้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว ) หรืออาจจะเป็นผู้ดาเนินการ (ในกรณี
ผู้เสียชีวิตได้มีการทาพินัยกรรมไว้ ) ว่าจ้างเอกชนผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลที่ประกอบอาชีพขายทอดตลาดรับ
ดาเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และรับผลตอบแทนเป็นค่าบริการ
ในการขายทอดตลาดนั้นมีข้อสาคัญที่ผู้ซื้อควรทราบ คือผู้ทอดตลาดจะเป็นผู้ดาเนินการขายทอดตลาด
โดยจะมีการเสนอทรัพย์สินโดยมีการกาหนดราคาเปิด และทรัพย์สินแต่ละรายการอาจมีราคาจอง (reserve
price) ซึ่งเป็นราคาขั้นต่าที่ไม่เปิดเผย รู้จักกันเฉพาะผู้ประมูลและผู้ขายเท่านั้น ซึ่งราคาเสนอซื้อจะต้องเท่ากับ
หรือมากกว่าราคาจองนี้ การขายทอดตลาดจึงจะถือว่าสาเร็จ

๑๘๒

www.singaporelegaladvice.com (๒๐๑๙) “Property Auction: How to Buy a House in Distressed Sales and More”

๘๓

ขั้นตอนการขายทอดตลาดสามารถสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้
(๑) ผู้ทอดตลาดเสนอทรัพย์สินในการขายทอดตลาด เพื่อให้มีการเสนอราคาเพื่อซื้อทรัพย์สิน
(๒) ผู้ที่สนใจจะซื้อทาการเสนอราคา โดยราคาที่เสนออาจสูงหรือต่ากว่าราคาเปิดก็ได้
(๓) ผู้ทอดตลาดจะระบุราคาเสนอปัจจุบันและถามว่ าใครต้องการเสนอราคาที่สูงขึ้น กระบวนการนี้จะ
ดาเนินการซ้าจนกว่าจะไม่มีการเสนอราคาเพิ่มเติมและกระบวนการเสนอราคาจะสิ้นสุดลง
หากราคาเสนอสูงสุดตรงหรือเกินราคาจอง (reserve price) การเสนอราคาจะสาเร็จและทรัพย์สินจะ
ถูกประกาศ "ขาย" โดยการเคาะค้อน หลังจากนั้นจะมีการทาสัญญาระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อและจะไม่มีการเจรจา
หรือเปลี่ยนแปลงเอกสารการประมูลเพิ่มเติม
ภายหลังการขายทอดตลาด หากการขายทอดตลาดประสบความสาเร็จ ผู้ที่ชนะการเสนอราคาจะต้องมี
การเตรียมการและลงนามในเงื่อนไขของการขาย โดยมีการชาระค่ามัดจาและต้องมีการจ่ายภาษี (ในกรณีที่มีการ
เรียกเก็บภาษี) ผู้ที่ชนะจะต้องชาระเมื่อเสร็จสิ้นการขาย ซึ่งโดยปกติภายใน ๘ ถึง ๑๒ สัปดาห์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของการขาย โดยระหว่างนี้อาจมีการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการขนส่งและเอกสารที่จาเป็นในการดาเนินการ
โดยที่ผู้ซื้อจะเข้าครอบครองทรัพย์สินหรือสามารถย้ายเข้ามาในอสังหาริมทรัพย์เมื่อเสร็จสิ้นการขาย หากผู้ซื้อไม่
ช าระเงิน ตามเงื่ อนไขการขายหรื อ พยายามที่จะยกเลิ กการซื้ อจะถื อเป็น การละเมิ ดสั ญญา ซึ่ งผู้ ขายมี สิ ท ธิ์
ดาเนินการทางกฎหมายกับผู้ซื้อ ในกรณีที่การขายทอดตลาดไม่ประสบความสาเร็จ โดยอาจเกิดจากการที่การ
เสนอราคาสูงสุดยังต่ากว่าราคาจอง (reserve price) ของทรัพย์สิน ในกรณีนี้ทรัพย์นี้จะยังคงเปิดให้ผู้ ซื้ออื่นที่
สนใจสามารถยื่นข้อเสนอและเจรจาแบบส่วนตัวหลังการขายทอดตลาด โดยหากตกลงกับผู้ขายได้ ทรัพย์ก็จะถูก
ขายให้กับผู้เสนอราคาแบบส่วนตัวได้เช่นกัน
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ นั้น ถือได้ว่ามีความทันสมัยและ
ไม่มีอุปสรรคในการดาเนินการมากนักเนื่องจากทางสาธารณรัฐสิงคโปร์มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ระบุข้อกฎหมายเกี่ยวกับ บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล การระบุ
ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ และ การทาสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างชัดเจน โดยในสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีบริษัท
ให้บริการการขายทอดตลาดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์อยู่เป็นจานวนมาก โดยสินค้าที่ทาการขายทอดตลาดนั้นมี
ความหลากหลาย เช่น อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินต่างๆ งานศิลปะ เป็นต้น โดยตัวอย่างบริษัทที่ให้บริการการ
ขายทอดตลาดด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้แก่ ๓๓ Auction (www.๓๓auction.com),
Hotlotz (www.hotlotz.com), GoIndustry DoveBid (www.go-dove.com), Hilco Global Asia Pacific
(www.hilcoglobal.com), Dealworks (http://fybsg.com), Chaters Auction (www.chaters.net), SG EAuction (www.sgeauction.com), Gianguan Auctions New York (http://gianguanauctions.com),
Global Auction (www.masterpiecE-Auction.com) และ Winefield’s Auctioneers Asia (www.wine
fields.com) เป็นต้น โดยทีแ่ ต่ละบริษัทจะมีความชานาญในการขายทอดตลาดสินค้าหรือทรัพย์สินที่แตกต่างกัน
ไป
๒) ผลดี-ผลเสีย
ผลดี
(๑) การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุน ด้านการเดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา และลดต้นทุน
ด้านเอกสาร นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสารทาให้องค์กรสามารถนาพื้นที่ไปพัฒนาในด้าน
อื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์
(๒) ทาให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการประมูลที่ผู้รับบริการทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์
๘๔

(๓) เป็ น การอานวยความสะดวกให้ ประชาชนเข้าถึงการประมูล ได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่ มี
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการเพิ่มโอกาสให้เกิดธุรกรรมการซื้ อขายมากขึ้น ทาให้
เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
ผลเสีย
ความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าจากการเจาะเข้าสู่ระบบความปลอดภัยไซเบอร์ของผู้กระทา
ความผิด โดยอาจมีการโจรกรรมข้อมูลของผู้รับบริการในเว็บไซต์นั้น เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต และ
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
๔.๔.๓ กำรขำยทอดตลำดด้ ว ยวิธี กำรทำงอิเ ล็ก ทรอนิกส์ใ นกระบวนกำรบังคั บคดีแ พ่งตำมค ำ
พิพำกษำ
๑) รูปแบบและวิธีกำร
การขายทอดตลาดในกระบวนการบังคับคดีแพ่งตามคาพิพากษา (Sheriff auction) ของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์นั้นเป็นกระบวนการของศาลที่ดาเนินการผ่านเจ้าหน้าที่บังคับคดี ซึ่งในสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้นพนักงาน
ทะเบียนของศาลฎีกาถือเป็นเจ้าหน้าที่บังคับคดีด้วย๑๘๓ โดยมีอานาจดาเนินการบังคับคดีและคาสั่งศาล ได้แก่
๑. การตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเงิน
๒. การตัดสินใจเกี่ยวกับการส่งมอบอสังหาริมทรัพย์
๓. การตัดสินใจเกี่ยวกับการส่งมอบสังหาริมทรัพย์
โดยตามอานาจที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่บังคับคดีสามารถเข้าไปในที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ตามคา
พิพากษาและอาณาบริเวณที่อาศัยของบุคคลที่สามเพื่อยึดทรัพย์สินที่เป็นของลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่
บั งคั บ คดีต้ องมีห มายศาล ตราเครื่ อ งหมาย และใส่ แจ็ค เก็ ตเจ้า หน้า ที่ เพื่ อให้ ส ามารถระบุตัว ตนได้ ว่า เป็ น
เจ้าหน้าที่บังคับคดี
การขายตามคาพิพากษานั้น เมื่อทรัพย์สินถูกยึดแล้ว ลูกหนี้ตามคาพิพากษาจะมีเวลา ๗ วันในการชาระ
หนี้ หรือ ขอคาสั่งศาลเพื่อให้สั่งหยุดการขาย โดยหลังจากสิ้นสุดระยะเวลานี้แล้ว ฝ่ายเจ้าหนี้ที่ชนะคดีจะแจ้งไป
ยังเจ้ าหน้ าที่บั งคับคดีเป็ นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ ดาเนินการขายทรัพย์สิ นที่ได้ทาการยึดมา หากมูลค่าของ
ทรัพย์สินนั้นน้อยกว่า ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ เจ้าหน้าที่บังคับคดีจะดาเนินการขายเอง แต่หากมูลค่าประเมิน
ของทรัพย์สินมากกว่า ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ จะต้องมีการแต่งตั้งผู้ทอดตลาดเพื่อทาการขายทรัพย์สินนั้น
โดยปกติการขายทอดตลาดจะใช้เวลาดาเนินการประมาณ ๖ สัปดาห์หลังจากการยึดทรัพย์สิน โดยมีการโฆษณา
ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ก่อนการขายทอดตลาด โดยเอกชนผู้ทาการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามคา
พิพากษานี้ ส่วนใหญ่มีการดาเนินการทั้งการขายทอดตลาดแบบปกติและการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น บริษัท Knight Frank และ GoIndustry DoveBid๑๘๔ เป็นต้น
หากมีบุคคลทีส่ ามที่อ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ถูกยึด บุคคลนั้นอาจแจ้งข้อเรียกร้องไปยังเจ้าหน้าที่บังคับคดี
โดยใช้ Form ๒๒ หากฝ่ายชนะคดีโต้แย้งข้อเรียกร้องนี้ เจ้าหน้าที่บังคับคดีจะยื่นคาร้องขอให้มีการออก
หมายเรี ยกผู้ แทรกแซงในนามของฝ่ายชนะคดี เพื่อให้ ผู้พิพากษาพิจารณาตัดสินความเป็นเจ้าของทรัพย์สิ น
หลังจากศาลมีคาสั่ง เจ้าหน้าที่บังคับคดีต้องปฏิบัติตามคาสั่งศาล โดยอาจจะคืนทรัพย์สินที่ยึดมาให้แก่เจ้าของที่
ชอบด้วยกฎหมาย หรือทาการขายตามคาพิพากษาต่อไป

๑๘๓
๑๘๔

Supreme Court of Singapore “Sheriff’s Services”
Tan, T. (๒๐๑๓) “Government Auctions Draw Bargain-Hunters”

๘๕

ในกรณีที่ยึดทรัพย์สินด้วยวิธีหมายยึดทรัพย์สินเป็นการประกันการชาระเงิน (Writ of Distress) บุคคล
ที่สามที่อ้างสิทธิ์ต้องยื่นคาร้องต่อผู้พิพากษาด้วยวิธีออกหมายเรียกให้มาที่ศาล (summons-in-chambers) และ
ทาการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาคดีแล้ว ผู้พิพากษาจะสั่งให้ปลดทรัพย์สินที่ถูก
ยึดหรืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่บังคับคดีทาการขายทรัพย์สินต่อไป
๒) ผลดี-ผลเสีย
ผลดี
(๑) การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุน ด้านการเดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา และลดต้นทุน
ด้านเอกสาร นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสารทาให้องค์กรสามารถนาพื้นที่ไปพัฒนาในด้าน
อื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์
(๒) มีการใช้ระบบความปลอดภัย (Security) ที่ได้มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีการ
กาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และมีการเข้ารหัส (Encryption) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ ทาให้
ลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลที่มักเกิดขึ้นจากการเก็บเอกสารที่เป็ นกระดาษ และนอกจากนี้ยังสามารถ
เก็บข้อมูลที่เป็นความลับได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(๓) ทาให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการขายทอดตลาดที่ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด สามารถเห็นข้อมูลที่
ถูกเรียบเรียงอย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์
(๔) เป็นการอานวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงขายทอดตลาดได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่มี
อิ น เทอร์ เ น็ ต สามารถเข้ า ถึ ง ระบบทอดตลาดได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา จึ ง เป็ น การเพิ่ ม โอกาสให้ ท รั พ ย์ สิ น ที่ อ ยู่ ใ น
กระบวนการบังคับคดีสามารถนาออกมาขายทอดตลาดได้มากขึ้น ทาให้เจ้าหนี้ได้รับการชาระหนี้ได้มากขึ้น ซึ่ง
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการยุติธรรม
ผลเสีย
(๑) การสร้างระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลานานในการพัฒนา และต้อง
ใช้งบประมาณสูงในการสร้างระบบที่ปลอดภัย และการสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ปัจจัยภายนอกด้านความเสถียรของอินเทอร์เน็ต หรือปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายระหว่างการ
ประมูลทรัพย์สินทาให้เกิดอุปสรรคในการประมูลทรัพย์สินของผู้สู้ราคา
(๓) ปัจจัยภายนอกด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เช่น การเจาะเข้าระบบของผู้ที่ไม่หวังดี เป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและเกิดปัญหาในการ
ดาเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๔.๔ กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ำยปกครอง
๑) รูปแบบและวิธีกำร
หน่วยงานฝ่ายปกครองของสาธารณรัฐสิงคโปร์หลายหน่วยงานมีการยึดทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทา
ผิดกฎหมายของสาธารณรั ฐสิ งคโปร์ และมีการนาออกขายทอดตลาดด้ว ยวิธีการทางอิเล็ ก ทรอนิกส์ มาเป็น
เวลานานแล้ว ตัวอย่างหน่วยงานที่ทาการขายทอดตลาดทรัพย์สินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ องค์การ
ขนส่งทางบก (Land Transport Authority: LTA) และศุลกากรสิงคโปร์ (Singapore Customs)

๘๖

ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕๑๘๕ ศุลกากรสิงคโปร์สามารถขายทอดตลาดสุราและรถยนต์ได้ราว
๔๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการถูกยึดเนื่องจากเป็นสินค้าหลบเลี่ยงภาษีศุลกากร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
องค์การขนส่งทางบกมีการขายทอดตลาดรถยนต์เฉลี่ย ๖๐-๗๐ คัน ทุกไตรมาส โดยส่วนใหญ่เป็นรถที่ถูกยึด
เนื่องจากการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีท้องถนนและได้มีการแจ้งเตือนก่อนการยึดแล้วหลายครั้ง นอกจากนี้ยังมี
สินค้าอื่น ๆ ที่ถูกยึดและขายทอดตลาด เช่น บุหรี่ ไวน์ เรือประมง จักรยาน คอมพิว เตอร์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
นาฬิกาข้อมือ กล้องถ่ายรูป เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้ามียี่ห้อมือสอง เป็นต้น และปี พ.ศ. ๒๕๕๗๑๘๖ องค์การ
ขนส่งทางบก และศุลกากรสิงคโปร์ทาการขายทอดตลาดรถยนต์ได้ประมาณ ๑๔๐-๒๒๐ คัน ทุกไตรมาส และ
การดาเนินการขายทอดตลาดนี้ เปิดกว้างให้กับผู้สนใจทั่วไปได้เข้าทาการสู้ราคาและสังเกตการณ์ด้วย
ทั้งนี้ การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็ ก ทรอนิกส์นี้จะทาผ่ านผู้ ทอดตลาดเอกชน เช่น Knight
Frank, GoIndustry DoveBid และ sgCarMart Quotz เป็นต้น และรายได้จากการขายทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะถูกนาเข้าสู่กองทุนรวมของรัฐบาล (Government’s Consolidated Fund) เพื่อนาไป
เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของรัฐบาล
๒) ผลดี-ผลเสีย
ผลดี
(๑) มีการน าระบบอิเล็ กทรอนิ กส์มาใช้ในด้านต่างๆ เช่น มาใช้จัดการเรื่องการโอนกรรมสิ ทธิ์ของ
ทรัพย์สิน การชาระเงิน และการทาสัญญา จึงเป็นการอานวยความสะดวกให้กับประชาชนและลดต้นทุนด้านการ
เดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา ลดต้นทุนด้านเอกสาร และประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสารทาให้องค์กรสามารถนา
พื้นที่ไปพัฒนาในด้านอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์
(๒) ทาให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการประมูลที่ผู้รับบริการทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์
(๓) เป็ น การอานวยความสะดวกให้ ประชาชนเข้าถึงการประมูล ได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่ มี
อินเทอร์เน็ตสามารถข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นการเพิ่ม โอกาสให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สินที่
รั ฐ บาลยึ ด มาจากการกระท าที่ผิ ด กฎหมาย ท าให้ เ กิ ด รายได้ เ ข้ ารั ฐ และเกิ ดผลประโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิ จ ของ
ประเทศโดยรวม
ผลเสีย
(๑) ปัจจัยภายนอกด้านความเสถียรของอินเทอร์เน็ต หรือปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายระหว่างการ
ประมูลทรัพย์สินทาให้เกิดอุปสรรคในการประมูลทรัพย์สินของผู้สู้ราคา
(๒) ปัจจัยภายนอกด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เช่น การเจาะเข้าระบบของผู้ที่ไม่หวังดีเป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและเกิดปัญหาในการ
ดาเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑๘๕
๑๘๖

Tan, T. (๒๐๑๓) “Government Auctions Draw Bargain-Hunters”
Lin, A. (๒๐๑๔) “Land Transport Authority to Sell Off Vehicles via Online Auction”

๘๗

๔.๕ สหรัฐอเมริกำ
๔.๕.๑ ข้อกำหนดทำงกฎหมำยของกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
สหรัฐอเมริกาใช้ระบบกฎหมาย Common Law ที่มีต้นแบบมาจากประเทศฝรั่งเศส เป็นหลักในการ
ปกครองประเทศ ซึ่ งเป็ น การน าจารี ต ประเพณี ที่ถื อ ว่า เป็ นหลั ก เกณฑ์ และข้ อ บัง คับ ที่มี ลั ก ษณะเป็น สามั ญ
(Common) มายึดใช้เป็นกฎหมายบังคับ สาหรับหลักกฎหมายซื้อขายได้นากฎหมายพ่อค้า (Merchant Law)
มาบังคับใช้โดยเริ่มจากค่อย ๆ ซึมซับกฎเกณฑ์ของพ่อค้าและในที่สุดได้ยอมรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย
Common Law๑๘๗
๑) กฎหมำยหลัก
ประมวลกฎหมำยพำณิชย์ (The Uniform Commercial Code: U.C.C)
เนื่องจากการใช้กฎหมายซื้อขายที่ปรากฏอยู่ใน Common Law นั้น มีความไม่ชัดเจนในสถานะของ
ตัวเองว่าจะเป็นกฎหมายทางแพ่งหรือทางพาณิชย์ทั้งมีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ไม่สามารถอานวยความสะดวก
ต่อการค้าขายระหว่างมลรัฐและกับต่างประเทศ ดังนั้น เมื่อประเทศอังกฤษได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติซื้อขาย
สินค้าในปี ๑๘๙๓ (The Sale of Goods Act ๑๘๙๓) สหรัฐอเมริกาจึงคิดที่จะปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการซื้อ
ขายตามแบบอย่างของประเทศอังกฤษ เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าจะช่วยอานวยความสะดวกต่อการพาณิชย์และ
การติดต่อซื้อขายกับต่างมลรัฐและต่างประเทศ จึงได้ริเริ่มจัดทาพระราชบัญญัติซื้อขายฉบับแรกขึ้นมาเรียกว่า
The Uniform Sales Act ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะว่าด้วยเรื่ องซื้อขาย โดยมีบทบัญญัติว่าด้วยการขายทอดตลาด
ไว้ในมาตรา ๒๑ แห่ง The Uniform Sale Act ๑๙๐๖๑๘๘ ในการร่างกฎหมายนี้ ใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ซื้อขายสินค้า (The Sale of Goods Act ๑๘๙๓) ของประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบ และปี ค.ศ.๑๙๐๖ ได้รับการ
เห็นชอบจาก the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL) ซึ่งเป็น
หน่วยงานเอกชนที่มีหน้าที่ในการจัดทาพระราชบัญญัติต่างๆ (Code) จนจัดทากฎหมายสาเร็จและเริ่มมีการ
บังคับใช้ตั้งแต่ ค.ศ.๑๙๐๗ จนถึง ค.ศ.๑๙๔๑ มีมลรัฐที่ยอมรับและนาไปบังคับใช้รวม ๓๖ มลรัฐ๑๘๙
จากการที่ The Uniform Sales Act ของสหรัฐอเมริกายังมีข้อบกพร่องและยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ เช่น
การตีความของแต่มลรัฐแตกต่างกันออกไป หลักกฎหมายยังไม่ครอบคลุมในเรื่องประเพณีทางการค้า มีปัญหา
ด้านการบังคับใช้ที่ไม่เพียงพอต่อการค้าที่เจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทาให้มีการเสนอให้
ทาการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนี้ใหม่เมื่อ ค.ศ.๑๙๔๐ จนกระทั่งถึง ค.ศ.๑๙๔๕ มีการนากฎหมายพาณิชย์ที่มีอยู่
ในรูปลายลักษณ์อักษรต่าง ๆ ซึ่งกระจัดกระจายมารวมเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์ ที่มีความครอบคลุมถึง
กฎหมายลักษณะซื้อขายอันมาจากพระราชบัญญัติซื้อขายสินค้า โดยนามาบัญญัติไว้อยู่ในหมวด ๒ และกฎหมาย
ว่าด้วยเอกสารการพาณิชย์ต่าง ๆ กฎหมายนี้ทาสาเร็จเมื่อปี ค.ศ.๑๙๕๒ เรียกว่า The Uniform Commercial
Code (U.C.C) เป็นกฎหมายนิติบัญญัติที่ใช้กับธุรกรรมทางพาณิชย์ และมลรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาได้นา
กฎหมายนี้ไปปรับปรุงและใช้บังคับเป็นกฎหมายภายในรัฐของตนเอง (ยกเว้นมลรัฐ Louisiana)

๑๘๗

R.M. Goode, Editor: Harry Street. Commercial Law, p.๓๔.
The Uniform Sale Act “Section ๒.
Until such announcement is made, any bidder may retract his bid; and the auctioneer may withdraw the goods
from sale unless the auction has been announced to be without reserve. A right to bid may be reserved expressly by or on
behalf of the seller.”
๑๘๙
Robert J. Nordstrom, Law of Sale. Hornbook series, (Minnesota: West Publishing, ๑๙๗๐), p.๔.
๑๘๘

๘๘

U.C.C. เป็นกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อใช้บังคับกับธุรกรรมในทางพาณิชย์ มีทั้งหมด ๙ หมวด อาทิ การซื้อขาย
ตราสารทางการค้า เลตเตอร์ออฟเครดิต หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน ธุรกิจที่มีหลักประกัน ๑๙๐ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการแก้ปัญหาธุรกรรมพาณิชย์ระหว่างรัฐของประเทศ ๑๙๑ เช่น การกาหนดแบบของสัญญา
ซื้อขายที่ต้องแยกพิจารณาเป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ โดยการซื้อขายสังหาริมทรัพย์อาจทาได้และ
โดยวาจาตาม Section ๒-๒๐๔(๑)๑๙๒ กาหนดให้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคา ๕๐๐ เหรียญหรือกว่านั้น
ขึ้นไป ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสาคัญ ๑๙๓ ซึ่งมีลักษณะเป็นเพียงหลักฐานใน
การฟ้องร้องบังคับคดีเท่านั้น หรือมีการชาระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมด หรือทรัพย์สินที่ซื้อขายกันได้มีการผลิตขึ้น
แล้วโดยเฉพาะเพื่อผู้ซื้อทรัพย์สินนั้นแต่เพียงผู้เดียว หรือศาลมีเหตุผลสมควรบังคับให้๑๙๔ อย่างไรก็ตาม หากเป็น
การซื้อขายทรัพย์สิ นชนิ ดที่มีกฎหมายกาหนดแบบของสัญญาไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ก็จะต้องทาตามแบบที่
กฎหมายกาหนดไว้ ส่วนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะเป็นไปตามกฎหมายระดับ มลรัฐ ซึ่งทุกมลรัฐต่างก็กาหนด
แบบของสัญญาไว้เป็นการเฉพาะเช่นกัน โดยต้องทาเป็นหนังสือและอาจจะต้องจดทะเบียนด้วย๑๙๕
เรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายนั้น ได้บัญญัติไว้ในหมวด ๒ ของ U.C.C. โดยที่กฎหมายซื้อขายตาม U.C.C.
มิได้แยกสัญญาทางพาณิชย์กับสัญญาทางแพ่งออกจากกันเหมือนกับประเทศที่ใช้กฎหมายระบบ Civil Law บาง
ประเทศ แต่มีบทบัญญัติแยกความรับผิดระหว่างพ่อค้ากับบุคคลที่ไม่ใช่พ่อค้าและผู้บริโภคให้มีผลทางกฎหมาย
ในเรื่องต่าง ๆ ไว้แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่าแม้สหรัฐอเมริกาจะมี U.C.C. เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรใช้อยู่ด้วยก็
ตาม แต่การบังคับใช้กฎหมายนี้ก็ยังคงเป็นการบังคับใช้ตามลักษณะของกฎหมายพิเศษ กล่าวคือในเรื่องซื้อขาย
จะต้องนาหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในหมวด ๒ มาใช้บังคับก่อน และบทบัญญัติในหมวดอื่น ๆ ที่เป็นกฎหมายพิเศษที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ U.C.C. มาใช้ บั ง คั บ ด้ ว ย หากไม่ มี จึ ง จะต้ อ งน าหลั ก กฎหมายพื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ที่ มี อ ยู่ ใ นหลั ก
Common Law และหลัก Equity รวมถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับการค้า (law merchant) ที่ไม่ได้บัญญัติไว้ใน
U.C.C. มาใช้บังคับแทน เช่น หลักกฎหมายเรื่องตัวแทน กฎหมายปิดปาก กลฉ้อฉล สาคัญผิด ละเมิ ด การบังคับ
ขู่เข็ญ การแสดงเจตนา ความสามารถของคู่สัญญา และหลักอื่น ๆ๑๙๖
ในเรื่องของการขายทอดตลาดที่อยู่ในส่วนของกฎหมายทางพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาคือ U.C.C. นั้น ได้
กล่าวไว้ในหมวด ๒ การซื้อขายด้วย โดยกาหนดกฎระเบียบในเรื่องการขายทอดตลาดไว้ในมาตรา ๒-๒๓๘๑๙๗
๑๙๐

คนึง ฤาไชย. (๒๕๔๑). กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ. หน้า ๑๓.
ยุทธนา เธียรสุนทร. เล่มเดิม. หน้า ๑๔๗.
๑๙๒
วันดี เอื้อสกุลพิพัฒน์. เล่มเดิม. หน้า ๑๖๗.
๑๙๓
U.C.C. “Section ๒-๒๐๔. Formation in General
(๑) A contract for sale of goods may be made in any manner sufficient to show agreement, including offer and
acceptance, conduct by both parties which recognizes the existence of a contract, the interaction of electronic agents, and
the interaction of an electronic agent and individual.”
๑๙๔
U.C.C. “Section ๒-๒๐๑. Formal Requirement; Status of Frauds
(๑) A contract for the sale of goods for the price of $๕,๐๐๐ or more is not enforceable by way of action or
defense unless there is some record sufficient to indicate that a contract for sale have been made between the parties and
signed by the party against which south enforcement is sought or by the party’s authorized agent all broker. A record is not
insufficient because it omits or incorrectly states a term agreed upon but the contract is not enforceable under the
subsection beyond the quantity of goods shown in the record.”
๑๙๕
กฤศยชญ์ ศิริเขต. (๒๕๒๐). การโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขาย. หน้า ๕๗.
๑๙๖
U.C.C. Article II section ๑ - ๑๐๓ (b)
Unless displaced by the provisions of (the Uniform Commercial Code), the principles of law and equity, including
the law of merchant and the law relative to capacity to contract, , principal and agent, estoppel, fraud, misrepresentation,
duress, coercion, mistake, bankruptcy, and other validating or invalidating cause supplement its provisions.
๑๙๗
U.C.C. “Section ๒-๓๒๘.
๑๙๑

๘๙

ซึ่งต่อมามีการปรับปรุงแก้ไข U.C.C. ให้ไปตามแนวทางของกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรก
ของสหรัฐอเมริกา คือ Uniform Electronic Transaction Act หรือ UETA โดยในการปรับปรุง U.C.C. ครั้งนี้
ได้ป รั บ เปลี่ ย นถ้อยคาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ เกิดความชัดเจนในเรื่องดุล พินิจของผู้ ทอดตลาดที่จะเปิดการขาย
ทอดตลาด การถอนคาสู้ราคา และการถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด ๑๙๘ และสาหรับเรื่องการซื้อขายใน
การทอดตลาด Article ๒ ของ U.C.C. ก็ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามแนวทางของ UETA เพื่อให้สามารถนา U.C.C.
มาปรับใช้กับธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยในเรื่องของกฎระเบียบการขายทอดตลาดที่แต่เดิมตาม
U.C.C. ได้กาหนดไว้ในมาตรา ๒-๒๓๘ ดังที่กล่าวแล้วนั้น มีความไม่เหมาะสมกับสภาพของการขายทอดตลาด
ทางอินเทอร์เน็ตหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่อาจมีการเคาะไม้ตกลงขายทรัพย์สินได้โดยสภาพ ดังนั้น เพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะของการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้มีการแก้ไข
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการขายทอดตลาดในมาตรา ๒-๒๓๘ เสียใหม่ ดังปรากฏตาม U.C.C. ที่ปรับปรุงใหม่ใน
มาตรา ๒-๒๐๑๑๙๙ โดยหลักสาคัญคือการปรับแก้เกี่ยวกับกระบวนการที่จะทาให้การขายทอดตลาดบริบูรณ์
กฎหมายที่แก้ไขใหม่กาหนดให้การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์เมื่อมีการประกาศโดยผู้ทอดตลาด ซึ่งผู้ทอดตลาด
จะประกาศโดยวิธีใดก็ได้ไม่จาต้องบริบูรณ์ต่อเมื่อมีการเคาะไม้โดยผู้ทอดตลาดดังเช่นกฎหมายเดิม ตามกฎหมาย
ที่แก้ไขใหม่นั้นกาหนดให้การขายทอดตลาดบริบูรณ์เมื่ อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้หรือโดย
ประเพณีปฏิบัติอย่างใดในการขายทอดตลาด ซึ่งผู้ทอดตลาดอาจจะขายทอดตลาดใหม่หรือประกาศตกลงขาย
(๑) In a sale by auction, if goods are up in lots each lot is the subject of a separate sale.
(๒) A sale by auction is complete when the auctioneer so announces by the fall of the hammer or in other
customary manner. Where a bit is made while the hammer is falling in acceptance of a prior bid the auctioneer may in his
discretion reopen the bidding or declare the goods sold under the bid on which the hammer was falling.
(๓) Such a sale is which reverse unless the goods are in explicit terms put up without reverse. In an auction with
reverse the auctioneer may withdraw the goods at any time until he announces completion of the sale. In an auction without
reverse, after the auctioneer calls for bits on an article or lot cannot be withdrawn unless no bid is made within a reasonable
time. In either case a bidder may retract his bid until the auctioneer’s announcement of complication of the sale, but a
bidder’s reaction does not receive any previous bid.
(๔) If the auctioneer knowingly receive a bid on the seller makes or procures such a bid, and notice has not been
given that liberty for such bidding is reserved, the buyer may at his options avoid the sale or take the goods at the price of
the last goods faith bid prior to the completion of the sale. This subdivisions shall not apply to any bid at a force sale.”
๑๙๘
วันดี เอื้อสกุลพิพัฒน์. เล่มเดิม. หน้า ๑๖๙.
๑๙๙
U.C.C. “Section ๒-๒๐๑. Sale by Auction
(๑) In a sale by auction, if goods are put up in lot is the subject of a separate sale.
(๒) A sale by auction is complete when the auctioneer so announces by the fall of the hammer or in other
customary manner. If a bid is made during the process of completing the sale but before a prior bid is accepted, the
auctioneer has discretion to reopen to bidding or to declare the goods sold under the prior bid.
(๓) A sale by auction is subject to the seller’s right to withdraw the goods unless at the time the goods are put
up or during the course of the action it is announced in express terms that the right to withdraw the goods is not so reserved.
In an auction in which the right to withdraw the goods is reserved, the auctioneer may withdraw the goods at any time until
completion of the sale is announced by the auctioneer. In an auction in which the right to withdraw the goods is not
reserved, after the auctioneer calls for bids or an article or lot, the article or lot may not be withdrawn unless no bid is made
within a reasonable time. In either case a bidder may retract a bit until the auctioneer’s announcement of the sale, but a
bidder’s retraction does not receive any previous bid.”
(๔) If the auctioneer knowingly receives a bid on the seller’s behalf or the seller makes or procures such a bid,
and notice has not been given that liberty for such bidding is reserved, the buyer may at the buyer’s option avoid the sale or
take the goods at the price of the last good faith bid prior to the completion of the sale. This subsection shall not apply to
any bid at an auction required by law.”

๙๐

ทอดตลาดตามราคาที่มีผู้เสนอมานั้นในเวลาที่มีการเคาะไม้ก็ได้ และโดยปกติแล้วผู้ขายทอดตลาดมีสิทธิที่จะถอน
สินค้าออกจากการขายทอดตลาดในเวลาใดก็ได้ก่อนที่จะมีการเคาะไม้ แต่หากว่าผู้ขายทอดตลาดประกาศว่าการ
ขายทอดตลาดนั้นปราศจากข้อสงวน ผู้ขายทอดตลาดย่อมสิ้นสิทธิที่จะถอนสินค้าออกจากการขายทอดตลาด ใน
ขณะเดียวกันผู้เสนอราคาย่อมมีสิทธิที่จะขอถอนคาเสนอราคาของตนในเวลาใด ๆ ก็ได้ก่อนที่การขายทอดตลาด
จากบริบูรณ์ โดยที่ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้ขายทอดตลาดอาจเข้าสู้ราคาได้โดยต้องแจ้งข้อ
สงวนดังกล่าวไว้ล่วงหน้า หากว่าผู้ขายทอดตลาดเสนอราคาโดยมิได้แจ้งข้อสงวนดังกล่าวไว้ กฎหมายถือว่าเป็น
การกระทาโดยไม่สุจริต ซึ่งผู้เข้าสู้ ราคาที่เป็นผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ซื้อทรัพย์สินนั้น หรือซื้อทรัพย์สินนั้นใน
ราคาที่มีการเสนอโดยสุจริตก่อนการขายทอดตลาดบริบูรณ์ได้
กฎหมำยกระบวนกำรบังคับคดีแพ่ง (Civil Enforcement Proceedings)
กฎหมายกระบวนการบังคับคดีแพ่งของสหรัฐอเมริกา ในส่วนของการขายทอดตลาดนั้นได้ แบ่งระบบ
การขายทอดตลาดออกเป็น ๒ ระบบ ได้แก่ (๑) การขายทอดตลาดโดยผู้ทอดตลาดภาคเอกชนที่ดาเนินการโดย
Auctioneer และ (๒) การขายทอดตลาดตามคาสั่งศาลที่ดาเนินการโดย Sheriff ซึ่งในสหรัฐอเมริกาแล้ว การ
ขายทอดตลาดสองระบบนี้จะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน แตกต่างไปจากบางประเทศ เช่น เครือรัฐออสเตรเลีย
ประเทศฝรั่ ง เศส ซึ่ ง การขายทอดตลาดของสหรัฐ อเมริ กาไม่ว่ า จะเป็น การขายทอดตลาดโดยผู้ ท อดตลาด
ภาคเอกชนหรือการขายทอดตลาดตามคาสั่งศาล สามารถศึกษาได้จากกฎหมายกระบวนการบังคับคดีแพ่งที่มี
กระบวนการแตกต่างกันไปในแต่ ละมลรัฐ แต่โดยทั่วไปแล้วเมื่อศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด ลูกหนี้จะต้องทาตาม
คาสั่งศาลในการชาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งศาลสามารถสั่งยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ หรือสั่ง
ให้มีการส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดให้กับเจ้าหนี้ เมื่อลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของศาล ศาลจะ
ดาเนิ นขั้น ตอนกระบวนการขายทอดตลาดเพื่อนาเงินมาช าระหนี้ให้ แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ซึ่งสามารถ
ดาเนิ น การด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิ กส์ ได้ ๒๐๐ โดยทั่วไปศาลสหรัฐอเมริกาได้ให้ อิส ระคู่สั ญญาในการขาย
ทอดตลาดโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การประกาศขายทรัพย์สินออนไลน์ในเว็บไซต์ประเภท auction
เพื่ อ น าเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการขายทรั พ ย์ ม าช าระหนี้ ใ ห้ กั บ เจ้ า หนี้ โดยการขายทอดตลาดด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๑ อย่างไรก็ตาม ระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเปิดโอกาส
ให้คู่สัญญาที่ขายทอดตลาดระหว่างกัน สามารถโต้แย้งการขายทอดตลาดโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการ
ฟ้องเป็นคดีต่อศาลได้ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่าการขายทอดตลาดนั้นเป็นการทาให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบหรือ
ดาเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในการพิจารณาว่าการขายทอดตลาดโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถ
ดาเนินการได้หรือไม่ หรือถ้าดาเนินการไปแล้วได้ดาเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่ ศาลสหรัฐอเมริกาจะพิจารณา
จากหลั ก ที่ ว่ า การขายทอดตลาดนั้ น ได้ ด าเนิ น ไปอย่ า งสมเหตุ ส มผลมากน้ อ ยเพี ย งใด (Commercially
Reasonable)
สาหรับหลักการพิจารณาเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขายในสหรัฐอเมริกานั้น
ใช้ระบบสัญญาเดียว ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของประเทศฝรั่งเศสตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ปี ๑๘๐๔
หรือ Code Civil ๑๘๐๔๒๐๑ คืออาศัยความสมบูรณ์ของสัญญาซื้อขายเป็นหลักการของการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่ซื้อขายกัน เมื่อคู่สัญญาตกลงทาสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อย กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็จะโอน
ไปยังผู้ซื้อทรัพย์สินทันทีโดยไม่จาต้องส่งมอบทรัพย์สินก่อนในลักษณะของการรวมบ่อเกิดแห่งหนี้เข้ากับการโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขายเว้นแต่จะมีเงื่อนไข เงื่อนเวลา หรือข้อตกลงเป็ นอย่างอื่น ระบบสัญญา
เดีย วเช่น นี้ มี ข้อ ดีคื อสามารถปฏิ บั ติ ได้ โ ดยง่า ย เนื่ องจากเพียงแต่ คู่สั ญญาตกลงท าสั ญ ญาซื้อ ขายทรัพ ย์สิ น
๒๐๐
๒๐๑

เรื่องเดียวกัน. หน้า ๘๙.
พิชัยศักดิ์ หรยางกูร. (๒๕๑๓, มิถุนายน), “การโอนกรรมสิทธิ์โดยผลของสัญญา,” บทบัณฑิตย์, เล่ม ๒๗, ตอน ๒. หน้า ๔๔๑-๔๖๗.

๙๑

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็โอนไปทันทีโดยไม่ต้องมีแบบพิธีใด ๆ ปัญหาที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไม่โอนหรือโอนช้า
เพราะทาตามแบบพิธีไม่ถูกต้องก็จะไม่เ กิดขึ้น แต่ระบบสัญญาเดียวก็มีข้อเสียว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโอนไปได้
โดยง่ายโดยผู้ขายทรัพย์สินไม่มีโอกาสกลับใจซึ่งผู้ขายเสียสิทธิ์ในทรัพย์สินได้ง่าย ในกรณีที่สัญญาซื้อขายตกเป็น
โมฆียะและมีการโอนทรัพย์สินนั้นต่อไปแล้วก่อนที่จะมีการบอกล้างโมฆียกรรมนั้น ผู้ขายคงได้แต่เรียกค่าเสียหาย
ซึ่งอาจไม่คุ้มกับทรัพย์สินที่เสียไป นอกจากนี้ระบบสัญญาเดียวยังไม่อาจคุ้มครองบุคคลภายนอกได้อย่างเด็ดขาด
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ไม่อาจแสดงออกซึ่งความเป็นเจ้าของทรัพย์สินด้วยการยึดถือ เช่น ทรัพย์ขนาดใหญ่ หรือ
สิทธิต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลให้ต้องใช้วิธีการจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอกในลักษณะเดียวกันกับ
ระบบ ๒ สัญญา๒๐๒
๒) กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กฎหมำยเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Uniform Electronic Transaction Act: UETA)
สหรัฐอเมริกาได้ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายในประเทศของตนเพื่อให้การรองรับกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารในการทาสัญญาโดยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับเป็นการส่งเสริมการ
พัฒ นาในภาคธุร กิจ กฎหมายเกี่ย วกับ ธุร กรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ ฉบั บแรกของสหรัฐ อเมริก าคือ Uniform
Electronic Transaction Act หรือ UETA ที่ได้ยกร่างให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับกฎหมายแม่แบบของ
UNCTTRAL และได้ทาการปรับปรุงแก้ไข U.C.C. เพื่อให้รองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
กระบวนการในการออก UETA ของสหรัฐอเมริกานั้น จะมีความพิเศษกว่ากฎหมายฉบับอื่น เนื่องจาก
โดยทั่ ว ไปกฎหมายและหลั กเกณฑ์ ทางการค้ าจะจั ด ทาขึ้น โดยมลรัฐ ต่ าง ๆ โดยที่ รัฐ บาลกลางจะไม่เ ข้า ไป
แทรกแซง และกฎหมายดังกล่าวอยู่ภายใต้ U.C.C. แต่สาหรับ UETA ไม่ได้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ U.C.C.
ไม่ได้จัดเป็นกฎหมายของมลรัฐ และไม่ได้เป็นกฎหมายของรัฐบาลกลาง แต่เป็นการจัดทาขึ้นโดย National
Conference of Commissioners on Uniform State Laws หรือ NCCUSL และผ่านความเห็นชอบจากสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อเป็นกฎหมายแม่แบบให้กับมลรัฐต่าง ๆ นาไปบัญญัติเป็นกฎหมายต่อไป๒๐๓
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ท า UETA คื อ ต้ อ งการลดข้ อ ขั ด ข้ อ งทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ UETA เป็นหลักที่สนับสนุนกฎหมายที่มีอยู่โดยการรองรับผลทางกฎหมายในการทาการค้า
พาณิชย์โดยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น สาระสาคัญในเบื้องต้น
ของ UETA คือ การรับรองผลทางกฎหมายของการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ให้มีผลทางกฎหมายเทียบเท่าการทาธุรกรรมที่อยู่ในรูปเอกสารและการลงลายมือชื่อในเอกสาร เพื่อให้สอดคล้อง
กับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์๒๐๔
สาหรับขอบเขตการใช้ข้อบังคับของ UETA จะเห็นได้จากมาตรา ๓ ที่กาหนดขอบเขตการใช้บังคับไว้ว่า
กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับแก่การทาธุรกรรมที่กระทาโดยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่
อย่างไรก็ตาม จะไม่นากฎหมายดังกล่าวไปใช้บังคับกับธุรกรรมดังต่อไปนี้
๑) การทาพินัยกรรม
๒) ประมวลกฎหมายแม่แบบว่าด้วยการพาณิชย์ หรือ The Uniform Commercial Code ในเรื่องอื่น
นอกจาก Section ๑-๑๐๗, ๑-๒๐๖ Article ๒ เรื่องการซื้อขาย และ Article ๒A การเช่า
๒๐๒

แหล่งเดิม.
ยุทธชัย อิสสวาณิชย์. (๒๕๕๑). อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการใช้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศ:
ศึกษาความเหมาะสมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี. หน้า ๕๙-๖๐.
๒๐๔
The National Conference of Commissioners on Uniform State Laws. (๒๐๐๒). Uniform Electronic Transactions Act:
Purpose Retrieved December ๒๒, ๒๐๐๙, http://www.necusl.org/Update/uniformact_factsheets/uniformacts-fs-urta.asp.
๒๐๓

๙๒

๓) กฎหมายแม่แบบว่าด้วยข้อมูลทางธุรกรรมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือ The Uniform Computer
Information Transaction Act และ
๔) กฎหมายอื่น ๆ ที่กาหนดโดยมลรัฐ
นอกจากนี้ ก ารท าธุ ร กรรมที่ ท าในรู ป ของข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละลายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต าม
ความหมายของพระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติทั่วไปของกฎหมายสารบัญญัติที่ใช้บังคับกับ
เรื่องนั้น ๆ ด้วย
กฎหมาย UETA ฉบับนี้ รับรองความมีผลทางกฎหมายของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถใช้
บังคับได้ดังเช่นการทาธุรกรรมโดยปกติทั่วไป ซึ่งการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายรับรองความมีผล
ทางกฎหมายให้นั้น ต้องเป็นกรณีที่มีการตกลงยินยอมโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายด้วยตามมาตรา ๑๕ โดยหลักการ
สาคัญปรากฏใน UETA มาตรา ๗ คือ มาตรา ๗ ได้บัญญัติรองรับผลทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไว้ โดยคู่สั ญญาไม่อาจปฏิเสธความมีผลทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ในมาตรา ๑๐ ได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรณีที่เกิด
ความผิดปกติหรื อข้อผิดพลาดของข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ไว้ด้วย และในมาตรา ๑๕ เป็นการกาหนดเวลาและ
สถานที่ ใ นการส่ ง และรั บ ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง นี้ การจะน ากฎหมายบั ง คั บ ใช้ กั บ การท าธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องประกอบด้วยกฎหมายสารบัญญัติในเรื่องที่เกี่ยวกับธุ รกรรมประเภทนั้น ๆ และกฎหมาย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหากมีกฎหมายของมลรัฐใดกาหนดไว้เป็นพิเศษก็ต้องบังคับไปตามนั้น สาหรับ
การรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีนั้น มาตรา ๑๓ กาหนดห้ามมิให้ปฏิเสธการ
รับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานเพียงเพราะเหตุที่ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมำยวิชำชีพกำรขำยทอดตลำด
ผู้ ขายทอดตลาดในสหรั ฐ อเมริ กา มีลั กษณะเป็นวิช าชีพและอยู่ภ ายใต้การควบคุม จากภาครัฐ และ
องค์การวิชาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาดในแต่ละรัฐนั้นมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้ นตอนรวมถึง
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องกับการขายทอดตลาด ตัวอย่างการขายทอดตลาดโดยรัฐฟลอริดามีกฎหมาย
บัญญัติไว้ดังในมาตรา ๔๖๘.๓๘๔ แห่ง State of Florida Department of Business and Professional
Regulation Board of Auctioneers ซึ่งในรัฐฟลอริดานั้น ได้กาหนดให้มี การจัดตั้งคณะกรรมการผู้ขาย
ทอดตลาดแห่งฟลอริดา (Florida Board of Auctioneers) โดยประกอบด้วยสมาชิก ๕ คน กล่าวคือ ๒ คน
จะต้องเป็นผู้ประกอบกิจการ ทอดตลาดเป็นหลักเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ๑ คน ต้อง
เป็นผู้มีตาแหน่งสูงสุดในบริษัทประมูล และอีก ๒ คนเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป สมาชิกทั้ง ๕ คนนี้ ได้รับการ
แต่งตั้งจากผู้ว่าราชการและได้รับการยืนยันจากวุฒิสภาและมีวาระในการดารงตาแหน่งเป็นเวลา ๔ ปี และ
คณะกรรมการผู้ขายทอดตลาดนี้ยังมีอานาจในการนาเอากฎระเบียบและข้อบังคับตามมาตรา ๒๑๐.๕๓๖ (๑)
และมาตรา ๑๒๐.๕๔ มาใช้ประกอบกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ในส่วนของหน้าที่ และคณะกรรมการมี
หน้าที่ในการรับและดาเนินการปฏิบัติเมื่อมีผู้ยื่นคาร้องขอใบอนุญาตเพื่อให้ผู้ขายทอดตลาด ผู้ฝึกหัด และผู้
ประกอบธุรกิจการขายทอดตลาด รวมถึงการมีอานาจในการระงับใช้ใบอนุญาตชั่วคราวและเพิ กถอนใบอนุญาต
โดยกฎหมายของรัฐฟลอริดามีการกาหนดคุณสมบัติของผู้ขายทอดตลาดไว้ในมาตรา ๔๖๘.๓๘๕ ในกฎหมาย
ฉบับนี้ มีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติในการขอใบอนุญาตเพื่อเป็นผู้ทอดตลาด โดยนอกจากที่ผู้ขอใบอนุญาต
จะต้องคุณสมบัติตามกฎหมายกาหนด ยังจะต้องสอบผ่านการทดสอบตามที่กาหนดและยังต้องผ่านการฝึกงานใน
การเป็นผู้ทอดตลาดเป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือมากกว่านั้น หรือต้องผ่านหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘๐ ชั่วโมง
ในชั้นเรียนที่ตรงตามมาตรฐานที่รับรองโดยคณะกรรมการอีกด้วย เห็นได้ว่านอกจากผู้ขอมีใบอนุญาตจะต้องมี
คุณสมบัติตามที่กาหนดแล้วก็ไม่ได้ หมายความว่าจะประกอบวิชาชีพเป็นผู้ขายทอดตลาดได้ในทันที หากยังต้อง
๙๓

ผ่านการทดสอบและยังต้องผ่านการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกาหนดจากสถาบันการศึกษาผู้
ทอดตลาด โดยสถาบันการศึกษาผู้ขายทอดตลาดนั้น ในสหรัฐอเมริกามีอยู่แทบจะทุก ๆ มลรัฐในประเทศ และ
หากแม้ว่าผู้ขอมีใบอนุญาตจะได้ผ่านการเรียนการสอนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๘๐ ชั่วโมงยังจะต้องผ่านการฝึกงาน
การเป็นผู้ทอดตลาดได้ในทันที หากยังจะต้องผ่านการทดสอบและยังต้องผ่านการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการกาหนดจากสถาบันการศึกษาผู้ขายทอดทอดตลาด (auction school: national auctioneers
association) แม้ว่าผู้ขอมีใบอนุญาตจะได้รับผ่านการเรียนการสอนมาแล้ว ยังจะต้องผ่านการฝึกงานการเป็นผู้
ทอดตลาดโดยมีผู้ทอดตลาดที่ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ดูแล ทั้งนี้ การมีกฎหมายในลักษณะนี้ก็เพื่อที่จะป้องกันมิให้
เกิดความเสี่ยงในการเสียหาย ทาให้เกิดความน่าเชื่อถือและทาให้การขายทอดตลาดในละครั้งมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์อย่างสูงที่สุดทั้งของผู้ซื้อและผู้ขาย
๔.๕.๒ กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยภำคเอกชน
๑) รูปแบบและวิธีกำร
ในสหรัฐอเมริกา การขายทอดตลาดโดยภาคเอกชนสามารถดาเนินการโดยบุคคลที่ทาการขายทอดตลาด
๓ กลุ่ มด้วยกัน คือ (๑) ผู้ เป็น เจ้ าหนี้ดาเนิ นการบังคับช าระหนี้ ด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สิ นของลู กหนี้
เนื่องจากลูกหนี้ผิดนัดไม่ชาระราคาทรัพย์สินแก่ผู้ขาย (๒) เอกชนผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนาทรัพย์ สินของตนเอง
ออกขายทอดตลาด (๓) เอกชนผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลที่ประกอบอาชีพขายทอดตลาด กล่าวคือเป็นบุคคลที่
รับดาเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อื่นเพื่อที่ตนจะได้รับค่าบริการ
สาหรับกลุ่มแรกที่ผู้เป็นเจ้าหนี้ดาเนินการบังคับชาระหนี้ ด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของลูกหนี้ ซึ่ง
สามารถดาเนินการขายทอดตลาดได้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางการให้บริการของบริษัทเอกชน อย่างไรก็
ตาม ในบางครั้งก็อาจเกิดปัญหาการโต้แย้งตามมาของลูกหนี้ถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เจ้าหนี้ใช้ในการขาย
ทรัพย์ ดังกรณีศึกษาที่พบว่าในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ มีคดีความที่ลูกหนี้ตามคาพิพากษาได้ฟ้องต่อศาลล้มละลายว่า
เจ้าหนี้นาทรัพย์สินไปขายทอดตลาดที่เว็บไซต์ www.ironplanet.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านการขายทรัพย์สินของลูกหนี้ ซึ่งลูกหนี้กล่าวว่าควรจะนาไปขายที่เว็บไซต์ www. sawmillexchange.com
ซึ่งเป็นเว็บไซต์การขายของที่เฉพาะทางและตรงกับทรัพย์สินของลูกหนี้มากกว่า แต่เมื่อศาลได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่ากิจกรรมการขายทอดตลาดที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ www. ironplanet.com มีจานวนผู้สู้ราคาที่เพียงพอที่ทาให้
การขายทอดตลาดครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล จึงตัดสินให้การขายทอดตลาดในครั้งนี้สามารถทาได้ ๒๐๕ ในกลุ่มที่
๒ เอกชนผู้ เ ป็ น เจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น น าทรั พ ย์ สิ น ของตนออกขายทอดตลาด สามารถท าได้ โ ดยใช้ ช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกัน และกลุ่มที่ ๓ เอกชนผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลที่ประกอบอาชีพขายทอดตลาด ซึ่ง
จะเป็นผู้ที่รับดาเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อื่นเพื่อได้มาซึ่งค่าบริการ กลุ่มนี้จะทาหน้าที่ขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของผู้ที่เป็นลูกหนี้หรือของเจ้าหนี้ที่ยึดหรือริบทรัพย์มาจากลูกหนี้โดยจะต้องมีใบอนุญาตให้เป็นผู้ทา
วิชาชีพการขายทอดตลาดได้ อันเป็นไปตามกฎหมายวิชาชีพผู้ทอดตลาดของสหรัฐอเมริกา
๒) ผลดี-ผลเสีย
ผลดี
(๑) การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุนของมีส่วนได้เสียในด้านการเดินทาง ด้านเวลา และ
ด้านเอกสาร นอกจากนี้ ทาให้ องค์กรยั งสามารถนาพื้นที่ไปพัฒ นาในด้านอื่นที่ก่อให้ เกิดประโยชน์จากการ
ประหยัดพื้นที่การเก็บเอกสาร
๒๐๕

Jane K. Winn and Benjamin Wright. (๒๐๒๐). Law of Electronic Commerce (fourth edition). Wolters Kluwer. New

York, ๙-๒๙.

๙๔

(๒) ทาให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการประมูลที่ผู้รับบริการทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์
(๓) เป็ น การอานวยความสะดวกให้ ประชาชนเข้าถึง การประมูล ได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่ มี
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการเพิ่มโอกาสให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายมากขึ้น ราคา
ทรัพย์ของลูกหนี้สูงขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมจากการที่ทรัพย์สินมีการออกหมุนสู่
เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลเสีย
ความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าจากการเจาะเข้าสู่ระบบความปลอดภัยไซเบอร์ของผู้กระทา
ความผิด โดยอาจมีการโจรกรรมข้อมูลของผู้รับบริการในเว็บไซต์นั้น เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต และ
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
๔.๕.๓ กำรขำยทอดตลำดด้ วยวิธี ก ำรทำงอิเ ล็ก ทรอนิกส์ใ นกระบวนกำรบังคับคดีแ พ่งตำมค ำ
พิพำกษำ
๑) รูปแบบและวิธีกำร
การขายทอดตลาดในกระบวนการบังคับคดีแพ่งตามคาพิพากษาหรือตามคาสั่งศาล ในสหรัฐอเมริกานั้น
การขายทอดตลาดต้องดาเนินการโดย Sheriff ซึง่ Sheriff นี้ มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานบังคับคดี มี
หน้าที่ทั่วไปในการบังคับคดีแพ่งตามคาพิพากษาหรือหมายบังคับคดีของศาล ยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ตาม
คาพิพากษา ตลอดจนมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์ที่ยึดมา และมีหน้าที่ดาเนินการขายทอดตลาดทรัพย์นั้นเพื่อนาเงิน
มาชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาด้วย โดย Sheriff จะเป็นผู้กาหนดราคาเริ่มต้นของการประมูล ทั้งนี้ การ
ขายทอดตลาดโดย Sheriff ถือว่ามิใช่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ประมูลที่ได้รับใบอนุญาต กระบวนการขาย
ทอดตลาดของ Sheriff ไม่ได้ดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการขายที่ดิ น ค.ศ. ๑๙๖๒ (The Sale of Land
Act ๑๙๖๒) และไม่มีข้อกาหนดว่าจะต้องมีการแจ้งรายละเอียดของทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ ของพระราชบัญญัติ
การขายที่ดิน เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น
ในการขายทอดตลาดนั้ น Sheriff ไม่ ส ามารถน าทรั พ ย์ ที่ จ ะต้ อ งขายทอดตลาดตามค าสั่ ง ศาลมา
มอบหมายให้ผู้ทอดตลาดภาคเอกชนหรือ Auctioneers ดาเนินการขายทอดตลาดแทนได้ จากการศึกษา
กฎหมายวิชาชีพผู้ทอดตลาดในสหรัฐอเมริกา เช่น ในมลรัฐนอร์ท แคโรไลนา ก็ได้กาหนดไว้ในมาตรา ๘๕B-๒
(๓)๒๐๖ ว่า การขายทรัพย์ที่ดาเนินการโดย Auctioneer จะไม่รวมถึงการขายทอดตลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามคาสั่ง
ศาล ไม่ว่าจะเป็นการขายทอดตลาดที่ดาเนินการโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานของรัฐ หรือเจ้า
พนักงานบังคับคดีก็ตาม เห็นได้ว่าหลักการดังกล่าวในเรื่องนี้จึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้ วยการ
ขายทอดตลาดในสหรั ฐ อเมริ กาที่ป ระสงค์ให้ การขายทอดตลาดในสองระบบ คือ การขายทอดตลาดโดยผู้
ทอดตลาดภาคเอกชนและการขายทอดตลาดตามคาสั่งศาล มีการแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
เมื่อศาลมีคาสั่งให้ทาการขายทอดตลาดทรัพย์ของลูกหนี้ Sheriff จะทาหน้าที่ดาเนินการในการขาย
ทอดตลาดในทรัพย์นั้น ซึ่งนอกจากหน้าที่ทั่วไปในการบังคับคดีแพ่งตามคาพิพากษาหรือหมายบังคับคดีของศาล
ทาการยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคาพิพากษา และดูแลรักษาทรัพย์ที่ยึดมาดังที่กล่าวมาแล้วนั้น Sheriff
ยังมีหน้าที่ในการจัดการโฆษณาเพื่อประกาศขายทอดตลาดทรัพย์นั้น โดยจะต้องระบุวันและเวลา สถานที่ขาย
ทอดตลาดให้แก่สาธารณชนและลูกหนี้เพื่อรับทราบทั่วกัน และในวันที่ขายทอดตลาดนั้น Sheriff จะต้องระบุ
รายละเอียดของทรัพย์นั้นอย่างชัดเจนให้แก่ผู้เข้าสู้ราคา ตลอดจนแจ้งราคาเริ่มต้นของการประมูลในทรัพย์นั้น
๒๐๖

North Carolina Auctioneer Act. Article ๘๕B-๒.

๙๕

ด้วย ซึ่งในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ถือว่าเทียบเท่ากับวิธีการขายทอดตลาดโดย
วิธีการปกติ อันเป็นไปตาม Uniform Electronic Transaction Act หรือ UETA ซึ่งมีการปรับปรุงให้มีประเด็น
ที่รองรับการทาธุรกรรมการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ด้วย โดยแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการขาย
ทอดตลาดใน Article ๒-Sales: Section ๒-๒๓๘๒๐๗ ในส่วนของกระบวนการที่จะทาให้การขายทอดตลาด
บริบูรณ์โดยระบุให้การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์เมื่อมีการประกาศโดยผู้ทอดตลาด ซึ่งผู้ทอดตลาดจะประกาศ
โดยวิธีใดก็ได้ไม่จาต้องบริบูรณ์ต่อเมื่อมีการเคาะไม้โดยผู้ทอดตลาดดังเช่นกฎหมายเดิม
การขายทรัพย์โดย Sheriff นั้น จะดาเนินการในระดับมลรัฐ และมีการขายเป็นประจา โดยปกติอย่าง
น้ อ ยเดื อ นละครั้ ง ที่ ส านั ก งาน Sheriff หรื อ ที่ ศ าลประจ ามลรั ฐ โดยทรั พ ย์ ที่ น ามาขายทอดตลาดนั้ น มี ทั้ ง
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ Sheriff จะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมทรัพย์ได้ก่อนการทอดตลาดจะเกิดขึ้น การ
เข้าชมทรัพย์นั้นอาจกระทาได้สองทาง เนื่องจากสานักงาน Sheriff หลายแห่งมีเว็บไซต์ที่ผู้สนใจสามารถเข้าดู
ทรัพย์ที่จะทอดตลาดในครั้งต่อไปได้ หรือผู้สนใจสามารถดูรายการทรัพย์ที่จะนาออกขายทอดตลาดที่สานักงาน
Sheriff ในแต่ล ะพื้น ที่ ก็ได้ ในการขายทอดตลาดนั้น จะอนุญ าตให้ เจ้ าของทรั พย์ที่ ถูกน ามาขายทอดตลาด
สามารถเข้าสู้ราคาหรือส่งตัวแทนเข้าสู้ราคาได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสู้ร าคาทุกรายจะต้องวางเงินประกันก่อนการสู้
ราคา ในการทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ มักจะมีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นราวหนึ่งเดือนก่อนวัน
ทอดตลาด สานักงาน Sheriff ในแต่ละพื้นที่จะมีการแจ้งว่ามีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ฉบับใดบ้าง โดยปกติ
แล้วทรัพย์สินแต่ละรายการที่จะนาออกขายทอดตลาดนั้นจะมีหมายเลขใบปิด (docket number) หมายเลข
แผนกของ Sheriff (Sheriff's department number) หรือหมายเลขของคดีในศาล (court case number) ซึ่ง
ระบุชื่อโจทก์ที่เป็นเจ้าหนี้ของการยึดทรัพย์และชื่อจาเลย รวมถึงที่อยู่ของทรัพย์และการบรรยายรายละเอียดของ
ทรัพย์นั้น และระบุถึง “upset price" ซึ่งหมายถึงราคาต่าสุดซึ่งทรัพย์นั้นอาจถูกขายออก ราคานี้จะถูกกาหนด
โดยศาลภายหลังจากการยึดทรัพย์แล้ว ทั้งนี้ จะต้องเป็นราคาต่าที่สุดที่ โจทก์ยอมรับได้ ซึ่งทรัพย์จะไม่ถูกขาย
ออกหากราคาประมูลไม่ได้ตามราคาขั้นต่านี้เป็นอย่างน้อย
๒) ผลดี-ผลเสีย
ในส่วนของวิธีการประมูลทรัพย์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ประเทศที่อยู่ภายใต้ระบบกฎหมาย Common
Law นั้น จะใช้วิธีการประมูลทรัพย์แบบ English Auction ทั้งสิ้น มีการศึกษาที่ยืนยันว่าวิธีการประมูลแบบ

๒๐๗

U.C.C. “Section ๒-๒๐๑. Sale by Auction
(๑) In a sale by auction, if goods are put up in lot is the subject of a separate sale.
(๒) A sale by auction is complete when the auctioneer so announces by the fall of the hammer or in other
customary manner. If a bid is made during the process of completing the sale but before a prior bid is accepted, the
auctioneer has discretion to reopen to bidding or to declare the goods sold under the prior bid.
(๓) A sale by auction is subject to the seller’s right to withdraw the goods unless at the time the goods are put up
or during the course of the action it is announced in express terms that the right to withdraw the goods is not so reserved. In
an auction in which the right to withdraw the goods is reserved, the auctioneer may withdraw the goods at any time until
completion of the sale is announced by the auctioneer. In an auction in which the right to withdraw the goods is not
reserved, after the auctioneer calls for bids or an article or lot, the article or lot may not be withdrawn unless no bid is made
within a reasonable time. In either case a bidder may retract a bit until the auctioneer’s announcement of the sale, but a
bidder’s retraction does not receive any previous bid.
(๔) If the auctioneer knowingly receives a bid on the seller’s behalf or the seller makes or procures such a bid,
and notice has not been given that liberty for such bidding is reserved, the buyer may at the buyer’s option avoid the sale or
take the goods at the price of the last good faith bid prior to the completion of the sale. This subsection shall not apply to
any bid at an auction required by law.”

๙๖

English Auction เป็นวิธีการที่เหมาะสมสาหรับการประมูลในทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ๒๐๘ ผลดีและ
ผลเสียของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีดังนี้
ผลดี
(๑) การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุนของมีส่วนได้เสียในด้านการเดินทาง ด้านเวลา และ
ด้านเอกสาร นอกจากนี้ ทาให้ องค์กรยั งสามารถนาพื้นที่ไปพัฒ นาในด้านอื่นที่ก่อให้ เกิดประโยชน์จากการ
ประหยัดพื้นที่การเก็บเอกสาร
(๒) มีการใช้ระบบความปลอดภัย (Security) ที่ได้มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีการ
กาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และมีการเข้ารหัส (Encryption) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ ทาให้
ลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลที่มักเกิดขึ้นจากการเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ และนอกจากนี้ยังสามารถ
เก็บข้อมูลที่เป็นความลับได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(๓) ทาให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการขายทอดตลาดที่ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด สามารถเห็นข้อมูลที่
ถูกเรียบเรียงอย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์
(๔) เป็นการอานวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการขายทอดตลาดได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่มี
อิ น เทอร์ เ น็ ต สามารถเข้ า ถึ ง ระบบทอดตลาดได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา จึ ง เป็ น การเพิ่ ม โอกาสให้ ท รั พ ย์ สิ น ที่ อ ยู่ ใ น
กระบวนการบังคับคดีสามารถนาออกมาขายทอดตลาดได้เร็วและเป็นจานวนมากขึ้น ทาให้เจ้าหนี้ได้รับการชาระ
หนี้ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการยุติธรรม
ผลเสีย
(๑) ปัจจัยภายนอกด้านความเสถียรของอินเทอร์เน็ต หรือปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายระหว่างการ
ประมูลทรัพย์สินทาให้เกิดอุปสรรคในการประมูลทรัพย์สินของผู้สู้ราคา
(๒) ปัจจัยภายนอกด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เช่น การเจาะเข้าระบบของผู้ ที่ไม่หวังดีเป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและเกิดปัญหาในการ
ดาเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕.๔ กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ำยปกครอง
๑) รูปแบบและวิธีกำร
รูปแบบการใช้กฎหมายปกครองของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเป็นระบบ
common law จึงไม่มีการแยกกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน ระบบศาลจึงเป็นระบบเดียวคือศาลยุติธรรม
(ไม่มีการแยกเป็นศาลปกครองและศาลยุติธรรม) ศาลยุติธรรมมีอานาจพิจารณาคดีทุกประเภท ระบบกฎหมาย
ของ USA จึงไม่มีระบบกฎหมายปกครองโดยเฉพาะ การใช้กฎหมายปกครอง (ในความหมายของ civil law) จึง
เหมือนกับในการใช้กฎหมายแพ่ง คือถือว่าเป็นกฎหมายระบบเดียวกันทั้งหมด
ในประเด็นของการขายทอดตลาดในสหรัฐอเมริกานั้น มีการขายทอดตลาดในส่วนของทรัพย์ที่ไม่ได้เกิด
จากคาสั่งศาลด้วย แต่อยู่ในลักษณะของการขายทรัพย์ข องฝ่ายปกครอง ซึ่งโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ
ด้วยกันคือ (๑) การขายทอดตลาดทรัพย์สินของบุคคลอื่น อันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการบังคับคดีทางปกครอง
เช่น การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ฝ่ายปกครองยึดมาได้ซึ่งจะดาเนินการตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ
(๒) การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายปกครอง เนื่องจากฝ่ายปกครองหมดความจาเป็นที่จะใช้ หรือหาก
ใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจานวนมาก
๒๐๘
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ตัวอย่างการขายทอดตลาดของสหรัฐอเมริกา เช่น โดยองค์กรที่เป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มี
ชื่อว่า the General Services Administration (GSA) องค์กรนี้มีภาระงานด้านการบริหารจัดการทั่วไปของ
รัฐบาล ซึ่งรัฐบาลกลางได้รับมอบหมายให้ดูแลพัสดุและจัดหาสถานที่ทางานให้กับพนักงานของรัฐบาลกลาง
รวมถึงการให้บริการอื่น ๆ อีกหลายด้าน ด้านหนึ่งที่ดาเนินการก็คือการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของทาง
ราชการ ที่เป็นทรัพย์เฉพาะของกระทรวงหรือหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่มีการความตกลงร่วมมือกันไว้ ในส่วนของ
การให้ บ ริ ก ารขายทอดตลาดนั้ น สามารถเข้าถึ งทางเว็บ ไซต์ที่ เป็น ทางการของรัฐ บาลสหรั ฐ อเมริกาได้ จาก
https://www.usa.gov/auctions-and-sales ซึ่งจะปรากฏรายการประมูลขายสินค้าของหน่วยงานรัฐหลาย
แห่ง ที่ต้องการขายสินค้าให้กับประชาชนทั่วไปผ่านวิธีการประมูลทั้งแบบปกติและแบบออนไลน์ทั้งในสถานที่
ของแต่ละหน่วยงานที่ดาเนินการเอง และที่ GSP ดาเนินการให้ ทรัพย์สินที่รัฐบาลเป็นเจ้าของที่มีการนาออกขาย
ทอดตลาดมีหลายประเภท เช่น ที่ดิน ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหน่วยงานของรัฐมี
เหตุผลหลายประการในการขายสินค้าเหล่านี้ เป็นต้นว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายบางแห่งขายทรัพย์สินที่ถูก
ยึดหรือยึดหรือถูกริบจากการกระทาที่ผิดกฎหมาย การขายทรัพย์สินที่ถูกยึด จากการไม่ชาระภาษีเงินได้ของ
รัฐบาลกลาง และแม้กระทั่งรายการทรัพย์สินที่หน่วยงานไม่จาเป็นต้องใช้อีกต่อไป
อีกตัวอย่างหนึ่งของการขายทอดตลาดของศุลกากรสหรัฐอเมริกาผ่านความร่วมกันของหน่วยงานกับ
บริษัทเอกชน คือ U.S. Customs & Border Patrol T&C.S และ Apple Auctioneering Co. โดยระบุว่า
“ผู้ขาย” (seller) หมายถึง Customs & Border Protection และ “บริษัททอดตลาด” (Auction Company)
หมายถึง RBEX Inc dba Apple Towing Co./Apple Auctioneering Co. โดยการขายทอดตลาดทรัพย์จะมี
ทั้งการขายทอดตลาดแบบปกติและการขายทอดตลาดแบบออนไลน์
๒) ผลดี-ผลเสีย
ผลดี
(๑) มีการนา Application มาใช้จัดการเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สิน การชาระเงิน และการทา
สัญญา ที่ทาในระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ จึ งเป็ นการอานวยความสะดวกให้ กับประชาชนและลดต้นทุนด้านการ
เดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา ลดต้นทุนด้านเอกสาร และประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสารทาให้องค์กรสามารถ
น้าพื้นที่ไปพัฒนาในด้านอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์
(๒) ทาให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการประมูลที่ผู้รับบริการทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์
(๓) เป็ น การอานวยความสะดวกให้ ประชาชนเข้าถึงการประมูล ได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่ มี
อิ น เทอร์ เ น็ ต สามารถข้ า ถึ ง ระบบได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา จึ ง เพิ่ ม โอกาสให้ เ กิ ด ธุ ร กรรมการซื้ อ ขายทรั พ ย์ สิ น ที่
รั ฐ บาลยึ ด มาจากการกระท าที่ผิ ด กฎหมาย ท าให้ เ กิ ด รายได้ เ ข้ ารั ฐ และเกิ ดผลประโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิ จ ของ
ประเทศโดยรวม
ผลเสีย
(๑) ปัจจัยภายนอกด้านความเสถียรของอินเทอร์เน็ต หรือปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายระหว่างการ
ประมูลทรัพย์สินทาให้เกิดอุปสรรคในการประมูลทรัพย์สินของผู้สู้ราคา
(๒) ปัจจัยภายนอกด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เช่น การเจาะเข้าระบบของผู้ที่ไม่หวังดีเป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและเกิดปัญหาในการ
ดาเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
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๔.๖ เครือรัฐออสเตรเลีย
๔.๖.๑ ข้อกำหนดทำงกฎหมำยของกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
๑) กฎหมำยหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือรัฐออสเตรเลีย ได้แก่
กฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีและบริการด้านคดี (Service and Execution of Process Act) ซึ่งกาหนดว่าเมื่อ
ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามคาพิพากษา ศาลสามารถแต่งตั้งเจ้าพนั กงานที่เรียกว่า Sheriff เพื่อยึดทรัพย์สิน หรืออายัด
สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ หรือสั่งให้ ส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดให้กับเจ้าหนี้ หากลูกหนี้ไม่
ปฏิบั ติตาม ขั้ น ตอนต่อ ไปก็ จ ะเข้าสู่ กระบวนการขายทอดตลาดเพื่อน าเงินมาช าระหนี้ให้ แก่เ จ้าหนี้ตามค า
พิพากษาได้ทั้งช่องทางปกติและช่องทางออนไลน์ โดยเจ้าพนักงานที่เรียกว่า Sheriff สามารถขายทอดตลาด
ทรัพย์สินใน Platform หรือเว็บไซต์ของผู้ประกอบการเอกชน เช่น www.ebay.com.au และ https://๑๓๔
tow.com.au/ towing-services/auctions-sales๒๐๙
๒) กฎหมำยเฉพำะ
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ คศ.๑๙๙๙ (Electronic Transactions
ACT Cth ๑๙๙๙: ETA)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ค.ศ. ๑๙๙๙ หรือ ETA ถูกตราขึ้นโดยรัฐบาล
กลางของเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อควบคุมและให้อานาจแก่ธุรกรรมที่กระทาโดยอิเล็กทรอนิกส์ มีสภาพเหมือน
กับธุรกรรมที่ทาโดยกระดาษ และในรัฐต่าง ๆ ของเครือรัฐออสเตรเลียก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน ETA ได้ผ่านสภาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๙๙ และได้รับพระบรมราชานุญาตให้
ใช้เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๙ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๐ พระราชบัญญัติฉบับนี้มี
เจตนารมณ์ที่จะเสนอทางเลือกสาหรับบริษัทต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการทา
ธุรกรรมประจาวัน๒๑๐
หลักการทั่วไปของพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันของธุรกรรมตามที่ได้
ปรากฏในมาตรา ๘ ของ ETA และในมาตรา ๑๑ ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้บัญญัติว่าธุรการที่ทาเป็น
กระดาษและธุรกรรมที่ได้ทาเป็นรูปอิเล็กทรอนิกส์จะต้องได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ๒๑๑ โดย
ส่วนหนึ่งที่เป็นสาระสาคัญของกฎหมายฉบับนี้คือมาตรา ๑๐ ว่าด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่
จะอนุญาตให้บุคคลสามารถที่ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกระบวนการที่สามารถระบุได้ถึงตัวบุคคลและการ
อนุญาตของบุคคลนั้น ๆ โดยกระบวนการนั้น ๆ ต้องมีความน่าเชื่อถือและมีความเหมาะสมสาหรับใช้งานหรือ
สื่อสาร และที่สาคัญคือต้องมีการให้ความยินยอมในการใช้งาน จึงจะสามารถใช้แทนการลงลายมือชื่อแบบปกติ
ตามที่กฎหมายกาหนดได้ มาตรานี้ ตั้งอยู่ บ นกฎหมายต้นแบบ United Nations Commission on
International Trade Law (UNCITRAL) โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
รัฐบาลกลาง (Commonwealth) ฉบับนี้มีผลกับการทาธุรกรรมภายใต้เขตอานาจของรัฐบาลกลาง
พระรำชบัญญัติกำรขำยทอดตลำดของรัฐออสเตรเลียตะวันตก (Auction Sale act.๑๙๗๓)
พระราชบัญญัติการขายทอดตลาดของรัฐออสเตรเลียตะวันตก (Auction Sale act.๑๙๗๓) ได้มีการ
บัญญัติขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคหรือสาธารณชนที่จะมาเข้าร่วมใน
๒๐๙

Victoria State Government. (๒๐๒๐). Justice and Community Safety: auctions, from https://www.justice.vic.gov.
au/sheriffauctions.
๒๑๐
Patrick Fair; E-com Legal Guide Australia, http://www.bakerinfo.com/apec/ausapecmain.htm
๒๑๑
Patrick Fair; E-com Legal Guide Australia, http://www.bakerinfo.com/apec/ausapecmain.htm

๙๙

การประมูล โดยจะเห็นได้จากในรายงานของแผนกคุ้มครองแรงงานและผู้บริโภค๒๑๒ ซึ่งได้สรุปประโยชน์ของการ
มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดไว้ว่าใบอนุญาตจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณชนและในธุรกิจต่าง ๆ
กล่าวคือบุคคลที่มีคุณสมบัติจะได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดจาเป็นจะต้องมีศักยภาพครบถ้วน และต้องมี
ความซื่อสัตย์ในการดาเนินงานทางด้านการขายทอดตลาด อีกทั้งบุคคลดังกล่าวจะต้องช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจทา
การประมูลขายทอดตลาดนั้นโปร่งใสและเชื่อถือได้ นอกจากนั้น สิ่งสาคัญคือบุคคลผู้มีวิชาชีพผู้ทอดตลาดมี
หน้าที่ต้องบริหารจัดการเงินที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาด
หลักการของการออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาด มาจากการประเมินแล้วว่าระบบการขายทอดตลาด
ถือเป็นก้าวแรกที่จะมาขจัดความไม่สมบูรณ์ของตลาด กล่าวคือในการค้าขายแบบธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่การขาย
ทอดตลาดจะมีการซื้อขายกันเป็นอิสระ พ่อค้าที่เข้มแข็งกว่ามักมีอานาจทางการตลาดมากกว่าพ่อค้ารายย่อย
หรือเป็นพ่อค้ารายใหม่ที่เข้ามาในตลาด ด้วยเหตุนี้ระบบการขายทอดตลาดจึงเข้ามาช่วยแก้ไขจุดบกพร่อง
ดังกล่าวให้ โดยช่วยให้พ่อค้าหน้าใหม่มีโอกาสเข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น การมีระบบที่ใช้ใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาด
ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการรวมกลุ่มกันฉ้อฉลหรือทุจริต ซึ่งทาให้เกิดการบิดเบือนข้อเท็จจริงในการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ธุรกิจหรือสินค้าในด้านการตลาด อีกทั้งส่วนมากในระบบการซื้อขายตามท้องตลาดเมื่อเกิด
ปัญหาขึ้นจะมีการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น แต่ระบบการให้ใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดแก่ผู้ทอดตลาดจะ
ช่วยเป็นการแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุของปัญหา๒๑๓
การซื้อขายสินค้าในระบบการขายทอดตลาด โดยบุคคลผู้มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดจะได้รับความ
คุ้มครอง เนื่องจากในระบบขายทอดตลาดจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอนในการขายทอดตลาด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทรัพย์ที่จะนามาประมูล ซึ่งผู้ทอดตลาดมีหน้าที่ต้องบอกรายละเอียดของสินค้าให้สมบูรณ์และครบถ้วน
อีกทั้งผู้ทอดตลาดยังต้องมีการบันทึกเก็บข้อมูลรายละเอียดในการขายทอดตลาดในแต่ละครั้งเพื่อที่ผู้เข้าสู้ราคา
หรือเข้าร่วมการประมูลจะได้ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าตามที่ผู้ทอดตลาดได้ประกาศโฆษณาไว้ได้๒๑๔
กฎหมายฉบับนี้ได้กาหนดให้ศาลแขวงเป็นผู้ตรวจสอบและพิจารณาออกใบอนุญาตการเป็นผู้ ทอดตลาด
และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในระบบการออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาด จึง ต้องมีการทดสอบความเหมาะสม
ต่อการได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดของผู้ยื่นคาร้องขอสมัครเป็นผู้ทอดตลาด ซึ่งต้องไม่ปรากฏว่าเป็น
บุคคลต้องห้ามเข้าสู่ธุรกิจที่จะมาดาเนินการขายทอดตลาดประเภทนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการออกใบอนุญาตของศาล
แขวงนั้นจะต้องใช้ดุลยพินิจภายใต้เงื่อนไข หลักเกณฑ์และข้อจากัดที่เห็นสมควร
๔.๖.๒ กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยภำคเอกชน
การขายทอดตลาดทรัพย์ในเครือรัฐออสเตรเลียแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท เช่นเดียวกับประเทศฝรั่งเศส
คือ การขายทอดตลาดทรัพย์ที่ดาเนินการโดยผู้ทอดตลาดภาคเอกชน (The Auctioneers) และการขาย
ทอดตลาดทรัพย์ตามคาสั่งหรือคาพิพากษาของศาลซึ่งดาเนินการโดย Sheriff
๑) รูปแบบและวิธีกำร
ในเครือรัฐออสเตรเลียบริษัทหรือบุคคลที่จะประกอบวิชาชีพผู้ทอดตลาด (Auctioneer) ในส่วนของ
ภาคเอกชนนั้น เบื้องต้นจะต้องได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาด (Auctioneer License) เสียก่อน โดย
ประเภทใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดในรัฐออสเตรเลียตะวันตก ของเครือรัฐออสเตรเลียนั้น ได้กาหนดให้บุคคล
๒๑๒

Department of Consumer and Employment protection Government of Western Australia, Review of the Auction
Sale act.๑๙๗๓, (July ๒๐๐๗), p.๒๖.
๒๑๓
National Competition Policy Guidelines – Victorian Government.
๒๑๔
Department of Consumer and Employment protection Government of Western Australia, Review of the Auction
Sale act. ๑๙๗๓ (July ๒๐๐๗), p.๒๗.

๑๐๐

หรือนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาด เพื่อที่จะดาเนินธุรกิจในการเป็นตัวแทนใน
การขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อื่นได้ ทั้งนี้ กฎหมายได้กาหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวต้องได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาด (Auctioneer License) เสียก่อนจึงจะสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยใบอนุญาตให้เป็น ผู้ทอดตลาดนี้ กฎหมายของรัฐ ออสเตรเลียตะวันตกได้กาหนดไว้มี ๕
ประเภท ดัวยกัน ได้แก่ (๑) ใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดประเภททั่วไป (General License)๒๑๕ เป็นใบอนุญาต
ที่ครอบคลุมในทุก ๆ ส่วน กล่าวคือบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ถือใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดประเภททั่วไปนี้ จะมี
อานาจที่จะดาเนินการขายทอดตลาดได้ทั่ว ทั้งภูมิภ าคของรัฐ ออสเตรเลี ยตะวันตก และยังมีอานาจที่จะขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินได้ทุกประเภทที่กฎหมายกาหนดไว้ (๒) ใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดประเภทที่มีข้อจากัด
(Restricted License) เป็นใบอนุญาตที่จากัดทั้งพื้นที่ จากัดประเภทสินค้า และจากัดเวลาในการประกอบธุรกิจ
โดยบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ถือใบอนุญาตประเภทนี้จะถูกจากัดให้ทาการขายทอดตลาดได้เฉพาะในเขตพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่งในรัฐออสเตรเลียตะวันตกเท่านั้น ไม่สามารถขายทอดตลาดได้ทั่วทั้งภูมิภาค อีกทั้งธุรกิจของผู้ถือ
ใบอนุญาตประเภทนี้ก็สามารถประกอบกิจการได้เพียงขายทอดตลาดสินค้าได้บางประเภทเท่านั้น ไม่อาจขาย
ทอดตลาดสินค้าได้ทุกประเภท และยังอาจถูกเงื่อนเวลามาจากัดให้ดาเนินการภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
ด้วย๒๑๖ (๓) ใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดประเภทตามโอกาส (Occasional License) เป็นใบอนุญาตให้เฉพาะ
ตามโอกาสที่มีความจาเป็นที่จะต้องทาการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสินค้า ในวันใดวันหนึ่ง หรือเทศกาลใด
เทศกาลหนึ่งเท่านั้น กล่าวคือ บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ถือใบอนุญาตประเภทนี้จะต้องมีการระบุวัน เวลา และ
สถานที่ที่จะดาเนินการขายทอดตลาดด้วย โดยใบอนุญาตประเภทนี้จะมีอายุได้ไม่เกิน ๗ วันนับแต่วันที่ศาล
อนุญาต อีกทั้งผู้ถือใบอนุญาตต้องระบุประเภทสินค้าที่จะทาการขายทอดตลาดด้วยว่าเป็นสินค้าชนิดใด เช่น
ที่ดิน บ้าน รถยนต์ หรือเครื่องจักร เป็นต้น ไม่สามารถขายทอดตลาดให้ครอบคลุมได้ทุกประเภทสินค้า โดยการ
ขอใบอนุญาตประเภทนี้ผู้สมัครมีสิทธิขอได้ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี และในแต่ละครั้งก็มีเวลาในการขายทอดตลาดได้
ไม่เกิน ๗ วัน และที่สาคัญใบอนุญาตประเภทนี้ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่อาจโอนให้แก่กันได้ (๔) ใบอนุญาตให้เป็น
ผู้ทอดตลาดชั่วคราว (interim License) เป็นใบอนุญาตชนิดพิเศษที่ออกให้ในกรณีที่บุคคลผู้ที่ถือใบอนุญาตให้
เป็นผู้ทอดตลาดเดิมเป็นหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ไร้ความสามารถ เช่น มีอาการเจ็บป่วย หรือมีเหตุผลอื่น
พอสมควรที่ไม่สามารถจะดาเนินการขายทอดตลาดได้เอง โดยในกรณีนี้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ได้รับความยินยอม
จากทุกฝ่ายที่เป็นผู้ถือใบอนุญาตเดิม เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอานาจในการขอรับใบอนุญาตประเภทชั่วคราว
ต่อศาลแขวงในพื้นที่ที่ใบอนุญาตเดิมออกไว้ได้ และเมื่อศาลได้อนุญาตแล้ วใบอนุญาตเดิมย่อมต้องถูกระงับลง
ชั่วคราว และให้ใบอนุญาตชั่วคราวนั้นมีผลใช้บังคับแทน โดยใบอนุญาตชั่วคราวนี้จะมีผลใช้บังคับได้ไม่เกิน ๓
เดือน อย่างไรก็ตามในการดาเนินการขายทอดตลาดของบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทชั่วคราวนี้ถือเป็นการ
กระทาในฐานะตัว แทนของผู้ถือใบอนุญาตเดิมกล่าวคือผู้ทอดตลาดเดิมยังคงจะต้องรับผิ ดชอบในฐานะเป็น
ส่วนตัวในผลของการกระทาอย่างใด ๆ ของผู้ถือใบอนุญาตชั่วคราวเสมือนหนึ่งว่าเป็นการกระทาของผู้ทอดตลาด
เอง (๕) ใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดแบบเฉพาะกาล (Provisional License) ใบอนุญาตประเภทนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ขอ
ได้มีเพียงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประเภททั่วไป หรือประเภทที่มีข้อจากัดเท่านั้น หรือเป็นบริษัท
หรือห้างร้านนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวถึงจะมีสิทธิยื่นคาร้อง
ต่อศาลแขวงเพื่อออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดเฉพาะกาลให้ได้ โดยใบอนุญาตประเภทนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ฝึกหัดงานการขายทอดตลาดสามารถที่จะดาเนินการขายทอดตลาดได้ภายใต้การควบคุมดูแลและสั่งการ
๒๑๕
๒๑๖

See, Western Australia Auction Sale Act ๑๙๗๓, Section ๗(๒).
See, Western Australia Auction Sale Act ๑๙๗๓, Section ๗(๓).

๑๐๑

ของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประเภททั่วไป หรือที่มีข้อจากัด กล่าวคือผู้ฝึกหัดงานการขายทอดตลาดที่มีใบอนุญาต
เฉพาะกาลนี้มีสิทธิที่จะขายทอดตลาดได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและสั่งการของผู้ทอดตลาดข้างต้น
อย่ างไรก็ ตามบุ คคลหรื อนิ ติ บุ คคลที่ไ ด้รั บ การแต่ง ตั้งให้ ควบคุมการขายทอดตลาดของผู้ ฝึ ก หั ดงานนั้ นต้อ ง
รับผิดชอบเป็นการส่วนตัวในผลของการกระทาภายในขอบเขตของผู้ถือใบอนุญาตดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าเป็นการ
กระทาของตนเองฉะนั้น ทั้งนี้ ใบอนุญาตประเภทเฉพาะกาลนี้จะมีอายุเพียงไม่เกิน ๒ เดือนนับแต่วันออก
ใบอนุญาต๒๑๗
บุคคลที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตดังกล่าวทั้ง ๕ ประเภท เบื้องต้นต้องมีคุณสมบัติโดยทั่วไป
เป็นไปตามคุณวุฒิวิชาชีพการขายทอดตลาดของเครือรัฐออสเตรเลีย ดังต่อไปนี้ (๑) ต้องได้รับการรับรองจาก
บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือเป็นจานวน ๓ คน (๒) บุคคลนั้นต้องมีอายุอย่างน้อยไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (๓) เป็น
บุคคลที่มีความเหมาะสมและความประพฤติไม่เป็นที่เสื่อมเสีย และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกาหนด
ไว้๒๑๘ โดยดาเนินการยื่นคาร้องขอสมัครเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ต่อนายทะเบียนของศาลในพื้นที่เขตอานาจศาลที่
ใกล้ที่สุด หรือยื่นทีศ่ าลในพื้นที่ทผี่ ู้สมัครจะประกอบธุรกิจขายทอดตลาด ๒๑๙ นายทะเบียนของศาลที่ได้รับคาร้อง
ขอไว้ จะกาหนดวันเวลาและห้องพิจารณาเพื่อกาหนดวันนัดไต่สวนคาร้อ งดังกล่าว โดยต้องกาหนดไม่น้อยกว่า
๓๕ วันนับแต่วันยื่นใบสมัครต่อศาลแขวงนั้น ๒๒๐ และจะต้องทาตามกระบวนการในเรื่องของการตรวจสอบและ
การคัดค้านตามแนวทางที่กฎหมายกาหนดไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะไม่ขอลงรายละเอียดในที่นี้ ต่อมาศาลก็จะต้อง
พิจารณาไต่สวนให้เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยศาลมีอานาจใช้ดุลยพินิจใน
การออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดในประเภทใด ๆ ก็ได้ตามที่ศาลเห็นสมควรไม่จาต้องออกตามที่ผู้สมัครขอ
เสมอไป อีกทั้งศาลยังมีอานาจกาหนดเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ หรือข้อกาหนดใดๆ ก็ได้เช่นกัน เช่น ผู้สมัครยื่นคา
ร้องขอใบอนุญาตประเภททั่วไปไว้ แต่ศาลอาจใช้ดุลยพินิจพิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าผู้สมัครไม่
สมควรได้รับใบอนุญาตประเภทดังกล่าว ศาลอาจจะให้ใบอนุญาตประเภทที่มีข้อจากัดก็ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ การใช้
ดุลยพินิจของศาลจะต้องพิจารณาโดยเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนให้ตรวจสอบได้ถึงการให้ใบอนุญาตของศาล
นั้น๒๒๑ ดังนี้ จึงจะเห็นได้ว่าในเครือรัฐออสเตรเลียนั้น องค์กรที่มีอานาจในการออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาด
คือองค์กรศาล โดยให้เจ้าพนักงานตารวจเป็นผู้มีอานาจในการตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมได้
สาหรับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้เป็นไปตาม ETA ที่ต้องการควบคุมและ
ให้อานาจแก่ธุรกรรมที่กระทาโดยอิเล็กทรอนิกส์มีสภาพเหมือนกับธุรกรรมที่ทาโดยกระดาษ โดยยึดหลักการ
ทั่วไปของพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ว่าห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผู กพันของธุรกรรมตามที่ได้ปรากฏในมาตรา ๘
ของ ETA และในมาตรา ๑๑ ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้บัญญัติว่าธุรการที่ทาเป็นกระดาษและธุรกรรมที่ได้ทา
เป็นรูปอิเล็กทรอนิกส์จะต้องได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันตามกฎหมาย๒๒๒

๒๑๗

See, Western Australia Auction Sale Act ๑๙๗๓, Section ๑๕.
General Auctioneer Licence <www.licence.smallbusiness.wa.gov.au/Business Licence
Finder/prod/licence?licence=๘๒๓๘>.
๒๑๙
See, Auction Sales Regulation ๑๙๗๔, Section ๕ (๑).
๒๒๐
See, Western Australia Auction Sale Act ๑๙๗๓, Section ๑๑ (๓).
๒๒๑
See, Western Australia Auction Sale Act ๑๙๗๓, Section ๑๖.
๒๒๒
Patrick Fair; E-com Legal Guide Australia, http://www.bakerinfo.com/apec/ausapecmain.htm
๒๑๘

๑๐๒

ดั ง นั้ น เมื่ อ ปรากฏว่ า บริ ษั ท หรื อ บุ ค คลใดได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ผู้ ท อดตลาดแล้ ว ก็ จ ะมี สิ ท ธิ ข าย
ทอดตลาดทรัพย์ของภาคเอกชนที่มาใช้บริการได้ โดยแยกตามประเภทตัวทรัพย์ ดังนี้
(๑) การขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์
โดยปกติแล้วสังหาริมทรัพย์ที่จะนามาขายที่บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ทอดตลาดนั้น ส่วนใหญ่ต้องเป็นทรัพย์สินที่
สามารถบอกที่มาที่ไปของตัวทรัพย์ได้ กล่าวคือ อาจเป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการที่บริษัทผู้มาใช้บริการได้เลิก
กิจการและผู้ชาระบัญชีติดต่อให้ผู้ทอดตลาดมาดาเนินการขายให้หรือเป็นทรัพย์ที่ธนาคารได้ยึดมาหรืออยู่ใน
ครอบครองของธนาคาร เป็นต้น ซึ่งโดยปกติผู้ทอดตลาด เอกชนจะไม่ค่อยรับดาเนินการขายทอดตลาด
สังหาริมทรัพย์ของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ไม่สามารถบ่งบอกที่มาที่ไปของตัวทรัพย์ได้ เนื่องจากเป็นการยากต่อ
การตรวจสอบว่าทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการขโมย หรือไม่ชอบอย่างไรหรือไม่ ส่วนลักษณะการทางาน
ของผู้ทอดตลาดภาคเอกชน เริ่มจากเมื่อมีผู้ใช้บริการมาติดต่อให้ผู้ทอดตลาดดาเนินการขายทอดตลาดแล้วนั้น
บริษัทผู้ทอดตลาดจะไปตรวจสอบทรัพย์สินที่จะให้ขายและดาเนินการขนย้ายทรัพย์สินมาที่โกดังของบริษัท
จากนั้นก็จะลงสารบบเพื่อจัดเก็บอย่างดี มีการทาบาร์โค๊ด และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี อีกทั้งต้องทา
การตรวจสอบทรัพย์สินแต่ละชิ้นด้วยว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้หรือไม่ หรือลูกหนี้เช่าหรือเช่าซื้อมาหรือไม่ ซึ่ง
หากตรวจสอบพบก็ต้องทาการขายทอดตลาดแบบมีเงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์ นอกจากนี้ ทรัพย์ทุกชิ้นที่รอ
การขายทอดตลาดโดยบริษัทผู้ ทอดตลาดเอกชนนั้น จะต้องผ่านการประเมินราคาทรัพย์ก่อนเสมอ เพื่อกาหนด
ราคาเริ่มต้นในการขายทอดตลาด โดยวิธีการคือ ต้องให้บริษัทที่รับประเมินราคาทรัพย์เฉพาะด้านเป็นผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์ ซึ่งโดยทั่วไปก็จะอิงกับราคาตามท้องตลาด แต่หากต้องการที่จะขายทอดตลาดได้ง่ายขึ้นก็จะประเมิน
โดยใช้ Auction Value ซึ่งจะทาให้ราคาเริ่มต้นต่ากว่าการประเมินโดยบริษัทประเมินทรัพย์โดยตรง ซึ่งก็แล้วแต่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ๒๒๓
หน้าที่อีกส่วนที่สาคัญของบริษัทผู้ทอดตลาดคือ ต้องจัดทาคาโฆษณาประกาศขายทอดตลาด โดยต้อง
ระบุวัน เวลา สถานที่ที่ทาการขายทอดตลาด ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ที่สาคัญที่เกี่ยวกับตัวทรัพย์ อีกทั้งก่อน
การขายทอดตลาดจะเริ่มขึ้นผู้ทอดตลาดต้องแจ้งให้ผู้เข้าสู้ราคาทุกท่านทราบถึงว่าทรัพย์ที่นามาขายมีเงื่อนไข
อย่างไรหรือไม่ เช่น รถยนต์ที่เช่าซื้อมาลูกหนี้ที่นามาขายยังชาระค่ าเช่าซื้อไม่ครบถ้วนแต่ต้องการขายเพื่อลด
ภาระหนี้ของตน หรือทรัพย์ที่นามาขายลูกหนี้ได้ซื้อมาโดยการซื้อขายแบบมีเงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าสู้ราคาทราบว่าจะดาเนินการอย่างไรต่อไป ในส่วนสถานที่ขายทอดตลาดอาจขายได้ที่บริษัทผู้
ทอดตลาดเองหรือขายที่บริษัทผู้มาใช้บริการก็ได้ รวมไปถึงสามารถทาธุรกรรมการขายทอดตลาดแบบออนไลน์
ได้ด้วยเช่นกัน นอกเหนือจากนั้นบริษัทผู้ทอดตลาดภายหลังจากขายยังจะต้องทาบัญชีรับจ่ายให้แก่ลูกค้าทราบ
โดยบริษัทฯ จะได้ค่าบาเหน็จ (Commission) เป็นจานวนร้อยละ ๑๖.๕ ของเงินที่สามารถขายทอดตลาดทรัพย์
ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนจบใช้เวลาประมาณ ๔๕ วัน๒๒๔
(๒) การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์
การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยบริษัทผู้ทอดตลาดเอกชน ส่วนใหญ่ดาเนินการโดยบริษัทที่ทา
ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยตรงแบบครบวงจร ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะทาธุรกิจตั้งแต่เป็นผู้จัดการโครงการขาย
อสังหาริมทรัพย์ ให้บริการจัดหาสินเชื่อให้ผู้ที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ทาประกันภัยให้แก่อสังหาริมทรัพย์
และเป็นผู้ทอดตลาด เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ที่จะประกอบกิจการเป็นผู้ทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์จะต้องได้รับใบอนุญาต
ต่างหากจากรัฐ สาหรับผู้ทอดตลาดที่ขึ้นเวทีในการประมูลขายทอดตลาดจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษกว่าการขาย
๒๒๓
๒๒๔

www.hymans.com.aus.
www.hymans.com.aus.

๑๐๓

ทอดตลาดสังหาริมทรัพย์ธรรมดา กล่าวคือผู้ทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ต้องได้รับการอบรมทักษะในด้านต่าง ๆ
ที่สาคัญเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการแนะนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะขาย การบรรยายลักษณะของทรัพย์
ที่จะทาการขาย การตอบคาถาม การดาเนินการประมูล การออกเสียงและกิริยาท่าทางที่เหมาะสม รวมตลอดถึง
การต่างกายด้วย
๒) ผลดี-ผลเสีย
ผลดี
(1) การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุนของมีส่วนได้เสียในด้านการเดินทาง ด้านเวลา และ
ด้านเอกสาร นอกจากนี้ ทาให้ องค์กรยั งสามารถนาพื้นที่ไปพัฒ นาในด้านอื่นที่ก่อให้ เกิดประโยชน์จากการ
ประหยัดพื้นที่การเก็บเอกสาร
(2) ทาให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการประมูล ที่ผู้รับบริการทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบ
เรียงอย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์
(3) เป็ น การอานวยความสะดวกให้ ประชาชนเข้าถึงการประมูล ได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่ มี
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการเพิ่มโอกาสให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายมากขึ้น ราคา
ทรัพย์ของลูกหนี้สูงขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมจากการที่ทรั พย์สินมีการออกหมุนสู่
เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลเสีย
ความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าจากการเจาะเข้าสู่ระบบความปลอดภัยไซเบอร์ของผู้กระทา
ความผิด โดยอาจมีการโจรกรรมข้อมูลของผู้รับบริการในเว็บไซต์นั้น เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต และ
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
๔.๖.๓ กำรขำยทอดตลำดด้ วยวิธี กำรทำงอิเ ล็ก ทรอนิกส์ ใ นกระบวนกำรบังคับคดีแ พ่งตำมค ำ
พิพำกษำหรือคำสั่งของศำล
ดังที่กล่าวแล้วว่าการขายทอดตลาดทรัพย์ในเครือรัฐออสเตรเลียแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การขาย
ทอดตลาดทรัพย์ที่ดาเนินการโดยผู้ทอดตลาดภาคเอกชน (The Auctioneers) และการขายทอดตลาดทรัพย์
ตามคาสั่งหรือคาพิพากษาของศาลซึ่งดาเนินการโดย Sheriff
๑) รูปแบบและวิธีกำร
การขายทอดตลาดทรัพย์ตามคาสั่งศาลจะดาเนินการโดยผ่าน Sheriff ซึ่งทาหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
บังคับคดีนั่นเอง ซึ่งการดาเนินงานของ Sheriff จะอยู่ภายใต้การควบคุมกากับดูแลของสานักงานบังคับคดี
(Sheriff office) หน้าที่ของ Sheriff ในกระบวนการบังคับคดีมีหลายประการ ได้แก่ การบังคับคดีแพ่งทุก
ประเภทไม่ว่าอยู่ในเขตศาลมลรัฐ (District Court) หรือศาลท้องถิ่น (Plain Court) การบังคับให้ชาระค่าปรับใน
คดีอาญาทั้งคดีจราจรและความผิดลหุโทษ การบังคับคดีกับนายประกันในคดีอาญา การบังคับชาระหนี้ของรัฐ
ทั้งหมด เป็นต้น๒๒๕
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษานาหมายบังคับคดีไปแสดงต่อ Sheriff แล้ว ระยะเวลาในการ
บังคับคดี ๑๒ ปีนับแต่วันที่ได้มีการออกหมายบังคับคดี อย่างไรก็ตาม Sheriff จะยึดหรืออายัดทรัพย์ได้เฉพาะ
กรณีที่หนี้ตามคาพิพากษานั้นมีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ เหรียญออสเตรเลียเท่านั้น ทั้งนี้ ภายหลังจากนั้น Sheriff
จะไปดาเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาเพื่อนาออกขายทอดตลาด และนาเงินมาชาระหนี้
๒๒๕

ขวัญระพี จุฬาพิมพ์พันธุ์ และคณะ, ระบบการบังคับคดีแพ่งของเครือรัฐออสเตรเลีย, รายงานการศึกษาดูงาน, (กรุงเทพมหานคร: กรม
บังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๔๗), น.๒๖.

๑๐๔

ให้แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาต่อไป ก่อนวันขายทอดตลาด Sheriff มีหน้าที่ต้องทาคาโฆษณาประกาศขาย
ทอดตลาดโดยต้องระบุวัน เวลา สถานที่ขายทอดตลาด พร้อมทั้งบอกรายละเอียดของตัวทรัพย์ให้ชัดเจน โดย
ส่วนใหญ่ทรัพย์ที่นามาขายทอดตลาดมักเป็นสังหาริมทรัพย์มากกว่าอสังหาริมทรัพย์ แต่หากเป็นอสังหาริมทรัพย์
Sheriff จะต้องประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันหรืออินเตอร์เน็ตด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สาธารณชนทั่วไปที่สนใจทราบ
ข่าวการประมูลด้วย ในส่วนของสถานที่ขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์นั้น จะต้องกระทาการ ณ สถานที่โกดังเก็บ
ทรัพย์ จะไม่ไปขาย ณ สถานที่ที่ทาการยึดแต่อย่างใด
ปัญหาที่ว่าในเครือรัฐออสเตรเลีย ภาคเอกชนจะสามารถขายทอดตลาดทรัพย์ตามคาสั่งศาลได้หรือไม่
โดยหลักแล้วก่อน Sheriff หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีจะทาการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดมาตามคาสั่งศาล ไม่ว่า
จะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์นั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหน้าที่ต้องประเมินราคาทรัพย์นั้นให้มูลค่า
ที่เป็นธรรม (Fair value) เสียก่อน๒๒๖ จากนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงจะนาทรัพย์นั้นออกขายทอดตลาด ซึ่งใน
กรณีนี้หากขายทอดตลาดแล้วได้ราคาต่าเกินสมควรมาก อันมีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมต่อทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ตาม
คาพิพากษา ในกรณีนี้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาหรือลูกหนี้ตามคาพิพากษาย่อมมีสิทธิยื่นคาร้องขอต่อศาลเพื่อให้
ขายทอดตลาดโดยผู้ทอดตลาดภาคเอกชนได้ ซึ่งถือเป็นกรณีเดียวที่ผู้ ทอดตลาดภาคเอกชนจะมีสิทธิขาย
ทอดตลาดทรัพย์ตามคาสั่งของศาลได้
๒) ผลดี-ผลเสีย
ในส่วนของวิธีการประมูลทรัพย์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ประเทศที่อยู่ภายใต้ระบบกฎหมาย Common
Law นั้น จะใช้วิธีการประมูลทรัพย์แบบ English Auction ทั้งสิ้น มีการศึกษาที่ยืนยันว่าวิธีการประมูลแบบ
English Auction เป็นวิธีการที่เหมาะสมสาหรับการประมูลในทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ๒๒๗ ผลดีและ
ผลเสียของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีดังนี้
ผลดี
(๑) เป็นการอานวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงขายทอดตลาดได้มากขึ้น เนื่ องจากประชาชนที่มี
อิ น เทอร์ เ น็ ต สามารถเข้ า ถึ ง ระบบทอดตลาดได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา จึ ง เป็ น การเพิ่ ม โอกาสให้ ท รั พ ย์ สิ น ที่ อ ยู่ ใ น
กระบวนการบังคับคดีสามารถนาออกมาขายทอดตลาดได้มากขึ้น ทาให้เจ้าหนี้ได้รับการชาระหนี้ ได้มากขึ้น ซึ่ง
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการยุติธรรม
(๒) มีการใช้ระบบความปลอดภัย (Security) ที่ได้มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีการ
กาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และมีการเข้ารหัส (Encryption) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ ทาให้
ลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลที่มักเกิดขึ้นจากการเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ และนอกจากนี้ยังสามารถ
เก็บข้อมูลที่เป็นความลับได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(๓) ทาให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการขายทอดตลาดที่ ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งหมด สามารถเห็นข้อมูลที่
ถูกเรียบเรียงอย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์
ผลเสีย
(๑) ปัจจัยภายนอกด้านความเสถียรของอินเทอร์เน็ต หรือปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายระหว่างการ
ประมูลทรัพย์สินทาให้เกิดอุปสรรคในการประมูลทรัพย์สินของผู้สู้ราคา

๒๒๖

See, Western Australia Civil judgments Enforcement Act ๒๐๐๔, Article ๖๖.
Mayer Christopher J.A (๑๙๙๔). Model of Negotiated Sales Applied to Real Estate Auctions. Journal of Urban
Economics. Vol๓๘.
๒๒๗

๑๐๕

(๒) ปัจจัยภายนอกด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เช่น การเจาะเข้าระบบของผู้ที่ไม่หวังดีเป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและเกิดปัญหาในการ
ดาเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖.๔ กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยฝ่ำยปกครอง
ฝ่ายปกครองในเครื อรัฐ ออสเตรเลียสามารถขายทอดตลาดด้ว ยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ ซึ่งมี การ
ดาเนินการขายโดยบุคคลที่สาม หน่วยงานที่มีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หน่วยงาน
ด้านศุลกากรของเครือรัฐออสเตรเลีย คือ Australian Customs and Border Protection Service (ACBPS)
หน่วยงานด้านตารวจของเครือรัฐออสเตรเลีย คือ สานักงานตารวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal
Police: AFP) และกระทรวงกลาโหม (Minister of Defense)
๑) รูปแบบและวิธีกำร
หน่วยงานปกครองที่มีการยึดทรัพย์สินอันเกิดจากการกระทาผิด รวมถึงการจาหน่ายออกซึ่งทรัพย์สินที่
ประเมินว่าเป็นส่วนเกินของหน่วยงาน หน่วยงานปกครองสามารถนาทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาดโดย
ดาเนินการผ่านเว็บไซต์เอกชนที่เข้าร่วมการขายทอดตลาด รายชื่อเว็บไซต์ที่เข้าร่วมเป็นตัวแทนการขายทรัพย์
ของฝ่ายปกครองนั้นจะปรากฏรายชื่อใน Auction Site Directory เว็บไซต์เหล่านี้สามารถขายทรัพย์สินของ
หน่ว ยงานปกครองโดยประพฤติตนเป็น ตัว แทนของรัฐบาลและหน่วยงานรัฐบาล ตัว อย่างทรัพย์ที่ขาย เช่น
รถยนต์ เครื่ องบิน เครื่ องจักร เครื่องคอมพิว เตอร์ บ้าน ที่ดิน โดยจะมีการประกาศการขายทอดตลาดผ่าน
เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง สถานที่ ขายอาจจะเป็นหน่วยงานหรือสถานที่ที่รัฐบาลหรือตัวแทน
การขายทอดตลาดกาหนดหรือกระทั่งศูนย์ขายทอดตลาดสินค้าประเภทต่าง ๆ๒๒๘
๒) ผลดี-ผลเสีย
ผลดี
(๑) มีการนา Application มาใช้จัดการเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สิน การชาระเงิน และการทา
สัญญา ที่ทาในระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ จึ งเป็ นการอานวยความสะดวกให้ กับประชาชนและลดต้นทุนด้านการ
เดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา ลดต้นทุนด้านเอกสาร และประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสารทาให้องค์กรสามารถ
น้าพื้นที่ไปพัฒนาในด้านอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์
(๒) ทาให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการประมูลที่ผู้รับบริการทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์
(๓) เป็ น การอานวยความสะดวกให้ ประชาชนเข้าถึงการประมูล ได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่ มี
อินเทอร์เน็ตสามารถข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นการเพิ่ม โอกาสให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สินที่
รั ฐ บาลยึ ด มาจากการกระท าที่ผิ ด กฎหมาย ท าให้ เ กิ ด รายได้ เ ข้ ารั ฐ และเกิ ดผลประโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิ จ ของ
ประเทศโดยรวม
ผลเสีย
(๑) ปัจจัยภายนอกด้านความเสถียรของอินเทอร์เน็ต หรือปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายระหว่างการ
ประมูลทรัพย์สินทาให้เกิดอุปสรรคในการประมูลทรัพย์สินของผู้สู้ราคา
(๒) ปัจจัยภายนอกด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เช่น การเจาะเข้าระบบของผู้ที่ไม่หวังดีเป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและเกิดปัญหาในการ
ดาเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒๒๘

https://www.auctionfinder.com.au/article/government-auctions-๑๖/

๑๐๖

บทที่ ๕
กำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียและนักวิชำกำร
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและนักวิชาการ เป็นการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิกับผู้มี
ส่วนได้เสีย (stakeholder) และนักวิชาการ โดยการสัมภาษณ์จะใช้แนวคาถาม (Guidelines) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล ลักษณะแนวคาถามเป็นแบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured) กาหนดกรอบคาถามเป็นประเด็น
สาคัญ ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลหลักได้บอกเล่าในประเด็นเหล่านั้น ซึ่งผู้สัมภาษณ์สามารถสอบถามเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ประกอบด้วย นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการขายทอดตลาด ได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ผู้ ทาการทอดตลาดทั้ งราชการและเอกชน ผู้ เข้ าสู้ ราคา ผู้ ให้ บริ การขายทอดตลาดทางเว็บ ไซต์
นอกจากนั้น ได้มีการจัดงานเพื่อรับฟังความเห็นเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย และผู้สนใจ จานวน ๑๐๐ คน รายชื่อผู้ให้
ข้อมูลและผู้เข้าร่วมงานได้แสดงไว้ในภาคผนวก
๕.๑

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นของนักวิชำกำรจำกสถำบันกำรศึกษำ

การรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา จานวนรวมทั้งสิ้น ๑๐ คน (จานวนไม่น้อย
กว่า ๑๐ คน) สามารถสรุปประเด็นที่สาคัญได้ดังนี้
ประเด็น
ปัญหาของการขาย
ทอดตลาดของกรม
บังคับคดี

กฎหมายที่เกีย่ วข้อง

ข้อคิดเห็น
- ตั้งแต่มีประกาศการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนของการปฏิบัติ เป็นระยะเวลา ๑-๒
ปี ที่ผ่านมา ลักษณะเป็นการนาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือเท่านั้น ยังไม่ใช่จุดหมายของการ
ขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการดาเนินการจะต้องเข้าไปจองอุปกรณ์การขายทอดตลาด
สาหรับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ (อาจต้องเปลี่ยนซื่อของ
ประกาศเป็นการขายทอดตลาดทางอินเทอร์เน็ตเพื่อความชัดเจน) สาหรับความหมายของ
อิเล็กทรอนิกส์คือเครื่องมือ ซึ่งตามประกาศฉบับปัจจุบันไม่ใช่พัฒนาการทางการขายทอดตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริง เป็นปัญหาที่ชัดเจน
- ระบบการขายทอดตลาดในปัจจุบนั นี้เป็น E-Offering ซึ่งยังไม่เป็นออนไลน์ที่แบบเป็นทางการ ใน
ลักษณะทีเ่ ข้าร่วมประมูลที่ใดก็ได้ เพราะฉะนั้นในทางปฏิบตั ิจึงยังต้องนาคอมพิวเตอร์มาใช้
เพื่อที่จะทาการขายทอดตลาด ซึ่งในทางปฏิบัติของการแก้ปัญหาด้วย E-Auction ควรจะต้องเป็น
ระบบออนไลน์ให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในมุมโลกไม่ต้องเข้ามานั่ง ณ
สถานที่ขายทอดตลาด คือสามารถทา E-Auction ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นการขายทอดตลาดที่
สมบูรณ์แบบ
- ปัญหาที่พบเป็นเรื่องของระบบที่ทาให้การประมูลไม่สะดวกเท่าที่ควร หากมีการใช้การขาย
ทอดตลาดแบบ E-Auction เต็มรูปแบบ จะทาให้ประชาชนสามารถเข้าประมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจากที่ใดก็ได้ ซึ่งจะเป็นการจูงใจให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมประมูลของที่ขาย
ทอดตลาดมากขึ้น และลูกหนีม้ ีโอกาสได้เงินมาจ่ายคืนเจ้าหนี้มากขึน้
- กฎหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๓๓๑ แก้ไขล่าสุด เป็นการแก้ไขโดย
การเขียนไว้กว้าง ๆ และกฎหมายการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้องปรับสอดรับ
กัน รูปแบบการทาเรื่อง E-Auction การทาพยานหลักฐาน ฯลฯ ที่จะต้องมาในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีกฎหมายรองรับว่าทางราชการรับรองพยานหลักฐานในรูปแบบ
๑๐๗

ประเด็น

ข้อคิดเห็น
อิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าพยานหลักฐานในรูปแบบอิกทรอนิกส์มีความเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นหลักการ
สาคัญของตัว พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้เทียบเท่ากับ
เอกสารรูปแบอื่น ดังนั้นจึงต้องมีการแก้ไขกฎหมายให้สอดรับกับรายละเอียด ซึ่งประเด็นคือ
พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความสอดรับกับประเด็นรายละเอียดเหล่านี้แล้วหรือไม่
อย่างไร เนื่องจากกระบวนการบังคับคดีแยกออกมาจากศาล กรมบังคับคดีนามาทาเองจึงใช้
แนวทางให้คาพิพากษาศาลถึงที่สุด ข้อเสนอคือควรทาให้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งต้นน้า กลางน้า ปลาย
น้าของกระบวนการทางศาลในเรื่องนี้
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดไม่ว่า
จะเป็น พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกระบวนการที่เกิดขึ้น
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซึ่งการรองรับของกฎหมายไทยคือมีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและ
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรับรองการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เหมือน
การทาธุรกรรมทางกระดาษทั่วไป และอีกประเด็นหนึ่งคือกระบวนการขายทอดตลาดเป็น
กระบวนการหนึ่งในการบังคับคดีทางแพ่ง เพราะฉะนั้นการทาให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น
กระบวนการเดียวทั้งหมดจะเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น บางประเทศยังมีการเป็น E-Court หรือศาล
อิเล็กทรอนิกส์ การว่าความทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วมีการบังคับคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย หากเรา
จะนามาเชื่อมต่อร่วมกันให้ประสานกันได้ จะทาให้การบังคับคดีมปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
- E-Auction มีกฎหมายตามหลักการทั่วไปแล้ว แต่ยังไม่มีกฎหมายลูกหรือกฎหมายเฉพาะมา
กาหนดว่าขั้นตอนการทา E-Auction ต้องทาอย่างไรบ้าง ข้อเสนอแนะคือต้องทาเป็นกฎกระทรวง
โดยมีการกาหนดชัดเจนว่ากระบวนการ E-Auction ทาผ่านช่องทางใด มีกระบวนการทางาน
อย่างไร มีค่าใช้จ่ายใดบ้าง ใช้ระยะเวลาเท่าใด ใครเป็นผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล ก็จะทาให้เกิด
ความชัดเจนมากขึ้น
กฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือ
ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีเรื่องการขายทอดตลาด โดยเพิม่ ช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ทาให้สามารถทาการขายทอดตลาดแบบ E-Auction ได้ เนื่องจากปัจจุบันมาตรา
๓๓๑ ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้ถูกแก้ไข โดยเพิม่ เติมช่องทางการขายโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไว้แล้ว เช่น การประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ดังนั้นการดาเนินการขายทอดตลาดแบบ E-Auction น่าจะเป็นวิธีที่
กฎหมายต่าง ๆ ให้การยอมรับในอนาคต
กฎหมายที่เกีย่ วข้องในปัจจุบันของไทยสามารถพัฒนาเพื่อทาให้การขายทอดตลาดแบบ EAuction เกิดความชัดเจนและแน่นอน ควรออกเป็นกฎหมายลูก เช่น กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง สาหรับกาหนดแนวทางรองรับการขายทอดตลาดแบบ E-Auction
มุมมอง/ความเห็น
- เห็นด้วยกับการออนไลน์ซึ่งควรทาได้นานแล้ว และไม่ใช่เฉพาะการขายทอดตลาด เนื่องจาก
เกี่ยวกับการขาย
ปัจจุบันโลกเป็นไปในทิศทางนี้ แต่เรื่องของปัญหาต้องมีซึ่งต้องพยายามแก้ไข ในรูปแบบของการ
ทอดตลาดด้วยวิธีการ
ขายทอดตลาดในอดีตต้องไปอยู่ ณ สถานที่ตรงหน้า ต้องเคาะไม้ และก่อนหน้าจะเข้าสู่วันที่ขาย
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ทอดตลาด ผู้ที่ต้องการเข้าประมูลจะต้องไปสืบหารายละเอียดตามบอร์ดที่ปิดประกาศ สาหรับ
ทรัพย์ที่เป็นที่ดิน ต้องไปตามรายละเอียดของที่ดินแปลงนั้น ทาการเช็คกับกรมที่ดินเองว่ามีการขอ
อายัดไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนที่ต้องการเข้าประมูลทุกคนทีต่ อ้ งตรวจสอบเอง ตัวคู่ความ
ผู้ทาการยึดก็ต้องการขายให้ได้เร็ว แต่เจ้าของทรัพย์ต้องการขายให้ได้ล่าช้าที่สดุ หรือได้เงินจานวน
มากที่สุด ดังนั้นเป็นจุดที่จะใช้เทคนิคทางกฎหมายที่จะทาให้ชนะกันตรงนั้น เช่น การถอนการยึด
ในวันที่ประมูลเลยเมื่อรู้ว่ามีคนตั้งใจจะมาเอาที่ดินแปลงนี้ จะทาการถอนก่อนค่อยประกาศขาย
ใหม่ หรือกรณีที่เป็นจาเลยก็ทาการขอคัดค้านไว้ก่อนแล้วค่อยขายใหม่ ซึ่งกระบวนการเช่นนี้ทาให้
กระบวนการขายทอดตลาดล่าช้า ภายหลังกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแก้ไขใหม่ ในกรณีทไี่ ม่มี
๑๐๘

ประเด็น
-

-

-

ข้อดี/ประโยชน์ของ
การขายทอดตลาด
ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

-

ข้อคิดเห็น
เหตุสมควรศาลไม่อนุญาตให้คัดค้านการถอนได้ การเดินหน้าขายต่อสามารถช่วยแก้ไขปัญหา
ได้มาก
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะเป็นประเด็นสาคัญอีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งใน
ปัจจุบันที่เป็นอยู่ก็ใช้ได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบการขายทอดตลาด แค่สามารถทาให้
การซื้อขายได้ผ่านทางเว็บ ช่วยในเรื่องระบบให้ไม่ต้องไปนั่งในห้องขายทอดตลาด ณ สานักงานที่
เป็นเซ็นเตอร์ แพลตฟอร์มที่กรมบังคับคดีใช้ในปัจจุบันเป็นแค่ส่วนเดียวให้คู่กรณีผู้ประมูลมานั่งอยู่
ในห้องที่มีคอมพิวเตอร์ การที่กรมบังคับคดีจะทาแพลตฟอร์มขึ้นมาเอง เช่นเดียวกับที่ศาลของสา
ธารณรับเกาหลีสามารถนาทรัพย์สินขายทอดตลาดได้เอง ซึ่งหากประเทศไทยมีแนวทางเช่นนั้นก็
จะคล้ายกับ US Marshals ส่วนของสหราชอาณาจักรก็มรี ะบบนี้เช่นกัน แต่ประเด็นคือมีแค่
เว็บไซต์แล้วทาการประกาศเป็นการให้ข้อมูลทางเว็บไซต์เท่านั้น หากจะใช้แพลตฟอร์มเต็มที่
อาจจะเป็นแพลตฟอร์มที่ทาตัวเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยน เป็นแพลตฟอร์มที่นาทุกอย่างมา register
ได้ ความหมายเหมือนกับสินทรัพย์ดิจิทัล คือทุกอย่างอยู่ในระบบ มีที่อยู่ให้ หากมีลักษณะแบบนี้
ควรดาเนินการอย่างจริงจัง เช่น US Marshals จะทาการยึด และเข้าระบบของ US Marshals
เอง เปิด wallet ของตัวเอง แล้วใส่ในซื่อตามที่ระบุ มีกรณีของ Silk Road และ Alphabet ที่มี
เจ้าหน้าที่โกงเนื่องจากหากกฎหมายไม่ชัดเจนจะเป็นการเปิดซ่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ช่องโหว่เข้าไป
ดาเนินการเพราะไม่มีใครมาสั่งหรือทาการตรวจสอบ สามารถใช้อานาจย้ายเงินเข้า wallet ของ
ตัวเอง
โดยหลักการแล้วเห็นด้วยกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ว่าการขายออนไลน์จะช่วย
ให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น สะดวกต่อผู้ประสงค์จะประมูลทรัพย์ เพราะว่าผู้ประมูลไม่จาเป็นต้อง
มาที่สถานที่ที่ทาการขายทอดตลาด ปัญหาคือระบบออนไลน์สามารถทาได้อย่างทั่วถึงหรือไม่ มี
การเปิดโอกาสให้คนทั้งประเทศ รวมถึงต่างประเทศหรือไม่ ผู้ที่จะเข้ามาประมูลควรขึ้นทะเบียนไว้
ก่อนหรือไม่ มีประเด็นเรื่องการลงทะเบียน การประกวดราคา เพราะว่าโดยหลักแล้วคงต้องขึ้น
ทะเบียนก่อนว่าจะมาประมูลทรัพย์สินทางออนไลน์ สาหรับการขายออนไลน์ ได้กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตเิ รื่องการขายตรงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการขายทรัพย์สินและบริการทอดตลาดต้องไป
จดทะเบียนตามกฎหมายเพื่อจะได้ทาเรื่องออนไลน์ ซึ่งต้องทาการเช็คพระราชบัญญัติการขายตรง
อีกที
การมีการขึ้นทะเบียนไว้ก่อน เนื่องจากว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นทางกรมบังคับคดีจะได้ทราบ การ
ประมูลอาจคล้ายกับการประมูล E-Auction ของกระทรวงการคลัง/กรมบัญชีกลาง ที่มีการจัด
ประกวดราคาของรัฐ สามารถนามาใช้เป็นแนวทาง ในหลักการไม่ต่างกัน ควรนาหลักการดังกล่าว
มาปรับใช้ สาหรับการแก้ไขตัวกฎหมายนั้น ต้องแก้ที่ระเบียบเพราะอาจติดขัดหรือขาดความ
สะดวกในตัวกฎหมาย ศึกษาในเรือ่ งการวางเงินว่าจะมีวิธีการอื่นอีกหรือไม่นอกเหนือจากวางเงิน
ประกันแบบที่เป็นอยู่ ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดจะใช้ระบบได้หรือไม่ เช่นการโอนเงินเข้ามาก่อนแล้วโอน
คืนพรุ่งนี้ อาจต้องใช้ระบบการชาระเงินโดยการให้โอนมาก่อน เมื่อประมูลไม่ได้จึงโอนคืนให้
ภายใน ๓ วัน
ข้อดี คือ สะดวก รวดเร็ว ระยะเวลา อยู่บ้านก็สามารถขายทอดตลาดได้
ต้องตรวจสอบว่าหากมีการเปลีย่ นแปลงไปในลักษณะการเข้าประมูลในลักษณะของ E-Offering,
E-Auction จากนอกสถานที่ สามารถทาให้ได้เงินเพิ่มมากกว่าหรือไม่ ในปริมาณมากน้อยเท่าใด
เมื่อเทียบกับก่อนที่มีการประมูลในรูปแบบนี้ ในทางเศรษฐศาสตร์การได้ประโยชน์ คือความคุ้มค่า
ของกหารดาเนินการ เช่น หากประมูลธรรมดาได้พันล้านมี E-Offering, E-Auction แล้วได้เพิ่ม
เป็นพันสองร้อยล้าน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ เป็นต้น นอกจากนั้น ส่วนทีส่ าคัญคือการเปิดขาย
ทอดตลาดด้วยอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทาให้ผู้เข้าร่วมมากขึ้นหรือทาให้ได้ราคาสูงขึ้นหรือไม่ หากราคา
ทรัพย์สินที่ได้คือดีขึ้นก็จะเป็นประโยชน์กับเจ้าของทรัพย์ ที่เป็นจาเลยตามคาพิพากษา และ
ธนาคารเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา
๑๐๙

ประเด็น

ข้อคิดเห็น
- ข้อดีของการทาออนไลน์คือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเข้าสู้ราคา ลด
ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทาเอกสาร เวลาในการประมูลเร็วขึ้น เสียเวลาน้อยลง ไม่ต้องเดินทางไป
ที่สานักงานสาขา มีความสะดวกสบายมากขึ้น ถ้าเป็นการทาที่เป็นแบบ fully function คือ
ออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบก็คือสะดวก แล้วคนเข้าถึงการออนไลน์ E-Auction ได้ง่ายขึ้น ผลคือทรัพย์
ถูกขายได้เร็วขึ้น
- ข้อดีในเรื่องกระบวนการประมูล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มโอกาสในการขาย
ทอดตลาดเพราะระบบ E-Auction ทาให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการเข้าร่วมประมูลมากขึ้น
ข้อเสียของการขาย
- ข้อเสีย เรื่องแฟลตฟอร์มของทางราชการ หน่วยงานใดที่จะรับผิดชอบได้บ้างในเรื่องของความ
ทอดตลาดด้วยวิธีการ
น่าเชื่อถือในระบบ ระยะเวลาในการประมูลต้องมีการเสนอราคาขึ้นไปเรื่อย ๆ เป็นประเด็นทีต่ ้อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์
พิจารณาคือจะมีการเลือกระบบความปลอดภัย ความโปร่งใส ความสามารถในการตรวจสอบ
รวมถึงความ Friendly User ของระบบอย่างไร
- ทุกอย่างที่เป็นระบบออนไลน์/อิเล็กทรอนิกส์ มีความเสี่ยงกับ cyber security ถ้าหากเรื่องนี้ ไม่
มีความรัดกุมเพียงพอ ข้อมูลทุกอย่างที่เข้าไปในระบบ หรืออาจจะเป็นช่องให้ทุจริตกันได้ถ้าระบบ
การจัดการไม่ดี
- ต้องมีการลงทุนจานวนมากทั้งในด้านการจัดทาระบบ E-Auction และด้านการอบรมเพื่อให้
ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลในระบบมีความเสี่ยงที่จะรั่วไหล เพราะอาจมี Hacker เข้ามาเจาะระบบรักษาความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์
- เนื่องจากระบบยังไม่ fully function ยังไม่เป็นออนไลน์ จะมีช่องทางของผู้ที่ต้องการประมูลจาก
ต่างประเทศอย่างไร ทุกแพลตฟอร์ม ทุกระบบ ที่ใช้นั้นมีความน่าเชื่อถือในระดับใด เพราะผู้ที่จะ
นาข้อมูลมาให้เพื่อทาการขายทอดตลาดนั้น ข้อมูลบางเรื่องเป็นความลับ การแก้ไขไม่ให้ข้อมูลเกิด
การรั่วไหลจะทาอย่างไร
- การพัฒนาระบบที่น่าเชื่อถือต้องมีการลงทุน และต้องใช้เวลายาวนานเพื่อให้ระบบมีความ
น่าเชื่อถือและตอบโจทก์ของการทา E-Auction ได้อย่างแท้จริง
ข้อจากัดในการ
- ปัจจุบันรูปแบบการดาเนินการยังติดขัดข้อจากัดในข้อกฎหมาย เช่น ต้องยื่นข้อเสนอที่สานักงาน
ดาเนิน การขาย
ในพื้นที่ในแต่ละจังหวัดแล้วจึงเข้าประมูลทรัพย์ในกรุงเทพมหานครได้ เป็นต้น การประมูลทรัพย์
ทอดตลาดด้วยวิธีการ
ที่สามารถประมูลทรัพย์ต่างจังหวัดได้เป็นการเชื่อมโยงที่ค่อนข้างดีเพราะไม่ต้องเดินทางไปยัง
ทางอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ตั้งทรัพย์ของสานักงานบังคับคดี แต่อย่างไรก็ยังต้องเดินทางไปสานักงานบังคับคดี
- ปัญหาเรื่องการวางเงินในการซื้อทรัพย์ ซึ่งการวางเงินออนไลน์ไม่สามารถทาได้เนื่องจากระบบ
ราชการในการวางเงินยุ่งยาก โดยเฉพาะการขอเงินคืน ซึ่งเป็นกลไกทางกฎหมายที่ซับซ้อนมาก
- ปัญหาในเรื่องการแสดงตน ที่อาจจะเกี่ยวเนื่องในเรื่องของการทุจริตหากไม่แสดงตน เนื่องจาก
ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินต้องเป็นคนสัญชาติไทยเท่านั้นที่ซื้อได้ การประมูลนอกสถานที่แล้วไม่แสดง
ตน อาจจะมีชาวต่างชาติเข้ามาประมูล อาจจะมีการประมูลแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นจึง
ต้องมีการแสดงตนในสถานที่ตั้งของสานักงานบังคับคดีนั้น ๆ ทาให้รูปแบบการดาเนินการติด
ข้อจากัดการเดินทางไปยังสานักงานบังคับคดีนั้น ๆ แต่มีข้อดีคือไม่ตอ้ งเดินไปประมูลที่จังหวัด
ที่ตั้งทรัพย์ การแสดงตนคือการแสดงตัวตน ไม่ใช่แค่ใช้บัตรประชาชน เพราะต้องการเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลทีเ่ ป็นอัตลักษณ์ กฎหมายติดข้อจากัดในบางเรื่องจากการเป็นระบบราชการ ยิ่งมี
ข้อจากัดก็จะทาเช่นเอกชนไม่ได้
ปัญหาของการขาย
- การเข้าสู่การขายทอดตลาดแบบออนไลน์ปัญหาคืองบประมาณว่าทางกรมบังคับคดี มี
ทอดตลาดด้วยวิธี
งบประมาณมากพอที่จะทาออนไลน์ได้ทั่วประเทศหรือไม่ คงต้องค่อย ๆ ดาเนินการไป อาจจะ
อิเล็กทรอนิกส์
ขายที่จังหวัดใหญ่ก่อนแล้วค่อยขยายออกไป แต่ในกรุงเทพมหานครต้องทาก่อนเพราะมีคดี
ค่อนข้างมาก แล้วค่อยขยายไปภาคอื่น ๆ หากออนไลน์ได้ทั่วประเทศจะเกิดความสะดวกขึ้น
๑๑๐

ประเด็น
ข้อสังเกตที่ยังเป็น
ปัญหาในการ
ดาเนินการขาย
ทอดตลาดในรูปแบบ
E-Offering

ข้อคิดเห็น
- ตั้งแต่มี E-Offering, E-Auction คนที่เข้ามาร่วมประมูลจากต่างจังหวัดมีแค่ครั้งเดียวในการจอง
เครื่อง นั่นหมายถึงข้อจากัด รูปแบบดี แต่จะเกิดผลหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะคนที่เข้ามา
ประมูลที่ดินต้องเข้าไปดูสถานที่จริงมาก่อน รูปแบบที่นามาใช้อาจจะต้องออกแบบให้เหมาะกับ
ลักษณะของประเภทของทรัพย์ คือข้อที่ต้องพิจารณาว่าที่ดาเนินการอยู่นั้น เหมาะสมกับประเภท
ของทรัพย์หรือไม่ จากการที่ไปสารวจหรือไปซื้อขายมาแล้วว่าเกิดผลมากน้อยระดับใดทั้งในด้าน
ของปริมาณที่เข้ามาและราคาทีเ่ พิ่มขึ้นต้องไปพิจาณาในเชิงตัวเลข
- การขายทอดตลาดคือการกระบวนการหลังการบังคับคดีแล้ว อยู่ในลักษณะกระบวนการบริหาร
จัดการ ซึ่งต้องเลือกว่าควรอยู่ในรูปแบบใดที่เหมาะสม ประเทศไทย การดาเนินการมาจาก
ส่วนกลางเป็นหลัก อาจจะติดขัดทีข่ ้อจากัดทางกฎหมาย เช่น การทาให้การแสดงตน สะดวกขึ้น
ง่ายขึ้น ต้องแก้กฎหมายอะไร อย่างไร โดยปกติไม่สามารถแสดงตนโดยไม่ใช้ใช้บัตร ดังนั้นหากทุก
อย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมด ก็อาจจะแสดงตนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ กรมการปกครองต้องปล่อย
ข้อมูล แต่การแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการขายทอดตลาดนั้นยังทาไม่ได้เนื่องจากยัง
ติดข้อจากัดทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะหน่วยงานรัฐไม่ยอมปล่อยข้อมูลออกมา มีการเก็บความลับ
ของหน่วยงาน ไม่มีข้อกฎหมายจึงให้ข้อมูลไม่ได้ ยิ่งในปัจจุบันมีกฎหมายการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคล ยิ่งไม่สามารถให้ได้เนื่องจากติดขัดที่กฎหมายนี้ อานาจตามกฎหมายที่หน่วยงานมีอยู่นั้น
ไม่สามารถนาข้อมูลไปให้ผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต จึงเป็นข้อจากัดของการใช้ข้อมูลร่วมกัน ซึ่ง
การใช้ข้อมูลร่วมกันเป็นเรื่อที่ดหี ากสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ การติดอุปสรรคบางประการทาให้
เกิดความยากลาบากในการทาการประมูลนอกสถานที่เพราะไม่สามารถที่จะระบุตัวตนได้ หรือใน
เรื่องของการวางเงิน ปัจจุบันต้องไปวางที่สานักงานบังคับคดี มีการกรอกข้อมูล เอาเงินใส่ซอง
ทางกรมบังคับคดีก็เก็บซองไว้ หากใช้การโอนก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องการโอนกลับ ทาให้ยัง
ต้องไปเซ็นรับเงินออกมาอีก เพราะเป็นหน่วยงานราชการการจะเอาเงินคืนต้องไปเซ็นเนื่องจากมี
กฎระเบียบของพัสดุ ในกรณีที่เปิดบัญชีเพื่อการประมูลแล้วล็อกไว้ ก็ไม่สามารถทาได้เนื่องจากใน
การคืนเงินนั้น ทางกรมบังคับคดีจะดาเนินการคืนเงินสดให้ในวันนั้น หากไม่เอาเงินคืนวันนั้น เงิน
ดังกล่าวจะเข้าคลัง และต้องดาเนินการหลายขั้นตอน เนื่องจากต้องมีการเซ็นออก หากกรณีปกติ
เงินดังกล่าวอยู่ในซองก็เอาซองคืนไปแล้วเซ็นกากับ การวางมัดจามีระบบอยู่ หากมีการเขียนกฎ
ว่าเฉพาะทรัพย์นี้ที่ต้องมีการวางมัดจาออนไลน์ได้ และเมื่อเป็นการวางมัดจาทางออนไลน์จะต้อง
คืนอย่างไร ต้องไปดูกฎหมายว่าติดเงื่อนไขของกฎหมายหรือไม่หากเขียนกฎออกมาแล้วขัดแย้ง
กับระเบียบของทางพัสดุอาจจะไม่มีทาง หรืออาจจะต้องตัดให้เข้าระบบเอกชนทาการดูแลในส่วน
นี้แทนระบบราชการ และถ้าผ่านเรื่องนี้ไป ยังมีคาถามตามมาคือจะมีการคอรัปชั่นหรือไม่
เนื่องจากการขายทรัพย์สินเป็นอานาจของรัฐที่จะบังคับตามคาพิพากษาให้กับเอกชน แล้วเอกชน
รายนั้นใช้อานาจในทางที่ทาผิด (Abuse Sub Power) ขึ้นมา จะเกิดความเสียหาย ซึ่งจะมาก
หรือน้อยเป็นอีกประเด็นหนึ่ง แต่มองว่าเกิดความคล่องตัว ในมุมมองคือทางธุรกิจคล่องกว่า
ราชการอยู่แล้ว ถ้าส่วนราชการดาเนินการเองอาจจะติดตัวระเบียบพัสดุ การให้เอกชนเข้า
ดาเนินการก็จะติดเรื่องของความโปร่งใส่ พอจะแก้ปัญหาหนึ่งก็อาจจะมีคาถามตามมาว่ารัฐมี
ความโปร่งใสหรือไม่ เนื่องจากการขายทอดตลาดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องบังคับตามคาพิพากษาและ
เกี่ยวข้องกับอานาจตุลาการ หรืออานาจรัฐ คือข้าราชการของศาล มีธรรมเนียม จารีต หรือแนว
ปฏิบัติของกรมบังคับคดี โดยวัฒนธรรมองค์กร กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานของศาลหากจะแก้ไข
วัฒนธรรมองค์กรในเชิงลึก ทาได้ยาก
ทิศทางของระบบการ - เท่าที่ทราบขณะนีศ้ าลทรัพย์สินทางปัญญามี E-Court ที่ค่อนข้างดี แต่ศาลแพ่งหรือในทางแพ่ง
ขายทอดตลาดทาง
ส่วนอื่น ๆ ที่สุดท้ายแล้วจะมีส่วนชี้ขาด ยังไม่ค่อยเห็น การยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ที่เป็นลูกหนี้
อิเล็กทรอนิกส์
ตามคาพิพากษาแล้วจะนามาดาเนินการต่อในเรื่องการบังคับคดี ไม่ทราบว่าศาลแพ่งส่วนอื่น ๆ
ทา E-Court ไปถึงระดับใด หากจะทาให้เป็นเนื้อเดียวกันจริง ๆ ความคิดเห็นคือควรเริ่มตั้งแต่ E๑๑๑
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ข้อคิดเห็น
Court ไม่ใช่มาบังคับคดีกันที่ปลายน้า แต่ต้องมาตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งอาจจะทาเป็นข้อเสนอแนะใน
เรื่องของการจัดการทีไ่ ม่ง่ายนัก ตัวอย่างของประเทศอื่น เซ่น สาธารณรัฐเกาหลีเป็นระบบศาล
ที่มาตั้งแต่ตันน้า กลางน้า ปลายน้า แต่ระบบของประเทศไทยเนื่องจากกรมบังคับคดีเป็น
ผู้ดาเนินการ อาจจะต้องอาศัยการร่วมมือกันระหว่าศาลและกรมบังคับคดี แพลตฟอร์มอาจจะ
ต้องทาเป็นแบบเว็บไซต์ ให้เข้าไปดูว่าล็อตนีม้ ีทรัพย์อะไรขาย มีรูป มีราคากลาง เป็นรายการ
ทรัพย์แต่ละรายการ ระบุรายการลาดับที่เท่าใดเป็นลาดับ ๆ ไป หรืออาจจะจัดทาเป็นรูปเล่มที่
สามารถให้รายละเอียดโดยทาเป็นแพลตฟอร์มหรือสร้างสรรค์ให้ลงรายละเอียดลึกลงไปเพื่อเป็น
การอานวยความสะดวกให้ผู้สนใจที่จะมาดูหรือมาซื้อทรัพย์กับกรมบังคับคดี ก็จะเป็นการ
สนับสนุนในการเป็น E-Auction ได้อย่างเต็มรูปแบบ
การเคาะราคาสุดท้าย - ท้ายที่สุดของราคาทรัพย์นั้น ระบบปัจจุบันจะมีเจ้าพนักงานที่ทาหน้าที่ขายทอดตลาด มีการ แจ้ง
ราคาประมูล ๓ ครั้ง หากไม่มีใครให้ราคาที่สูงกว่าก็จะเคาะไม้ เพื่อขายทอดตลาดให้กับผู้ทเี่ สนอ
ราคาตรงนั้น ถือว่าเป็นการสิ้นสุดราคา เมื่อเปรียบเทียบการทา E-Auction แล้ว การเคาะราคา
จะเกิดขึ้นอย่างไร ในเรื่องนี้ Uniform Commercial Code (UCC) section ๒-๒๓๘ ประกอบ
Uniform Electronic Transaction Act ของสหรัฐอเมริกา ให้เปลีย่ นจากวิธีเคาะไม้เป็นการ
ประกาศโดยผู้ขายทอดตลาดว่าเป็นขั้นท้ายสุดของการขายทอดตลาด แทนการเคาะไม้ เพราะโดย
วิธีการแล้วจะไม่มีการเคาะไม้ให้เห็น แต่ละคนก็จะนั่งประมูลอยู่ที่บา้ นของตัวเองกฎหมายไทย
อาจจะไม่ต้องแก้ไขในประเด็นนี้อะไรมากนัก แต่น่าจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติ เพราะ
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับให้อยู่แล้ว แต่ตัวศาลเองที่ไม่ต้องการจะ
ยอมรับเพราะทาการพิสูจน์ยากหากเกิดปัญหา
การพิสูจน์ตัวตนหรือ - กฎหมายใช้คาว่าพิสจู น์ตัวตนหรือที่มาของลายเซ็น ซึ่งศาลยังไม่ชดั เจนกับข้อความนี้ หากยังไม่
ที่มาของลายเซ็น
ยอมรับสาหรับเอกสารนี้ ก็เป็นการไม่รับรองรับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายฉบับนี้ เพราะว่า
วิธีคิดของการปฏิบัติงานของคนทางานเองจะต้องได้รับความร่วมมือ ต้องมีการจัดอบรมแนว
ปฏิบัติให้ด้วย ทีส่ าคัญคือทั้งระบบต้องมีความเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้ระหว่างต้นน้า กลางน้า ปลาย
น้า หากทาได้ตั้งแต่คาพิพากษาที่ข้อมูลอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว ข้อมูลก็จะไหลมาเรื่อย
ๆ จนถึงปลายน้าได้ ประเทศอื่น ๆ เริ่มตั้งแต่ระบบคาพิพากษาจนถึงดาเนินคดี ศาลจัดการ
ต่อเนื่อง แต่สาหรับประเทศไทยอาจจะแปลกไปสักหน่อย
ความสาคัญในการทา - ในต่างประเทศ มีการพิจารณาเรื่อง Ease of Doing Business คือการจัดลาดับความยากง่ายใน
ให้เกิดความง่ายใน
การประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ซึ่งหากทาธุรกิจแล้วมีปญ
ั หา จะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้
การดาเนินการ
เกิดความง่ายในการทาธุรกิจ แต่สาหรับกรณีที่เป็นคดีหรือหากต้องบังคับคดีกันจริง ๆ จะมีความ
ยากง่ายในระดับใด ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญ
แนวทางการเปลี่ยน - กระบวนการที่ใช้ Manual นั้น ไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ จึงสมควรจะมีรูปแบบที่เพิ่มขึ้น
ผ่านของกระบวนการ
เนื่องจากคนในระยะแรกที่จะคุ้นชินกับระบบ Manual ซึ่งเป็นระยะที่เปลี่ยนผ่านกระบวนการ
ขายทอดตลาด
ขายทอดตลาด จึงควรใช้เป็นระบบคู่ขนานที่เดินควบคู่กันไป แล้วค่อย ๆ ลดความสาคัญของ
ระบบ Manual ลง ในการลดความสัมพันธ์ คือ การเพิม่ สิทธิประโยชน์ให้กับคนที่ไปใช้ระบบ EAuction ให้มากขึ้น เพราะคนจะถูกจูงใจให้ไปทาง E-Auction ด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่ว่าต่อไปนี้
ไม่มรี ะบบ Manual แล้ว จะทาให้เกิดความรู้สึกว่าถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนระบบ ซึ่งอาจจะยังมีคน
ที่คัดค้าน
การใช้ระบบ
- เห็นด้วยกับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยความสะดวก
อิเล็กทรอนิกส์และสิ่ง รวดเร็ว แม้กระทั่งตัวคู่ความเองซึง่ อาจจะต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง ในวันนั้นอาจไปที่กรม
ที่ควรดาเนินการ
บังคับคดีก็ได้ในกรณีที่เขาไม่อยากจะใช้อิเล็กทรอนิกส์ แต่ผู้ที่สะดวกคือคนทั่วไปที่ต้องการประมูล
เพราะมีความสะดวกตรงข้อมูลทั้งหลาย ที่สามารถป้อนให้กับคนทีส่ นใจประมูลได้ก่อน ในการ
ตรวจสอบทรัพย์นั้น ถ้ากรมบังคับคดีสามารถเชื่อมโยงเรื่องของฐานข้อมูลหรือเรื่องของทรัพย์กับ
๑๑๒
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หน่วยงานอื่น เช่น กรมที่ดิน หรือแม้กระทั่งเครื่องจักรที่ติดจานอง ซึ่งจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูล
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมจากการที่ต้องมีการจดทะเบียนเครื่องจักร ข้อมูลอีกส่วนซึ่งเวลาจะไป
ประมูลแล้วมีปัญหาคือ ในกรณีที่เจ้าหนี้ที่มีสิทธิพิเศษอยู่ซึ่งจะได้รับชาระหนี้ก่อนหรือเจ้าหนี้
บุริมสิทธิทั้งหลาย ในส่วนนี้บางครัง้ หาข้อมูลไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันหากจะทาการขายทอดตลาด ผู้ที่
สนใจต้องไปตรวจสอบเองทั้งหมด เพราะคือความเสีย่ งหากเกิดกรณีผิดพลาดก็จะเกิดความ
เสียหาย และปฏิเสธไม่ได้ เพราะมีหลายกรณีมากที่เมื่อประมูลได้ มีการขอให้ศาลเพิกถอนการขาย
ทอดตลาด เนื่องจากไม่ต้องการแล้วโดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ ซึ่งสาหรับศาลแล้วเห็นว่าหน้าที่เป็นของ
ผู้ซื้อที่จะตรวจสอบทรัพย์สินนั้นก่อน จึงเป็นการตรวจสอบที่บกพร่องของผู้ซื้อเอง กรมบังคับคดี
ประกาศแล้วว่าที่ดินอยู่ตรงที่ใด ฉะนั้นเป็นภาระของผู้ซื้อ และเป็นหน้าที่ของกรมบังคับคดีที่
จะต้องเอื้ออานวยข้อมูลเช่นนี้ให้ทั้งหมด ยิ่งการซื้อขายแบบนีร้ วดเร็วเท่าใดก็ยิ่งจาเป็นทีจ่ ะต้องมี
ข้อมูลเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อจากการขายทอดตลาดที่สุจริต ขณะเดียวกันศาลไม่ควรเคร่งครัดกับกติกา
(ศาลยึดติดกับตัวหนังสือ) เช่น การขอวางเงิน ศาลก็ไม่อนุญาต หรือขอขยายระยะเวลาไม่เข้าเหตุ
เล็กน้อยศาลก็ไม่อนุญาต เหตุผลทีใ่ ช้คัดค้านต้องเขียนให้ตรงตามตัวบท เหตุแบบนี้จะเป็นเหตุที่
จุกจิกมากเป็นเหตุในทางวิธีพิจารณาความ แต่ประเด็นคือผู้ที่ไปซื้อขายทอดตลาดซึ่งเป็นชาวบ้าน
ที่ไม่รู้กฎหมาย ถือว่าไม่ได้เป็นการเอื้ออานวยให้กับชาวบ้าน ซึ่งเห็นว่ากฎหมายต้องให้ง่ายต่อ
ชาวบ้านและสามารถเข้าใจได้ ยิ่งทายากยิ่งเป็นอุปสรรค ยิ่งมีกติกามากหรือตีความมากยิ่งเป็น
อุปสรรค เพราะชาวบ้านทาไม่เป็น เป็นต้น
- ถ้าศาลสามารถบังคับซื้อขายได้เร็วซื้อขายได้ในราคาที่ดี เพราะสามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน ทาให้
กระบวนการในการขายทอดตลาดทาได้เร็วขึ้น ไม่ใช่ศาลลาพังแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับ
คดีเอง ซึ่งมองในแง่ของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีหรือกระทั่งศาลนั้นเป็นข้าราชการที่ต้องมีการ
ระมัดระวังตนเอง ทาให้บางคนตึง บางคนยึดหยุ่น แล้วแต่ระดับความกลัวจะมีอยู่มากมายระดับ
ใด คนที่มีประสบการณ์มาก เช่น ผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์มากจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาว่าจะ
ให้ออกมาในรูปแบบใด จะหาทางออกให้ว่ามีลักษณะเช่นนี้ทาไม่ได้ แต่บางคนก็ยึดระเบียบ บางที
ไม่ยืดหยุ่น ทาให้ต้องเลื่อนการขายออกไปก่อนเพียงเพราะติดเรื่องเดียว สาหรับผู้ที่ต้องการประมูล
ก็มารอในวันนั้น กลับยกเลิกการขายทอดตลาด กติกาในรูปแบบนี้สามารถทาให้เกิดขึ้นได้หาก
เปลี่ยนระบบมาเป็น E-Auction สาหรับทรัพย์ที่มาขายนั้น การตัดสินของศาลยังไม่จบ เพราะว่า
แม้กระทั่งซื้อแล้ว มีการขายทอดตลาดแล้ว ก็อาจจะมีคนทีม่ ายึดทีด่ นิ เข้ามาร้องขัดทรัพย์ว่าตน
เป็นเจ้าของที่มีสิทธิดีกว่าก็ได้ กลายเป็นคดีสาขาขึ้นมา ดังนั้นในบางเรื่องบางคดีกว่าที่ศาลจะ
ตัดสินคดีจบลง ไม่ใช่เรื่องง่าย แม้กระทั่งศาลฎีกาตัดสินแล้วยังใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะปิดคดีได้
เป็นกระบวนการในการบังคับคดีทใี่ ช้เวลานานถ้าซื้อแล้วมีการคัดค้าน โดยปกติหากมีคนคัดค้าน
การวางเงินก็สามารถขอวางในจานวนน้อยเพราะคดียังมีการพิพาทเรื่องที่ดินกันอยู่ และมีคดีกับ
ที่ดินแปลงนั้นต่อ แทนที่ผู้ซื้อจะวางเต็มจานวนก็จะขอวางเพียงแค่บางส่วน เป็นเทคนิคอย่างหนึ่ง
ของผู้ที่ชอบซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาด บางครั้งพิพาทกันไปหลายปี เช่น ทรัพย์นี้ยังไม่
สามารถโอนได้ยังมีปัญหา มีการร้องขัดทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่ จะกลายเป็นคดีสาขา ผู้ซื้อ
สามารถขอรับเงินทีซ่ ื้อทรัพย์โดยเหลือไว้ขั้นต่าตามที่กรมบังคับคดีกาหนด
- ในกรณีที่ดาเนินการเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทรัพย์อยู่ในสานักงานเขตอื่น ไม่จาเป็นต้องไป
ดาเนินการทีส่ านักงานที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ในส่วนนี้จะต้องแก้ไขในเรื่องของเขตอานาจศาล ซึ่งเป็น
เรื่องปกติที่กฎหมายขีดเส้นว่าตรงเขตใด ซึ่งสามารถยกเลิกเขตเส้นนัน้ ได้เฉพาะในเรื่องของการ
ขายทอดตลาด ถ้ามีประเด็นที่ทะเลาะกันในที่แปลงนั้นต่อก็ต้องกลับไปที่ศาลนั้น หากเป็น
อิเล็กทรอนิกส์อาจจะไม่จาเป็นต้องไปคานึงในเรื่องของเขตอานาจ สาหรับเอกสารที่ดิน ศาลจะ
เป็นคนออก เวลาได้เอกสารจากศาลยืนยันได้ว่าคุณซื้อได้จากการขายทอดตลาดในราคาเท่านี้
แล้วไปจดทะเบียนเท่านี้ ผู้ซื้อก็จะถือเอกสารนั้นไปที่สานักงานที่ดิน สานักงานที่ดินเมื่อพิจารณา
๑๑๓

ประเด็น

ข้อคิดเห็น
แล้วก็ทาตามเอกสารนี้ สาหรับทาตามคาสั่งศาล เพราะเหตุนี้จึงต้องมีกระบวนการสาหรับการ
เชื่อมโยงกับกรมที่ดิน กรณีนไี้ ม่แน่ใจเพราะกรมที่ดินยังแก้ไขเอกสารและยังคงต้อง Manual อยู่
สาหรับเอกสารสามารถออกด้วยระบบ Electronic-Paper ได้ ในอนาคต กรมที่ดินอาจพัฒนาเป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะระบบเช่นนี้อาจเชื่อมโยงกันได้ เมื่อมีคาสั่งศาล ทางกรมที่ดินก็
สามารถแก้ไขได้เลยจะยิ่งสะดวกขึ้นมาก สาหรับการขายทอดตลาดนั้น มีทรัพย์ประเภทอื่นที่บาง
สิ่งอาจยากถ้าหากดาเนินการเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทรัพย์มีค่าจาพวกทองหรือเพชร ต้องการ
การพิจารณาถึงลักษณะทรัพย์ ไม่สามารถพิจารณาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ การถ่ายภาพอาจจะทา
หรือถ่ายได้ในหลายมุม แต่ยังมีความต้องการจับต้อง ส่องดู เช่นเพชรมีประกายเป็นอย่างไร ถ้ามี
การทาการรับรองก็จะเกิดค่าใช้จ่ายขึ้น
ปัญหาหรือข้อจากัด - หลักการซื้อทรัพย์ต้องมีการเข้าดูทรัพย์ ข้อจากัดของการไปประมูลทรัพย์คือไม่สามารถทราบได้ว่า
ของการขาย
ทรัพย์ที่เราต้องการมีการงดการขาย เนื่องจากไปดูทรัพย์แล้วเห็นว่าเป็นทรัพย์ดี มีราคาที่
ทอดตลาด
เหมาะสม แต่มีการงดขายทาให้ตอ้ งเสียเวลาในการเดินทาง และไม่สามารถตรวจสอบล่วงหน้าได้
ว่าทรัพย์นั้นจะงดขาย หรือการตรวจสอบล่วงหน้าเพียง ๑ วัน ไม่สามารถทราบได้เพราะข้อจากัด
ในทางกฎหมาย โดยปกติทั่วไปผู้เข้าประมูลอาจจะไม่เข้าใจ กฎระเบียบให้สามารถงดการขายได้
ตลอดเวลา หากโจทก์แถลงขายเสร็จสิ้น การซื้อทรัพย์ ๑ ชิ้น เป็นทีด่ ิน ๑ แปลง หากไปทาการ
ประมูลแล้วไม่สามารถประมูลซื้อได้จะทาให้เกิดคาถามว่าการเดินทางมาประมูลครั้งนี้เพื่ออะไร
คือข้อจากัดของคนที่ประมูลซื้อเพราะทาให้เสียเวลาในการเดินทาง หากจะทาการแก้ไขโดย
ส่วนตัวมองว่าอาจจะไม่มีทางเป็นไปได้ เนื่องจากมีข้อกฎหมายทีส่ ามารถให้จาเลยที่ขายทรัพย์ใน
วันที่ใกล้จะขายแล้วหากมีเงินมาจ่ายให้กับโจทก์ บางครั้งจึงต้องทาการงดขาย หรือการจ่ายเงินแต่
บางส่วนโจทก์ก็มองว่าจ่ายเพราะโจทก์เป็นธนาคารหรือสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลที่
เด็ดขาดให้กับผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์รู้ล่วงหน้า เป็นข้อจากัดที่ทาให้ผไู้ ปประมูลซื้อเสียเวลา
โดยเฉพาะสาหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เนื่องจากผู้ไปประมูลมี ๒ กลุ่ม อีกกลุม่ หนึ่งคือผู้
ประกอบวิชาชีพที่ซื้อทรัพย์มาเพื่อจะทาการขาย ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์อาจจะเข้าใจว่าการซื้อ
ขายของต้องมีผู้ที่เก็งกาไรส่วนหนึง่ เพื่อทาให้ตลาดคึกคักขึ้นมา หากมีแต่ผู้ซื้อมาเพื่อเข้าอยู่อาศัย
อย่างเดียวก็จะเงียบไป จึงต้องมีคนที่เข้ามากระตุ้นการซื้อขายเพื่อให้ตลาดหมุนขึ้นมา พวกเก็ง
กาไรจะมีเงินสดที่ดอกเบีย้ ต่า การนาเข้ามาที่อสังหาริมทรัพย์จะคุ้มกว่าเพราะดอกเบี้ยธนาคารไม่
ถึงร้อยละ ๑ การซื้อสินทรัพย์เอาไว้มูลค่าจะเพิ่มขึ้น การซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดจะคุ้มค่า
ในด้านของอานาจการต่อรองเพราะคนขายต้องถูกบังคับขาย บางครัง้ อาจจะได้มาในราคาต่ามาก
หากทรัพย์ดังกล่าวไม่มผี สู้ นใจประมูล หรืออาจจะได้มาโดยไม่ได้ตั้งใจ สาหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพ
จริง ๆ การเข้าประมูล ๓-๔ ครั้ง แล้วได้ทรัพย์สินไป ๑ ครั้ง ก็ถือว่าคุ้ม
ภาระหน้าที่ในการ
- การขายทอดตลาดเป็นหน้าที่ของกรมบังคับคดี ทาหน้าที่ขายทอดตลาดให้จบลง ส่วนความ
ขายทอดตลาดของผู้ที่ รับผิดชอบอื่นเป็นเรื่องของเจ้าของทรัพย์กับผู้ซื้อ ผู้เกีย่ วข้องอื่น ซึ่งต่างก็จะต้องดูแลผลประโยชน์
มีส่วนได้เสีย
ของตนเอง การจะให้มีการประกันหรือรับรองในเรื่องใด ๆ จะมีปญ
ั หาของเรื่องค่าใช้จ่ายที่ตามมา
ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดนั้นผู้ที่แพ้คดีต้องเป็นคนรับผิดชอบ หากต้องหักจากตัวทรัพย์ไป
ก่อนในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพย์ เงินที่จะนาไปชาระหนี้จะน้อยลง โจทก์จะได้รับชาระหนี้ที่
น้อยลง ในปัจจุบันสามารถขอดูทรัพย์ก่อนการซื้อขายจึงอาจจะยังไม่ต้องมีการใช้อิเล็กทรอนิกส์
แต่ต้องมีการเปิดให้ดูทรัพย์นั้นก่อนจนกว่าจะพึงพอใจ แล้วจึงเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าไป
เคาะราคาที่สถานที่คือกรมบังคับคดีที่ทรัพย์นั้นอยู่ กรณีต่างจังหวัดต้องมีการเดินทางไปดูทรัพย์
หากทรัพย์นั้นขายทอดตลาดโดยไม่มีใบรับรอง อาจต้องรับความเสี่ยงเอง โดยพิจารณาว่ากรม
บังคับคดีกาหนดราคาเท่าใด หากโจทก์ไม่คดั ค้าน เจ้าพนักงานก็สามารถทาการเคาะได้
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ประเทศที่เป็นต้นแบบ - สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่ก้าวหน้ามากกว่าไทยมากโดยเฉพาะในเรื่องออนไลน์ เรื่องการ
ในการขายทอดตลาด ปฏิบัติสามารถหาวิธีการปฏิบัตไิ ด้แล้วนามาใช้สาหรับประเทศไทยโดยให้เป็นตัวบท ซึ่งอาจจะไม่
จาเป็นต้องแก้ไขในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรืออาจจะเป็นระเบียบของกรมบังคับ
คดีเฉพาะในส่วนของการขายทอดตลาด เพราะในตัวบทของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง เปิดช่องให้กว้างซึ่งไปออกกฎหมายลูกแทนได้ ในอนาคตหากรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์มีการ
พัฒนาไปเปลีย่ นไป ก็สามารถเปลีย่ นตามได้ โดยเปลี่ยนแค่ข้อบังคับไม่ต้องเปลี่ยนถึงตัวบทข้อ
กฎหมาย
- ทางกรมบังคับคดีนากฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาใช้ในการบังคับคดี และใช้ค่อนข้างมากใน
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระบบกฎหมายเป็นแบบ Civil Law หากเป็น Common Law ก็อาจจะศึกษา
ระบบของสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างน้อยต้องเอา ๑ ประเทศ เพื่อมาเปรียบเทียบ เพราะสาธารณรัฐ
สิงคโปร์เป็นประเทศที่ค่อนข้างเจริญแล้ว และใช้ระบบออนไลน์ค่อนข้างมาก สาธารณรัฐสิงคโปร์
เดี่ยวนี้การให้คาปฏิญาณไม่จาเป็นที่จะต้องมาศาล อยู่ที่บ้านก็สามารถให้การออนไลน์ได้ ซึ่ง
อาจจะเรียนรู้จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มาก
- ประเทศที่เป็นต้นแบบทีด่ ีถ้าจะทาให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ หากประเทศไทยจะพัฒนาไปสู่ศาล
อิเล็กทรอนิกส์หรือเป็น E-Court ได้ จะทาให้การประมูลอิเล็กทรอนิกส์มันสอดคล้องทั้งระบบ
ตัวอย่างประเทศที่ใช้ได้เลยสาหรับ E-Court คือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพราะเป็นประเทศทีม่ ีความ
ล้าหน้าทางเทคโนโลยีทุกด้าน และเป็นประเทศที่มีศาลออนไลน์ด้วย หากสามารถเอาสาธารณรัฐ
สิงคโปร์เป็นต้นแบบได้ก็จะเป็นการนาร่องที่ดี
- นอกจากสาธารณรัฐสิงคโปร์แล้ว มีสาธารณรัฐเกาหลีที่อาจจะยังไม่ได้ใช้ระบบศาลออนไลน์ แต่มี
การใช้ระบบ E-Auction ในการประมูลขายทอดตลาดด้วยวิธีออนไลน์ หากเราเอาสาธารณรัฐ
สิงคโปร์และสาธารณรัฐเกาหลีมารวมกัน อาจจะได้ระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทยก็ได้ เพราะก็
เป็นประเทศเอเชีย ในส่วนของความแตกต่างของสาธารณรัฐสิงคโปร์และสาธารณรัฐเกาหลี คือ
สาธารณรัฐเกาหลีมีศาลและเว็บไซต์กลางในการขายทอดตลาดออนไลน์เอง และหากเป็นระบบ
รวมกันจะทาให้การขายทอดตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ประเทศที่สามารถนามาเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนากฎหมายเรื่องการขายทอดตลาดแบบ EAuction ของประเทศไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะมีระบบ E-Court
ที่ทาให้กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเป็นระบบออนไลน์ โดยคู่ความสามารถยื่นเอกสารต่าง ๆ
เข้ามาในระบบดังกล่าวได้ ซึ่งการขายทอดตลาดแบบ E-Auction เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับคดีที่
ควรพัฒนาไปพร้อมกับระบบ E-Court เพื่อให้เป็นระบบออนไลน์ตั้งแต่ตันจนจบ
การพัฒนาด้าน
- เทคโนโลยีเป็นด้านของความพร้อมที่เป็นปัญหาต้องมีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยให้
เทคโนโลยีเพื่อรองรับ เริ่มต้น แม้จะไม่ได้เกิดครบทั้งหมดในปีแรก ๆ เช่น ปัจจุบันศาลเริม่ มี E-Court ก็จะค่อย ๆ พัฒนา
E-Auction
ไป ประเทศไทยอาจจะช้าแต่ค่อย ๆ พัฒนา ศาลสมัยก่อนใช้วิธีว่าความด้วยการจดมือ/พูดใส่เทป
หรือศาลทรัพย์สินทางปัญญามีการเปลีย่ นแปลงโดยการอัดทั้งเสียงและภาพไว้ ซึ่งจะเห็นภาพของ
การพัฒนาในลักษณะนี้ ยกเว้น E-Auction ที่ยังใช้วิธีการสมัยก่อน ยังต้องใช้ manual มาตลอด
ในกรณีที่ E-Auction อาจจะมาลดคนที่ทา มาใช้พวกมืออาชีพ แต่ลาพัง E-Auction อย่างเดียว
อาจจะไม่ช่วยทั้งหมดเพียงแค่เปลีย่ นรูปแบบการขายทอดตลาดเท่านั้น สาหรับความยุ่งยากในการ
ไปหาข้อมูล เกิดความเสีย่ งหลังจากซื้อแล้วโอนไม่ได้ ชาวบ้านธรรมดาจะไม่ค่อยสนใจ หรือความ
วุ่นวายที่ต้องไปยุ่งกับศาลจะยังคงอยู่อย่างเดิม ต้องมีระบบที่ให้ข้อมูลแล้วทาให้เอื้อต่อชาวบ้านที่
จะเข้าถึงการซื้อขายจากการขายทอดตลาดให้มากที่สดุ เพราะเหตุใดที่บริษัทเอกชนเช่นสหการ
ประมูลจึงไม่ค่อยประสบปัญหา ทาไมของศาลจึงประสบปัญหามาก เพราะระบบมีความยาก
สาหรับชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ต้องการเข้าไปสัมผัส การมีอาชีพที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาดโดยตรง
เช่นซื้อไปดาเนินการขายต่อ มีพวกทนายความเข้ามาจัดการ ผู้ที่ไม่ใช่ทนายความเข้าไปซื้อลาบาก
๑๑๕

ประเด็น

ข้อคิดเห็น
ดังนั้นกรมบังคับคดีควรทากระบวนการต่าง ๆ ให้ง่าย และราคาต้องคุ้มค่าต่อผู้เกี่ยวข้อง ใน
อนาคตข้างหน้าคนกรมบังคับคดีอาจจะต้องใช้บุคลากรน้อยลงในเรื่องการขายทอดตลาดเพราะ
สามารถให้คนทั่วไปเข้าถึงระบบ สามารถตั้งเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ได้ เมื่อทุกอย่างง่าย ขั้นตอน
รวดเร็ว ข้อมูลโปร่งใส ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เท่ากันทั้งหมด อาจถึงขั้นทาให้พวกที่ทาเป็น
อาชีพหายไป หากเปลี่ยนจากระบบ manual เป็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวยังไม่สามารถช่วยได้ ก็
จะกลับเข้าสู่ระบบเดิม ๆ
ความเห็นในเรื่องการ - รายละเอียดของกรณีความจะเก็บที่กรมบังคับคดี แต่เรื่องของการดาเนินการประมูลนั้น กรม
นาแพลตฟอร์มเอกชน บังคับคดีสามารถมอบให้เอกชนทาเพื่อให้เกิดการแข่งขัน หากมีแพลตฟอร์มของเอกชนที่ทามาดี
มาใช้ในขาย
อยู่แล้วตามความเห็นคือควรส่งเสริมให้ไปใช้คนที่มีแพลตฟอร์ม แต่ทาเองเฉพาะประเด็นของ
ทอดตลาดทาง
Government Wallet เพราะว่า Government Wallet ไปให้คนอืน่ ดูแลไม่ได้ แต่เรื่องของการ
อิเล็กทรอนิกส์
ประมูล หากถามเอกชนก็น่าจะเห็นด้วย กลัวแต่ว่าไปทาแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วผูกขาดทารายเดียว
แล้วทาได้ไม่ดีเท่านั้น ในหลายประเทศให้เอกชนทาเช่นกัน พอผ่านกระบวนการศาลเสร็จ แล้ว
ลูกหนี้ต้องจ่ายเจ้าหนี้ ลูกหนีม้ ีทรัพย์ ก็ทาการยึดทรัพย์ บังคับคดีเสร็จแล้วก็นาออกขาย ในส่วนนี้
ก็ทาการส่งต่อให้เอกชน แม้ในส่วนเจ้าพนักงานก็สามารถให้เอกชนจัดการให้ ไม่จาเป็นต้องเป็นคน
ของรัฐเท่านั้น เอกชนที่ทาได้ดีมีหลายบริษัท ในการบังคับสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นก็มมี ากโดยเฉพาะใน
บางประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคดีความผิดทางอาญา แล้วศาลสั่งยึดทรัพย์
ความสนใจในเรื่อง
- หากการบังคับสินทรัพย์ดิจิทลั จะมีประเด็นหลัก ๆ คือ bitcoin เมื่อจาเลยถูกบังคับคดีแล้วมี
การยึดทรัพย์ที่เป็น
ทรัพย์สินเป็น bitcoin จะสามารถทาการยืดได้อย่างไร สาหรับการบังคับคดีด้วยวิธีการทาง
ดิจิทัล
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้จาเพาะเฉพาะทรัพย์สินปกติทั่วไปเท่านั้น แต่หมายถึงทรัพย์สินทุกอย่างที่
สามารถจะนาไปขายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในประเด็นนีม้ ีการกล่าวถึงแล้วในบางส่วน
สาหรับสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งจับต้องไม่ได้ หากเป็นสินทรัพย์ปกติคือแค่เปลี่ยนวิธีการมาเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้แตกต่างอะไรมากนัก สามารถบังคับได้ตามวิธีการ ตามระบบ หากเป็น
สินทรัพย์ดิจิทลั ไม่ทราบว่าจะทาการยึดอย่างไร ไม่มีกระบวนการทีร่ องรับ ปัญหาหลักก็คือจะเข้า
ไปยืดมาได้อย่างไรถ้าแพลตฟอร์มนั้นไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่อยู่ตา่ งประเทศ หากมีคาสั่งว่าจะ
ยึดหรือนาออกมา แต่แพลตฟอร์มนั้นบอกว่าไม่รับรู้ ถ้าอยากรับรู้ก็ตอ้ งเอา Username,
Password มากรอก เมื่อกรอกเข้าไปแล้วจึงจัดการได้ แต่หากจะมีคาสั่งให้แพลตฟอร์มนาส่งให้
เขาไม่ทาตามกฎหมายไทย หรือแม้แต่ผู้ประกอบการไทยที่เป็นแพลตฟอร์มก็อาจจะมีประเด็นแบบ
นี้เหมือนกัน ไม่ต้องการทาตามคาสั่งนี้ ทาให้ไม่ทราบว่าจะทาตามประเด็นนีไ้ ด้อย่างเหมาะสม
อย่างไรและในระดับใด เป็นประเด็นว่าหากสามารถบังคับได้จริงก็ควรบังคับเอากับเจ้าของ
Username, Password ได้เลย จะเหมาะสม ถูกต้อง และเป็นระบบมากกว่า
ปัญหาของสินทรัพย์ - ปัญหาที่ว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับอย่างชัดเจน อาจจะมีปัญหาได้โดยเฉพาะ
ดิจิทัลในการนามา
ทรัพย์สินที่อยู่ในแพลตฟอร์มต่างประเทศที่เจ้าของแพลตฟอร์มไม่ได้รับรู้หรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ขายทอดตลาด
กับเรื่องนี้ ถ้าเป็นในมุมของ PDPA ซึ่งเป็น Processer ไม่ใช่ Controller เพราะฉะนั้นในฐานะ
ของ Processer จะข้ามขั้นตอนการนาของออกมาให้ จึงควรต้องไปทาง Controller สาหรับ
การขายทอดตลาดแบบ E-Auction ของทรัพย์สินดิจิทลั ไม่ได้มีข้อดี-ข้อเสีย ต่างไปจากการขาย
ทอดทรัพย์ทั่วไป เพราะหากดาเนินการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้ย่อมเป็นการดีทั้งหมด ช่วยให้เกิด
ประโยชน์ เพียงแต่รายละเอียดของสินทรัพย์ดิจิทลั จะต้องการกฎเกณฑ์ที่ทาให้เกิดความชัดเจน
เพราะเมื่อถึงเวลาแล้วจะเกิดปัญหาในการขายทอดตลาดที่มีประเด็นว่าจะขายเมื่อใด ในกรณีที่
เป็น Bitcoin จะมีช่วงเวลาในการขาย เช่น กรณีประเทศญีป่ ุ่น MTGOX เป็นตัวกลางของ
Bitcoin ธุรกิจไปด้วยดี แต่เกิดปัญหาว่าราคาตกลงอย่างรวดเร็ว และเกิดการเลื่อนไหลไป พอเกิด
เลื่อนไหลจะมีปัญหา พอล้มละลายแล้วต้องถูกบังคับ ในกรณีนไี้ ม่สามารถทาการซื้อขายได้ทันที
๑๑๖
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ประเด็นการวางเงิน
ในการประมูลทรัพย์

ข้อคิดเห็น
หากขายตอนนี้จะขาดทุนย่อยยับ ซึ่งต้องหาวิธีว่าหากรอเวลาอีกสักระยะหนึ่งจะได้หรือไม่ หรือ
ขอรอจังหวะเวลาแล้วค่อยนามาขาย เมื่อขายได้ราคาก็จะนาเงินมาคืนให้ อันนี้พอจะทาได้
สาหรับกรณีของประเทศไทยจะมีของ TMB ธนพัฒน์ ที่ต้องปิดไป เพราะบางรายไปถอนออก จึง
เกิดการเลื่อนไหล พอเลื่อนไหลเขาจึงต้องไปปิดกองทุนเพื่อที่จะเอาเงินมาให้ ถ้าหากขายคืนเลย
ไม่สามารถทาให้ได้เพราะว่ามูลค่าสินทรัพย์ตกลงมาก จึงต้องปิดกองทุนเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมใน
การที่จะได้ราคาที่สามารถชาระเงินคืนได้ อันนี้คือประเด็นทีส่ ินทรัพย์ที่มีการผันผวนซึ่งไม่สามารถ
บังคับได้ทันที ในการบังคับคดีรัฐบาลต้องเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัล แล้วนาสินทรัพย์ดจิ ิทัลนั้นออกมา
เป็นของรัฐบาล รอเวลาขายที่เหมาะสม ขั้นตอนจะเป็นเช่นนี้ การจะทาเช่นนี้ รัฐบาลต้องมี
Government Wallet ย้ายเงินจากผู้ถูกบังคับคดีข้ามาใน wallet ของรัฐบาล เพราะถ้าไม่มี
ขั้นตอนนี้รองรับจะจัดการอะไรไม่ได้ สาหรับ Wallet ในการบังคับคดีนั้น กรมบังคับคดีต้องมี
Wallet ต้นแบบกรณีของการขายทอดตลาดของสินทรัพย์ดิจิทลั ที่มอี ยู่ยังไม่ค่อยดีนัก โจทก์ก็คือ
ทาอย่างไรก็ได้เพื่อให้ยึดได้แล้วนาออกมาขายให้ได้ สาหรับประเทศที่ทาแล้วก้าวหน้าอย่างมากคือ
สหรัฐอเมริกา แต่สหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้เป็นระบบหรือระเบียบแบบเต็มที่เพียงแต่ใช้อานาจของ
อัยการ/หน่วยงานรัฐในการบังคับ สหรัฐอเมริกาจะมีหน่วยงาน US Marshals ที่เอาขายขึ้น
อินเทอร์เน็ต มีการประกาศขายซึ่งใช้กฎหมายเดิม แล้วใช้ตามอานาจเดิมเพื่อประกาศขายออกมา
ไม่ได้มีต้นแบบที่จะไปลอกเลียนได้เหมือนเป็นต้นแบบกฎหมาย แต่เป็นหลักการแนวคิดที่สามารถ
นามาปรับใช้ได้ ประมวลกฎหมายแพ่งที่ประเทศไทยมีอยู่ก็พอใช้ได้แม้ว่าอาจจะไม่ชัดเจนในเรื่อง
การไปบังคับสินทรัพย์ดจิ ิทัล ซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งเล็กน้อย ประเด็นที่
เป็นเรื่องของแพ่งแท้ ๆ คือ เจ้าของสิทธิที่มีชื่ออยู่ใน Account ตัวเองแล้วเกิดเสียชีวิตโดยยังไม่ได้
ส่งให้ใคร จึงไม่มีใครเข้าไปนาสินทรัพย์ออกมาได้ จะเกิดเป็นประเด็นว่าจะเข้าไปนาออกมาได้
อย่างไร หรือควรดาเนินการอย่างไรต่อ ซึ่งควรจะมีกฎหมายแบบนี้เพื่อรองรับจะได้จัดการได้ ใน
กรณีส่วนใหญ่ คนยังไม่รสู้ ึกถึงปัญหานี้ แต่ทั่วโลกมีคน/กลุ่มคนที่เป็นเจ้าของ Account ที่กาลัง
จะเริม่ ตาย อีกประมาณ ๕-๑๐ ปี เริ่มเสียชีวิตมากขึ้น และจะเริม่ เกิดปัญหานี้ขึ้นมา แต่คนรุ่น
ก่อนไม่ใช่คนที่มี Account แบบนี้ ปัญหานี้เลยยังไม่ได้เกิดขึ้น แต่ตอนนี้กาลังเริ่มเกิดแล้วใน
แคนาดา สหรัฐอเมริกา และในยุโรปที่จะเริ่มมีปญ
ั หา
- การวางเงินในการประมูลทรัพย์ที่ต้องวางเป็นรายทรัพย์ไปนั้น เป็นข้อจากัดในการซื้อทรัพย์ว่าต้อง
เข้าประมูลเฉพาะทรัพย์ หากต้องการอีกทรัพย์หนึ่งซึ่งต้องวางทรัพย์ก่อนก็ไม่ทันเพราะแสดงว่าผู้
เข้าประมูลต้องเตรียมเงินอีก ๑ ก้อน เพื่อที่จะเข้าประมูลอีกทรัพย์หนึ่ง เป็นประเด็นที่ยังไม่เพิ่ม
ความคล่องตัวในการเข้าประมูล
- โดยปกติการขายทอดตลาดต้องดาเนินการที่กรมบังคับคดี การวางหลักประกันที่วางเงินด้วย
ดราฟท์ที่ทาการซื้อมาจากธนาคารในจานวนร้อยละ ๑๐ ของราคาเริม่ ต้นของทรัพย์สินที่ต้องการ
ประมูล หากเป็นเงินจานวนมาก และทาการประมูลต่อเนื่องหลายทรัพย์ จานวนเงินที่วาง
หลักประกันจึงค่อนข้างสูง เป็นปัจจัยที่ทาให้ไม่สะดวกในการเข้าประมูล แม้ว่าจะเข้าใจกฎเกณฑ์
ของกรมบังคับคดีที่ต้องการหลักประกันว่าผูเ้ ข้าทาการประมูลจะซื้อทรัพย์สินนั้นไปจริงเมื่อชนะ
การประมูล หากเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์จึงควรดาเนินการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพื่อให้
สินทรัพย์ขายได้ง่ายขึ้น ผูเ้ ข้าสูร้ าคามีโอกาสเข้าไปประมูลมากขึ้น โดยเสนอว่าจานวนเงินวาง
หลักประกันร้อยละ ๑๐ ของทรัพย์นั้น หากกรมบังคับคดีเปลีย่ นแปลงรูปแบบเป็นระบบออนไลน์
ดาเนินการให้ต้นทุนในการนาเงินมาวางหลักประกันลดลง เนื่องจากผู้ดาเนินธุรกิจต้องทาการกูเ้ งิน
แต่อาจจะยังไม่ได้รับการอนุมัติ แต่มีการขอกู้เงินแน่ ๆ จึงกล้าเข้าร่วมการประมูลกับกรมบังคับคดี
ในกรณีที่ทางกรมบังคับคดีต้องการเงินสดเพื่อเป็นหลักประกันและเงินจานวนดังกล่าวไปอยู่ที่กรม
ในทางธุรกิจแล้วสามารถนาเงินจานวนดังกล่าวไปดาเนินการด้านอื่นได้ ทาให้ผดู้ าเนินธุรกิจเสีย
๑๑๗

ประเด็น

ข้อคิดเห็น
ประโยชน์ การวางหลักประกันคิดว่าหากจาเป็นไม่ต้องมีการกาหนดอัตราคงที่ และอาจจะไม่
จาเป็นต้องสูงถึงร้อยละ ๑๐ ของราคาทรัพย์ เพื่อทาให้ตน้ ทุนต่าลง เช่น อาจจะคิดเป็นอัตรา
ถดถอยเมื่อจานวนเงินสูงขึ้น ค่าวางประกันอาจจะลดลง ซึ่งตามวัตถุประสงค์ของกรมบังคับคดีเป็น
การให้เกิดความมั่นใจว่าผู้เข้าประมูลไม่ได้มาประมูลหลอก เงินประมูลยิ่งมาก การวางประกันก็
ค่อย ๆ ลดน้อยลง เนื่องจากจานวนเงินวางหลักประกันมาจากจานวนเงินของทรัพย์ทมี่ าก การ
ซื้อดราฟท์กม็ ีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาดาเนินการ เนื่องจากหากเข้าประมูลในต่างจังหวัด บางครั้ง
ทราบรายการสินทรัพย์ช้า ทาให้เตรียมการซื้อดราฟท์ไม่ทันจึงเสียโอกาสไป ในกรณีของการ
ดาเนินการออนไลน์ หากมีวิธีการอื่นเช่นการเชื่อมต่อระบบกับธนาคาร อาจจะเป็น Accor
Account เพื่อลดจานวนเงินที่ต้องไปทาธุรกรรม ธนาคารเองก็อยากมีธุรกรรมกับเอกชน และ
เอกชนก็เปิดบัญชีนิติบุคคลกับธนาคารอยู่แล้ว จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ทาได้ สาหรับเงินเฉพาะ
สิทธิเพียงแค่ขาโอนเงินเข้าไปในนั้น มีการกาหนดวันว่าหากไม่ถึงวันเวลาตามที่ระบุในเอกสารจะ
ไม่สามารถถอนเงินจานวนนั้นออกได้ หากไม่มีการทาธุรกรรมก็กลับมาที่ผู้เข้าประมูลโดยที่ไม่ต้อง
มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทางด้านการโอนเงินเข้าไปในบัญชี เช่น Truemoney Wallet จะเหมือนว่าไม่มี
ระบบการประกันเงินฝาก ซึ่งต่างจากระบบของธนาคาร เนื่องจากจานวนเงินที่มาก การที่เงินยัง
อยู่ในระบบธนาคารที่มีระบบการประกันเงินฝากน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะโอนเงินไปตาม
Truemoney Wallet ของเอกชนข้างนอกที่เป็นรายย่อย หากทางกรมบังคับคดี จะดาเนินการ
ควรดาเนินการอยู่ในระบบของธนาคารหรือไม่ เพราะง่ายต่อบัญชีของนิติบุคคล และอาจจะได้
ประโยชน์ในเรื่องของความน่าเชื่อถือมากกว่า
ปัญหาการคั่งค้างของ - อาจจะต้องมีการศึกษาตัวเลขเพื่อจาแนกประเภทของทรัพย์สินว่าเป็นที่ดิน บ้านพักอาศัย คอนโด
ทรัพย์ที่ถูกบังคับให้
มีเนียม ในสัดส่วนมากน้อยอย่างไร ทรัพย์สินประเภทใดที่ค้างอยู่ที่กรมบังคับคดีนานทีส่ ุด เช่น
ขายทอดตลาด
เป็นทรัพย์สินประเภทคอนโดมิเนียม ราคา ๒ แสนกว่าห้องที่ค้างอยูใ่ นระบบ จะใช้กลไกอะไรใน
การผลักดันทรัพย์สินเหล่านั้นออกจากระบบให้ได้เป็นเงินสดกลับมา หากสามารถแบ่งประเภท
ทรัพย์ได้จะได้ประโยชน์และสามารถหารูปแบบในการบริหารจัดการได้ดีขึ้น กฎหมายก็เป็นส่วน
หนึ่งในการเข้าไปบริหารทรัพย์สินแต่ละประเภทที่ค้างอยู่ที่กรมจานวนมาก การจะทาให้ทรัพย์สิน
เหล่านี้เป็นเงินจะใช้วิธีการจัดการอย่างไร โดยไม่ได้สนใจแค่ข้อกฎหมายเท่านั้น วิธีการขายและ
รูปแบบการขายจะทาอย่างไรเพราะการขายเป็นกระบวนการที่จะได้ลูกค้า จึงต้องอานวยความ
สะดวกในการขาย มีวิธีการจัดการว่าจะพลิกทรัพย์สินออกจากระบบให้เป็นเงินกลับมาเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้ ทรัพย์สินที่เก็บเอาไว้ก็อาจจะเสือ่ มสภาพไปโดยไร้ประโยชน์
เช่นกลายเป็นทีร่ กร้าง ในประเด็นนี้อาจจะต้องมองหลายมิติในการเข้าไปบริหารจัดการ เป็นไปได้
หรือไม่ในการให้เอกชนเข้ามาดาเนินการทรัพย์บางส่วนเนื่องจากทรัพย์สินค้างมาเป็นระยะ
เวลานานพอสมควร บางครั้งทรัพย์สินบางอย่างไม่ได้ถูกปรับปรุง อาจจะเข้าสู่ระบบธนาคารยาก
เพราะผู้ซื้อไปยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอีก ทาให้การตัดสินใจซื้อน้อยลง ทรัพย์สินที่
ต้องการปรับปรุงเพื่อการผลักให้เข้าสินเชื่อธนาคารได้ ผูซ้ ื้อจะได้รู้วา่ งบประมาณรวมถึงการ
ตกแต่งเพื่อเข้าไปอยู่ และเพื่อพิจารณาการขอสินเชื่อจากธนาคาร หรือหากจะขายต่อให้ได้กาไร
ควรลงทุนเพิ่มเท่าใด สาหรับคนทีป่ ระกอบอาชีพขายอสังหาริมทรัพย์สามารถคิดได้เนื่องจากเข้ามี
เงินที่ไม่ได้ใช้ แต่สาหรับคนที่จะซือ้ เพื่อใช้ประโยชน์จริง ๆ เป็นเรื่องสาคัญ ผู้ที่อยากได้ทรัพย์เช่น
บ้านพักอาศัยมีจานวนมาก แต่ผู้ทพี่ ร้อมจะซื้อโดยรู้ว่าต้องจ่ายงบประมาณเท่าใดมีจานวนน้อย
หากผ่านระบบ E-Offering, E-Auction ต้องมีเงินสด ถ้าไม่มีความสามารถที่จะซื้อหรือเข้าถึงเพื่อ
ทาการประมูล ต้องการผ่อนชาระเป็นรายเดือน จะต้องคานึงถึงเรื่องนี้มาก ทาอย่างไรให้ผู้ใช้จริง
เข้าถึงการประมูลได้มากขึ้น สามารถเพิ่มลูกค้าและทรัพย์สินที่จะขายได้

๑๑๘

ประเด็น

ข้อคิดเห็น
- การแก้ปัญหาความยากในการนาออกขายอาจจะร่วมมือกับไฟแนนซ์หรือธนาคาร แต่ส่วนใหญ่จะ
เป็นธนาคารเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งโดยปกติก็ไม่มีความพร้อมที่จะเข้าไปตกแต่งเพื่อทา
การขาย และทรัพย์ของธนาคารเองก็ยังขายไม่ได้ อาจจะต้องเริ่มตั้งแต่การปล่อยกู้ เพราะหาก
ปล่อยเกินราคาทรัพย์แล้วพอไปยืดทรัพย์มาจะขายออกได้ยากเพราะทรัพย์สินนั้นมีราคากับ
คุณภาพต่างกัน เช่น ที่ดินตาบอด เมื่อซื้อได้แล้วปรากฏว่าทางเข้าไม่มี จะทาการขายใคร เป็นการ
หลอกทั้งระบบ ทรัพย์จึงค้างอยู่ในระบบแล้วทาการขายไม่ได้
- การทาให้ทรัพย์สินไม่มากองอยู่ที่กรมบังคับคดีเป็นเรื่องสาคัญ ปัจจุบันมีภาษีที่ดิน ในอนาคตที่ดิน
ที่เก็บไว้อาจจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีเต็มจานวน ที่ดินรกร้างว่างเปล่าบังคับคดีมาแล้วยังขายไม่ได้
โครงสร้างการบริหารจัดการทีด่ ินมีปัญหาอยู่จะจัดการอย่างไร หากจะทาการปรับแก้ประเด็นใด
ต้องดูกฎหมายหลักว่าให้อานาจอะไรไว้บ้าง ข้อดีคือการเพิม่ ลูกค้า ข้อเสียคือความคุ้มค่าของการ
ดาเนินการเพราะเปิดขายแล้วทาการขายไม่ได้ ที่ดินที่มีผตู้ ้องการซื้อข้ามจังหวัดมีจานวนมาก
เพียงพอต่อการเปิด E-Offering หรือไม่ หากมีการทาวิจัยเรื่องดังกล่าวเพื่อหาแนวทางทาให้
ทรัพย์สินที่คั่งค้างในระบบออกมาจาหน่ายได้เพิ่มขึ้น อาจจะมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมได้ระดับใด
และอย่างไร คงต้องอาศัยการวิจยั เชิงลึก และกระบวนการที่จะนาเสนอ
ประเด็นเรื่องการ
- กรมบังคับคดีควรสร้างแพลตฟอร์มของกรมบังคับคดีเอง เนื่องจากต้องใส่รายละเอียดของ
สร้างแพลตฟอร์ม
สินทรัพย์ที่ชัดเจน หากมีภาพ ๓ มิติของทรัพย์สิน โดยที่ประชาชนไม่ต้องดาเนินการเข้าตรวจ
สภาพทรัพย์สินด้วยตนเองจะเป็นประโยชน์และทาให้การขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
สามารถข้าถึงประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดได้มากขึ้น การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ต่างจังหวัดมีข้อจากัดทา
ได้เพียงเฉพาะพื้นที่ที่ทราบที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ หากกรมบังคับคดีมรี ูปภาพที่ชัดเจนและมี
รายละเอียดของพื้นที่ตั้งอยู่ที่ใด สภาพปัจจุบันเป็นอย่างไร ผูเ้ ข้าประมูลอาจจะไม่ต้องเดินทางไป
ต่างจังหวัด หากแพลตฟอร์มของกรมบังคับคดีสามารถลงรายละเอียดได้มากเพียงพอ จะตอบ
โจทก์ในส่วนต่าง ๆ ได้มากกว่าเป็นแพลตฟอร์มของเอกชน
การปรับตัวเข้าสู่
- กรณีของผู้ที่มีอาชีพไปประมูลสินทรัพย์ ซึ่งยังคงอยู่ในระบบออฟไลน์แบบเดิม หากเปลี่ยนเป็น
ระบบการขาย
ระบบออนไลน์แล้วผู้ประกอบการรายเล็กที่มีอยู่ค่อนข้างสูงที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ควร
ทอดตลาดออนไลน์
ให้ความเห็นใจ เพราะหากเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด และกรมบังคับคดี ทาแพลตฟอร์ม
เองอาจจะไม่ Friendly User มากนัก จึงอาจจะมีการติดขัด ก็จะต้องยังคงระบบแบบออฟไลน์อยู่
ด้วยหรือไม่สาหรับลูกค้าที่อายุประมาณ ๕๐ ปีขึ้นไป เนื่องจากปัจจุบันทุกคนส่วนใหญ่ต้องตาเนิน
การทาธุรกรรมออนไลน์แล้ว คนอายุ ๕๐-๖๐ ปี อาจจะยังรับไม่ได้กบั เทคโนโลยีในปัจจุบันและคน
ยุคนี้ยังอยู่ในธุรกิจอีกสัก ๑๐ ปี สาหรับการแสดงทรัพย์สินไม่ทราบว่าผิดหลักการกับกรมบังคับคดี
หรือไม่ทตี่ ้องทาการตลาดให้ขายมากเกินไป เพราะรูส้ ึกว่าทุกคนจะไม่กล้าเข้าประมูลเพราะไม่เห็น
สภาพทรัพย์ของจริงหากเป็นแพลตฟอร์มที่ข้ามจังหวัด การนาเสนอทรัพย์สินจึงต้องเป็นการ
นาเสนอในรูปแบบที่คนสนใจและสามารถข้าถึงรายละเอียดของทรัพย์สินได้มากขึ้น อย่างกรณี
ตัวอย่างอสังหาริมทรัพย์ที่จะทาการซื้อ ซึ่งไม่มโี อกาสได้เข้าไปตรวจสอบสภาพข้างในตัวทรัพย์ว่า
เป็นอย่างไร ทาได้เพียงตรวจสอบหน้าบ้านหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบว่าไม่ได้เป็นพื้นที่ตาบอด
บรรยากาศรอบ ๆ ดู Friendly หรือไม่ หากทางกรมบังคับคดีจาเป็นต้องทาการขายอยู่แล้ว และมี
โอกาสได้เห็นโครงสร้างภายใน ซึ่งกรมบังคับคดีอาจจะต้องเปลี่ยนแนวคิด Mindset โดยเป็นเพียง
ตัวกลางเพื่อให้ลูกหนี้นาเงินมาชาระเจ้าหนี้ ไม่เช่นนั้นลูกหนี้เองก็จะลาบาก
จุดยืนของกรมที่ควรมี - จุดยืนของกรมบังคับคดี อาจยืนตรงจุดที่ว่าจะทาอย่างไรก็ได้ให้เป็นประโยชน์กับเจ้าหนี้มากสุด
ในการขายทอดตลาด หมายถึงว่าลูกหนี้ขายทรัพย์สินได้เร็วทีสุด สูงสุด ดอกเบีย้ ไม่ขึ้นไปมาก สินทรัพย์ไม่เสื่อม ซึ่งเป็น
ประโยชน์กับทุกฝ่ายเนื่องจากขายของได้ราคาและดี เจ้าหนีไ้ ด้ชาระหนี้ ลูกหนี้ก็ได้ผ่อนคลายหนี้
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ความคิดเห็นทั่วไป
เกี่ยวกับการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์

การใช้ระบบ/การ
พัฒนาระบบของการ
ประมูลทรัพย์ใน
รูปแบบของ EAuction

ข้อคิดเห็น
ของตัวเอง หากมองจุดยืนของกรมบังคับคดี เช่นนี้ น่าจะต้องทาให้การขายมีลักษณะที่มีการ
นาเสนอมากกว่าที่เป็นอยู่ การไปประมูลรถบัสหรือรถตู้ ทางกรมบังคับคดีขายตามสภาพจริง ๆ
ไม่ให้โอกาสคนที่ไปประมูลได้สตาร์ทเครื่อง เมื่อสองปีที่แล้วไปประมูลกับกรมบังคับคดี และปีที่
แล้วไปประมูลกับสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ดาเนินการยึดทรัพย์รถบัสทัวร์
ศูนย์เหรียญ ที่ทาการยึดมาจากกรณีของทัวร์ศูนย์เหรียญ ก็มีการดาเนินการในลักษณะเดียวกันคือ
รถจอดเรียงแถวกัน แต่ไม่สามารถสตาร์ทรถได้ ผู้เข้าประมูลทาการเลือกว่าต้องการรถเบอร์ไหน
ซึง่ ต้องเอาช่างซ่อมไปด้วยหากสตาร์ทรถไม่ติด เป็นการขายทีไ่ ม่มเี ยือ่ ใยกับผู้เข้าประมูล เนื่องจาก
สินทรัพย์พวกนี้ยิ่งนานยิ่งเก่า เป็นการเสียประโยชน์กันทั้งคู่ ทางกรมบังคับคดีต้องทางานเชิง
พาณิชย์มากกว่านี้ ปัจจุบันลูกหนีม้ ีจานวนมากขึ้นและการยึดทรัพย์มากขึ้น การปล่อยออกไป
อย่างไรเป็นหน้าที่ของกรมบังคับคดี ที่ต้อง active เพื่อปล่อยทรัพย์สิน ไม่เช่นนั้นทรัพย์สินต้อง
ค้างอยู่ในกรมบังคับคดี และกลับไปเป็นเหมือนปี ๒๕๔๐ ที่ยดึ มาเต็ม และทุกกิจการก็ล้มละลาย
อย่างน้อยขายได้ ลูกหนี้ถือว่าลดหนี้ออกไป เจ้าหนี้ยังคงอยู่ได้เพราะได้รับชาระหนี้บ้าง และคน
ข้างนอกที่พอมีเงินก็เข้าถึง ทรัพย์สินเหล่านี้ก็สามารถหมุนวนอยู่ในระบบได้
- โดยหลักการแล้วเห็นด้วยว่าควรใช้การขายออนไลน์ จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวขึ้นแล้วก็สะดวก
ต่อผู้ประสงค์จะประมูลทรัพย์ เพราะว่าผู้ประมูลไม่จาเป็นต้องมาที่สถานที่ที่ทาการขายทอดตลาด
ปัญหาคือระบบออนไลน์สามารถทาได้อย่างถั่วถึงหรือไม่ จะมีการเปิดโอกาสให้คนทั้งประเทศ
รวมถึงต่างประเทศหรือไม่ ผู้ที่จะเข้ามาประมูลควรขึ้นทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่ เช่น การลงทะเบียน
การประกวดราคา เพราะว่าโดยหลักแล้วคงต้องขึ้นทะเบียนก่อนว่าจะมาประมูลทรัพย์สินทาง
ออนไลน์ สาหรับการขายออนไลน์ มีในพระราชบัญญัติเรื่องการขายตรงหรือไม่ ว่าจะเป็นการขาย
ทรัพย์สินและบริการขายทอดตลาด ต้องไปจดทะเบียนตามกฎหมายเพื่อจะได้ทาเรื่องออนไลน์ ซึ่ง
ต้องทาการเช็คพระราชบัญญัติการขายตรงอีกที การให้ขึ้นทะเบียนเนื่องจากว่าหากมีอะไรเกิดขึ้น
ทางกรมบังคับคดี จะได้ทราบ การประมูลคงคล้ายกับการประมูล E-Auction ของ
กระทรวงการคลัง/กรมบัญชีกลาง ที่มีการประกวดราคาของรัฐนามาเป็นแนวทาง ในหลักการคง
จะไม่ต่างกัน ควรจะเอาหลักการมาใช้ในการแก้ไขตัวกฎหมาย ต้องแก้ตัวระเบียบเพราะอาจจะไม่
สะดวกในตัวกฎหมาย การวางเงินจะมีวิธีการอื่นหรือไม่นอกเหนือจากวางเงินประกันแบบที่
เป็นอยู่ คนอยู่ต่างจังหวัดใช้ระบบได้ไหม เช่นการโอนเงินเข้ามาก่อนแล้วก็โอนคืนพรุ่งนี้ คงต้องใช้
ระบบการชาระเงินโดยการให้โอนมาก่อน หากไม่ได้ก็ค่อยโอนคืนให้ภายใน ๓ วัน คงต้องใช้ระบบ
แบบนี้ หากคิดว่าร้อยละ ๒๕ เพื่อเป็นหลักประกันกับผูป้ ระมูลหากไม่จ่ายเงิน ก็ต้องกลับไปดู
กฎหมาย
- เท่าที่ศึกษามาเรื่องของ E-Auction ประเด็นคือ เรื่องของคนและเรือ่ งของเทคโนโลยี ที่สาคัญ
ตอนนี้เท่าที่ดูก็คือเรื่องของคน เนือ่ งจากไม่มั่นว่าคนของกรมบังคับคดี มีคนพร้อมที่จะเข้าไป
พัฒนาหรือเปล่าเพราะว่าหากหน่วยงานนี้พร้อมอยู่แล้ว ตรงนี้ไม่มีปญ
ั หาเขาสามารถที่จะทาได้
เพราะมัน E-Auction เป็นเหมือนกับการทาระบบการประมูลธรรมดา ๆ ก็มีอยู่แล้วแต่ที่สาคัญ
ที่สุดคือคน จากคนก็เป็นเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ แล้วก็ระบบเครือข่ายต่าง ๆ ที่ต้องมี อัน
นี้ที่จะต้องตามมา คือเรื่องของ ฮาร์ดแวร์ Support หรือไม่ ซอฟต์แวร์พัฒนาอย่างไร และ
โครงข่าย เครือข่าย เน็ตเวิร์คทั้งหมดพัฒนาหรือไม่ ในส่วนนี้ทั้งหมดพร้อมหรือไม่ ถ้ามีตรงนี้
ทั้งหมดสามารถพัฒนาได้ แต่การพัฒนาไม่ใช่แค่วันสองวันเสร็จ อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนแล้วจะทัน
กับกรมบังคับคดี หรือไม่ และอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่คิดว่าตัดปัญหาในเรื่องของหลาย ๆ ที่ๆ เข้ามา
คืออยากได้พวกที่เป็น AR, VR เข้ามาเพื่อจะดูทรัพย์ของจริงผ่านทาง Virtual เนื่องจาก ๕G มีอยู่
แล้วติดต่อเข้ามาเลย คนที่เข้ามาประมูลได้ดูทรัพย์ของจริง คนที่อยู่ตรงกลางก็สามารถเห็นได้ว่า
คนนี้เข้ามาดูทรัพย์อะไร เป็นอย่างไร ที่ดินเป็นอย่างไร ไม่ต้องมาดูพนื้ ที่จริง
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ข้อคิดเห็น
เรื่องของ Security ก็เป็นเรื่องสาคัญ เช่น เข้ามาแล้วมีการฮั้วกันหรือไม่ ที่กังวลมากคือประเด็น
ความไม่โปร่งใสหรือไปคุยกันก่อนที่จะยื่นซองหรือไม่ แล้วจะกีดกันหรือจัดการอย่างไร ต้องมี
วิธีการที่ต้องมานั่งดูว่ารายชื่อผู้เข้าประมูล ประมูลอะไรได้บา้ ง ตรงนีถ้ ้ามีการเก็บประวัตไิ ว้ทั้งหมด
มีพื้นฐานทั้งหมดเก็บไว้ก็สามารถที่จะสืบรูไ้ ด้ เช่น ใช้ Machine Learning จับดู นี้คือเรื่องของการ
พัฒนาระบบแบบ Full Scale ซึ่งน่าจะใหญ่พอสมควร และจะใช้เวลานาน การพัฒนาระบบแบบ
Full Scale น่าจะใช้เวลาหลายปี ประมาณ ๓ ปีขึ้นไปขึ้นไป โดยจะต้องพัฒนาอะไรที่จาเป็นก่อน
ต้องพัฒนาเป็นเฟสไป ถึงจบ ๓ ปี จะพัฒนาสมบูรณ์เต็มที่ ๑ ปี อาจจะได้เรื่องของการทาประมูล
เบื้องต้นที่จะมีอะไรเข้ามา และดูความพร้อมทั้งหมด เพื่อพัฒนาเป็นเฟส ๒ ต่อกัน เรื่องของ VR
เรื่องของ Security สาคัญสุด ทีจ่ ะช่วยเสริมได้คือเรื่องของ Machine Learning
ถ้าใช้จ้าง Outsource ก็ต้องสนใจว่า Outsource นั้น เชื่อถือได้ระดับใด ระบบเบื้องหลังเป็น
อย่างไร Network เป็นอย่างไร ระบบของซอฟต์แวร์เป็นอย่างไร ซอฟต์แวร์มีการผ่าน Testing ว่า
มีเรื่องของ Security ในระดับใด
ต้องดูที่แผนก่อนว่าจะเป็นระยะยาเท่าใด คือฮาร์ดแวร์ในปัจจุบันนี้มีระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ไม่ต้องลงฮาร์ดแวร์ทั้งหมด ก็สามารถขึ้นในระบบคลาวด์ ในเวลาที่พร้อมขึ้น ซึ่งจะลดต้นทุนใน
เรื่องของโครงการ ทามาเพื่อจะเป็น Add Hop หากเป็นระบบ Long-Term คือ ๑๐ ปี ต้องใช้
ระบบนี้ ควรจะต้องลงทุนในคอมพิวเตอร์ กรณีนี้คือเป็นไซต์งานคอมพิวเตอร์มเี ซิร์ฟเวอร์ มีทุก
อย่างพร้อม อันนี้ถือว่าเป็นระดับหนึ่งที่เป็นระดับเหมือนกับ Office ตั้งขึ้นมาให้การจัดการด้านนี้
โดยเฉพาะ ซึ่งก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างสเปคสูง
อีกเรื่องหนึ่งคือระบบเครือข่ายเครือข่าย มีเรื่องที่พึงระวังว่าจะมั่นใจได้อย่างไร คือหากทาระบบดี
แล้ว ประมูลที่บ้านแล้วสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อการเข้าไปประมูลไม่เสถียรขึ้นมา หรือกรมบังคับ
คดีควรจะต้องมีห้องพัก ห้องการันตีให้ใช้เมื่อต้องการเข้าสู้ราคา ถ้าเป็นระบบเช่นที่ทาอยู่ตอนนี้ก็
คือเข้าไปในห้อง แล้วในห้องเตรียมอินเทอร์เน็ตที่เสถียรให้เชื่อมต่อกับเซนเตอร์ โดยปกติ เมื่อ
เขียนซอฟต์แวร์ที่มีคณ
ุ ภาพ พอใส่ใน Mobile สามารถที่จะล็อกสัญญาณหรือล็อกเครื่องสัญญาณ
เข้ามาแล้วสัญญาณจะเสถียร เข้ามาถึงในระบบก็ดูทุกอย่างได้หมด ความเร็วของอินเทอร์เน็ตใช้
มือถือต้องบอกว่าถ้าจะใช้ ๕G ในอนาคต จะไม่มีปญ
ั หา สามารถดูได้ทุกอย่าง หรือในการจะ
Identity ตัวตน อาจจะใช้ Fingerprint ซึ่งหาก Non-Fingerprint ระดับหนึ่ง แล้วมีกล้องดูว่า
เป็นตัวจริงหรือเปล่า ในการที่จะประมูลราคาสามารถล็อกได้โดยใช้ระบบของ Mobile ธรรมดา
คือไม่ใช่เป็นมือถือแบบธรรมดาหรือมือถือราคาแพง แต่สามารถเก็บพวก Bio-Matrix ของคน ซึ่ง
สามารถเอามาใช้ในเรื่องของการประมูล
เรื่องของระบบออนไลน์และออฟไลน์ คนบางกลุ่มเช่นเป็นคนที่เข้าไม่ถึง เช่น คนยากจนไม่มเี งิน
ซื้อหรือเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่า หรือตามหมู่บ้านไกล ๆ ในส่วนนี้กาลังเทียบกับห้องค้าหลักทรัพย์
เราสามารถทากับคอมพิวเตอร์กไ็ ด้ มือถือเราก็สามารถทาได้ ไปห้องค้าหลักทรัพย์ก็ยังได้ ห้องค้าก็
ต้องมีห้องรับรองลูกค้า
ถ้าจะทาระบบนีต้ ้องพึ่งพา ๕G เป็นหลัก จะลดปัญหาเรื่องของผู้ที่จะไปดูไม่ได้ มองไม่เห็นว่า
ทรัพย์เป็นอย่างไร
๕G และ Security ที่ช่วยในการยืนยันตัวตนของเรา เช่น ถ้าสมมุติวา่ ถ้าเราเข้าไปห้องค้า เอาแค่
มือถือตนเอง Verify มือถือผ่านว่าเป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา เป็นเบอร์โทรศัพท์เรา เป็น
Fingerprint ของเรา เพราะฉะนั้น Operator สามารถที่จะส่งตัวนี้เข้ามาทีเ่ ครื่องเราได้ ก็จะเป็น
แค่ไปรองรับยืนยันตัวตนคนนี้จาก Operator ที่ให้บริการ AIS หรือ Dtac หรือว่าจะเป็นพวกที่
เป็นมือถืออย่างเช่นใช้ iPhone หรือ Android ก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นมือถือหลัก เช่น ทา
Fingerprint ได้ ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเอาไว้ที่ Operator ไม่ว่าจะเป็น Samsung หรือ iPhoneหรือ
AIS ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเอาไว้หมด ซึ่งก็จะต้องไปดึงคนนี้เข้ามา หากว่าเขาต้องการประมูล เขาต้อง
เปิดเผยตัวตน อาจจะเปิดเผยไม่หมดหรือแค่ส่วนของบัตรประชาชนแล้วก็ Fingerprint เอาข้อมูล
๑๒๑

ประเด็น
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ข้อคิดเห็น
นี้เข้ามา แต่ไม่ได้เอา Fingerprint เข้ามา ให้เขา Verify กับคอมพิวเตอร์ก่อน เพราะฉะนั้นต้องมี
ประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ด้วย แต่ว่าตรงนี้ไม่ได้เอาทั้งหมดมา ซึ่งผู้จะเข้าประมูลก็
ต้องยอมรับในสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาอยู่แล้ว เอาเท่าที่จาเป็นในตัวเขาเข้ามา
กฎหมาย PDPA เขาจะเริม่ ใช้เมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ว่าเลื่อนไป ๑ ปี เพราะฉะนั้นต้อง
Verify ให้เข้ากับกฎหมายตัวนีด้ ้วย
ยังไม่เห็นบริษัทในประเทศทีเ่ ป็นเลิศจริงๆ ในเรื่องของการประมูล ที่ดสี ุดน่าจะเป็น eBay ซึ่งการ
ทาเว็บไชต์ปัจจุบันคือเอาซอฟแวร์เข้ามาใช้ในเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อประมูลทรัพย์ แล้วก็จดั เป็น
ช่วงเวลา ๖ โมงถึง ๒ ทุ่ม ๒ ทุ่มถึงเที่ยงคืน โดยการจัดขายแล้วมีคนเข้ามาประมูลสินค้าที่จะขาย
เป็นสินค้าแบรนด์เนม สินค้าพวกนี้อาจจะไม่ได้ราคาถูก ระบบ Security ก็จะแตกต่างกัน สาคัญ
คือเรื่องของ Security สาคัญมาก
ห้องประมูลทาแบบเรียลไทม์ถ้าเกิดจะทาแบบนั้น และกระบวนการนี้เป็นระบบ Auction จะเป็น
ลักษณะเรียลไทม์สู้กันได้จริงสิ่งที่เป็นปัญหาคือระบบการฮั้ว เพราะว่ามีมือถือหลายอัน ไม่รู้ว่าเขา
เข้าไปคุยกันข้างหลัง เห็นแต่ข้างหน้า แต่ว่าต้องเปิดให้กว้างมากคือว่ามีคน ๑๐๐ คน คงไม่มีใคร
ฮั้ว ๑๐๐ คน อาจจะฮั้วแค่ ๑๐ คน ๒๐ คน ต้องเปิดให้มาก ๆ เพราะว่าเวลาที่อีกคนหนึ่งแทรก
ขึ้นมา ราคาต่าสุด ก็ต้องไปดูว่าใครราคาจะต่าสุด
ในการฮั้วเราสามารถจับ Pattern ได้เราต้องดู Log File และจับ Pattern เราจะทาอย่างไร
ต่อเมื่อมีการจับการฮั้วได้
พวกเทคโนโลยีปัจจุบันนี้บริษัทในประเทศของเรายังไม่ได้ทาแบบ AI มาจับฮั้ว บริษัทเอกชนที่ทาก็
มีของ CDG เรื่องของการทา E-Auction จะมีบางคนที่พัฒนาไปถึงคลาวด์ที่รเู้ รื่องนี้ได้ แต่บางคนก็
ยังก็ต้องเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องเสนอกรมบังคับคดี ในการพัฒนารูปแบบของการจับ
พฤติกรรมด้วย ประเด็นสาคัญความโปรงใส
การดีเลย์เข้ามาแล้วพอให้ราคาเท่ากันหรือพร้อมกัน ในระบบ Network ถ้าเราซิงค์เวลาทั้งหมด
เป็นเวลาแค่อันเดียว เข้ามาในระบบแล้วทุกคนจะได้เวลาเดียวกันหมด พอเวลาประมูลจะมีการจับ
Log File ได้อยู่แล้วว่าใครกดปุม่ เวลาใดเป็นระดับหนึ่งในล้านวินาทีก็จับได้ หากอินเทอร์เน็ตช้า
หรือระบบไม่ดีแต่ล็อกจากข้างนอกเข้าไปแล้วเข้าไปในระบบส่งช้ากว่าเสี้ยววินาทีนี้เข้าไป ทาให้
เกิดการเสียเปรียบอีกคนหนึ่งที่อาจจะนั่งอยู่ในห้องและอยู่ในระบบซึ่งอยู่ใกล้ระบบพื้นฐานเขา
ดีกว่า เหมือนกับการเล่นเกม ต้องมีขั้นต่าของการเล่นเกมกันตรงนี้กเ็ ป็นประเด็นที่ทางกรมบังคับ
คดีก็ต้องมองเหมือนกันว่าเกิดขึ้นได้
กังวลเรื่องยกขึ้นมาแล้วพร้อมกัน ยกขึ้นมายกหลังกี่นาทีได้กี่นาทีและเราวัดได้กี่นาที สมมุติ ๓๐
นาทีไม่มีใครประมูลต่อคอมพิวเตอร์สามารถจัดการได้อยู่แล้วหรือ ๑๕ วินาที ไม่มีการส่งข้อมูลเลต
เกินเป็น ๑๕ วินาที
ประเด็นความโปร่งใสด้วยการใช้ไลฟ์สดจริงๆ แล้วคือการทา Streaming Data อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์
คือมีการ Delay แต่จะ Delay เท่าใดนั้น เป็นส่วนที่ต้องลงทุนถ้าจะทาตรงนี้ ก็ต้องมีคนที่ทาแบบ
Real Time, Streaming Real Time ต้องดูกลับไปว่าทากันอย่างไร
การพัฒนาระบบแบบ Full Scale เรื่องของระยะเวลา ก็คือเกี่ยวกับ Requirement ซึ่งจริง ๆ
แล้วระหว่างที่พัฒนาขึ้นมาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อย ๆ การพัฒนาเอง
อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าเมื่อเทียบกับคนที่เคยมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบนีม้ าแล้ว
เรื่องของระบบออนไลน์และออฟไลน์ คนบางกลุ่มเช่นเป็นคนที่เข้าไม่ถึง เช่น คนยากจนไม่มเี งินไป
ซื้อหรือเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ หรือตามหมู่บ้านไกล ๆ รวมถึงลูกค้าบางกลุ่มยังชอบที่จะไปที่ห้อง
ค้าหลักทรัพย์แม้จะซื้อขายจากบ้านได้ คือถ้าเป็นห้องค้ามีระบบ เพียงแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไปที่ห้องที่มัน
มี แสดงว่ากรมบังคับคดี ก็อาจจะเหลือระบบเดียวก็ได้ เพียงแต่ว่าทาทั้งหมดตรงนี้ไว้คอยรับรอง
ให้กับคนที่ต้องการเข้ามาแต่ทาไม่เป็น จะต้องมีคนคอยช่วยเหลืออยู่
๑๒๒
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ข้อคิดเห็น
- พวกเทคโนโลยีเพื่อจะจับแบบแผนของการฮั้ว ก็ต้องมีข้อมูลมาก่อนว่าการฮั้วทีเ่ กิดขึ้นมีข้อมูล
อย่างไรมาบ้าง ต้องศึกษาในระดับหนึ่ง ใช้เวลาทดลองระบบ มีการทดสอบ เช่น การประมูลนั้น
แต่ละขั้นราคาใช้เวลาสัก ๑๐ วินาที ภายใน ๑๐ วินาทีจะมีการ Dump ราคาลงไปอีก ผิดปกติ
หรือไม่ หรือมีการ Dump ลงไปร้อยละเท่าใด ต้องมีตัวอย่างมาก่อนว่าถ้าเป็นแบบนี้หมายถึงอะไร
และมีการสมยอมกันเกิดขึ้นหรือไม่
- การ Streaming Real Time เกี่ยวกับคน ถ้า Delay ไปเล็กน้อย อาจจะเสียผลประโยชน์ แต่ส่วน
ใหญ่แล้ว Delay ไม่มาก หากทา Streaming Real Time จริงจะ Delay ไม่มาก แต่กต็ ้องขึ้นอยู่
กับว่าอีกฝั่งหนึ่งนั้นรับสัญญาณได้ระดับ สัญญาณภายในประเทศไม่น่าจะมีปัญหาหากเป็น ๕g
- ๕g เราใช้กับมือถือ ถ้าเป็นอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการ เพิ่มอินเตอร์เน็ตที่เร็วเป็น ๑ GB, ๑๐ GB ก็
ใช้ได้ เพราะฉะนั้นก็คือตัว ๕g แล้วจะไปทางด้าน Device มากกว่า ให้มสี ัญญาณทีแ่ รง ในการทา
ตรงนี้จะมีกฎหมายเรื่องของคอมพิวเตอร์ในการเก็บ log file อันนี้ควรจะมี Log File ไว้ด้วยเวลา
ประมูล เวลาทีผ่ ู้เข้าสู้ราคาเข้ามา ถ้าเกิดทางกรมบังคับคดีมีปัญหาอะไรก็ Log File ในนี้ขึ้นมาดูได้
บางบริษัทจะเก็บเป็นแบบ Backup Data ซึ่ง Log File จะเก็บได้ง่าย

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง

การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จานวนรวมทั้งสิ้น
๒๕ คน (จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน) สามารถสรุปประเด็นที่สาคัญได้ดังนี้
ประเด็น
ข้อดีของการประมูลด้วย
ระบบ E-Offering/ EAuction

-

ข้อเสียของการประมูลด้วย ระบบ E-Offering/ EAuction

ข้อคิดเห็น
การใช้ระบบ E-Offering/E-Auction ให้ความสะดวกสาหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายหรือเดินทางเข้ามากรุงเทพเพื่อทาการประมูลในการซื้อทรัพย์
ในต่างจังหวัดมีคนเข้ามาดูแต่ยังไม่สนใจ แต่ในแง่ของวิธีการมีข้อดีเนื่องจากทรัพย์อยู่ที่
กรุงเทพมหานคร หากต้องการทรัพย์ที่อยู่ในจังหวัดระบบนี้ช่วยอานวยความสะดวก ยังถือว่า
เป็นทางเลือกที่มีให้
หากมีเป็นระบบออนไลน์จะใช้ เพราะปัจจุบันต้องไปตรวจสอบข้อมูลหรือรายละเอียดด้วย
ตัวเอง และทรัพย์ส่วนใหญ่จะมาจากการรับจานอง ในส่วนของการยึดทรัพย์ของจาเลยจะไม่
ทาการเข้าไปดูทรัพย์เองจะใช้ภาพถ่ายเพื่อทาการประเมินทรัพย์สิน
การตรวจสอบสถานะของทรัพย์ คือเดินทางไปดูสถานที่จริง ไม่สามารถเข้าไปดูตัวทรัพย์ได้
ภายในหากเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ก็จะดีใจมาก การลงทะเบียน การวางเงินสามารถโอน
เงินได้ ใช้การกดประมูลที่บ้านอาจได้ราคาทรัพย์ดีกว่าเข้าดาเนินการประมูลแบบปกติ
หากเป็นคนผูเ้ ข้าประมูลซื้อจะต้องเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินว่าภาระติดพัน/ติดจานองไหม
หรืออาจจะตรวจสอบภาระหนี้จากจาเลยว่ามีภาระหนี้อยูเ่ ท่าไหร่ หากทาเป็นระบบออนไลน์
จะสะดวกยิ่งขึน้
สาหรับการประมูลแบบออนไลน์หากตัวผู้สนใจอยู่ต่างประเทศก็สามารถเข้าประมูลได้แต่ยึด
เวลาของประเทศไทยเป็นหลัก หากยืนยันตัวตน หรือวางมัดจาได้ เรือ่ งของเราขายทาง
ออนไลน์ถ้าเจอและพัฒนาถึงขั้นนั้นแล้วอาจจะไม่ได้ห้าม
หากมีการประมูลแบบ E-Auction ก็จะสามารถเพิ่มช่องทางประมูลจากมือถือได้ ประมูลจาก
บ้านได้ ก็จะทาเพิ่มตลาด ทาให้ผซู้ ื้อมีจานวนมากขึ้น ให้ความสนใจอาจจะทาการซื้ออยู่ที่
บ้านเลยไม่จาเป็นต้องเดินทางมาที่เครือข่ายหรือห้องขายทอดตลาดแล้ว
ข้อเสียของระบบ E-Offering คือผู้ประมูลยังต้องเข้าไปสานักงานในแต่ละจังหวัด
การประมูลแบบออนไลน์มันอาจจะมีเหตุขัดข้องได้ แต่ว่ามาในห้องประมูลสามารถยกป้าย
ต่อสู้ราคากันได้แบบเห็นหน้า แต่ถา้ เปิดการประมูลแบบออนไลน์จะมั่วในจังหวะที่จะได้
๑๒๓

ประเด็น
ไม่เห็นด้วยกับการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ EAuction

-

ปัญหาของประมูลด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

-

-

-

ประเด็นของการเตรียมตัว
ก่อนการเข้าประมูล

-

ข้อคิดเห็น
ทรัพย์ พอดีแบตเตอรี่หมดก็จบกัน และปัญหานอกห้องหากเกิดการประมูลออนไลน์บางครั้ง
นั่งรถมาแต่ไกลเพื่อมาประมูลแต่มกี ารงดขาย จึงควรสามารถตรวจสอบได้ก่อน
ไม่เห็นด้วยกับรูปแบบปัจจุบัน หากเปลี่ยนเป็น E-Auction อาจจะเป็นการอานวยความ
สะดวก แต่จังหวะในการซื้อหรือเหตุขัดข้องอะไรในขณะประมูล ไม่สามารถแก้ไขได้ และ
จังหวะของอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อาจเกิดกรณีทลี่ ่าช้า เมื่อเจ้าพนักงานทา
การเคาะไปแล้วเกิดเสียสิทธิ์ไป เทียบกับการเข้ามาประมูลในห้อง ในเรื่องเทคโนโลยีอาจจะ
ไม่พร้อมสนับสนุน รวมไปถึงประเด็นของความโปร่งใส
การเสนอราคาแบบออนไลน์จากอินเทอร์เน็ต มีปญ
ั หาในเรื่องของการยืนยันตัวตนสาหรับผู้
เข้าซื้อราคา เนื่องจากทรัพย์บางตัวต้องวางเงิน หากการประมูลผ่านระบบออนไลน์จะวางเงิน
อย่างไร อาจจะวางก่อนล่วงหน้า ๑ วัน ในส่วนนี้ต้องปรับปรุงไปพร้อมกัน
การประมูลซื้อขายในระบบออนไลน์ สุดท้ายต้องเดินทางมาที่กรมบังคับคดี เพื่อทาสัญญา
ซื้อ/ขาย หากมาที่กรมบังคับคดี ทาการประมูล วางเงินเสร็จและทาสัญญาซื้อขายได้ทันที คือ
จบในวันเดียว หากจะให้สมบูรณ์คอื ต้องทาให้เสร็จโดยไม่ต้องเดินทางมาที่กรมบังคับคดี
หากมีระบบออนไลน์จะมีความสะดวก แต่ข้อสงสัยในเรื่องของเอกสาร เช่น การตรวจสอบ
หรือระบบ ว่าผู้เข้าประมูลมีคณ
ุ สมบัติเพียงพอหรือไม่ ระบบต้องคิดขึ้นมาอย่างดีในเรื่องการ
ตรวจทรัพย์ ระบบปัจจุบันต้องตรวจเอง มีความสะดวก รายการสามารถตรวจสอบได้ใน
เว็บไซต์ แต่มีข้อจากัดในเรื่องอื่น ๆ ต้องโทรมาถามนิติกรเช่น เรื่องของทรัพย์ที่ยังไม่มีข้อมูล
อะไรเลยแล้วต้องทาการประมูล เมื่อใกล้ๆ วันประมูลต้องโทรถามทางนิติกรเพื่อสอบถามว่า
ยังขายไหมหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม ในกรณีที่ทรัพย์มีผู้อยู่อาศัยเราต้องทาการตรวจสอบ
เอง และไม่รู้จะเชิญเขาออกอย่างไร หรือขั้นตอนเป็นอย่างไร หากเพิม่ รายละเอียดของ
สถานะทรัพย์ว่ามีผู้อยู่อาศัยหรือไม่จะสะดวกยิ่งขึ้น
หากเป็นระบบออนไลน์ได้ทั้งหมดก็จะดี แต่จะมีเรื่องของการทาสัญญา เรื่องความปลอดภัย
เนื่องจากไม่ทราบว่าระบบจะปลอดภัยมากแค่ไหน หากเป็นระบบออนไลน์ได้จะช่วยลด
ขั้นตอนได้มาก ณ ตอนนี้ถือว่าเร็วเนื่องจากมาแล้วสามารถทาการประมูลได้เลยซึ่งแตกต่าง
จากสมัยก่อนที่ต้องมาทาการผูกพันราคาก่อน
รูปแบบออนไลน์ในปัจจุบันไม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกสานักงาน ที่เคยมาดูในช่วงของการขาย
ทอขายทอดตลาดแบบออนไลน์ในต่างสาขาไม่ค่อยจะมีคนเข้าสู้อยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องของ
ผู้แทนโจทก์เขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในระบบเท่าไหร่
การลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากหน้าเว็บไซต์กับข้อมูลที่กรมบังคับคดีบางครั้งก็ต่างกัน
ตัวอย่างการขายวันนี้ในหนังสือลงประกาศขายเริ่มต้นที่ ๒.๕ ล้านบาท แต่เวลาเคาะขาย จริง
ๆ เริ่มทีล่ ะ ๕.๒ ล้านบาท การประกาศผิดแบบนี้สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนการประมูลได้
เพราะมีผู้มสี ่วนได้เสียตั้งแต่ผู้เข้ามาประมูลรวมถึงลูกหนี้หรือเจ้าของบ้านเดิมเขาก็สามารถที่
จะร้องเพิกถอนได้ในหนังสือที่พิมพ์ประกาศขายมีราคาชัดเจนว่าขายสองล้านห้าแสนบาทแต่
พอมาเริ่มที่การประมูลเริ่มทีร่ าคา ๕ ล้าน ๒ แสนบาททาให้เสียโอกาสไป
ข้อมูลของตัวทรัพย์สินที่กรมบังคับคดีประกาศหรือให้ข้อมูลมาบางครั้งราคาผิดและบางครั้ง
ทาเลที่อยู่ก็ไม่ตรง
เคยเข้าไปใช้งานในระบบของกรม พบว่าระบบไม่เสถียร และการเสนอราคาในระบบมี
ข้อจากัด คือต้องเป็นตัวเลขกลมๆ เท่านั้น ควรมีความยืดหยุ่นมากกว่านี้
สาหรับผู้ซื้อ เมื่อต้องการจะทาการซื้อต้องดูราคาทรัพย์ก่อน แล้วไปดูทรัพย์จริงว่าสภาพเป็น
อย่างไร มีผู้อยู่อาศัยหรือไม่ ระยะทางหรือการเข้าถึงทรัพย์นั้น หากทรัพย์นั้นไม่มีคนอยู่ ก็ไม่
ต้องกังวลเรื่องของการเชิญเขาออกจากทรัพย์หรือรับความเสี่ยงจากตัวทรัพย์ที่เราประมูลได้
การมาประมูลจะทาการศึกษาตัวเลขก่อน หากราคาที่เกินตัวเลขก็จะปล่อยให้หลุดไป ทรัพย์
๑๒๔

ประเด็น

ประสบการณ์การประมูล
แบบ E-Offering
ข้อสงสัยเกี่ยวกับ EOffering/E-Auction
ความกังวลต่อ EOffering/E-Auction

ประเด็นปัญหาของการ
ประมูลทั่วไป

ข้อคิดเห็น
ทีส่ นใจหากทราบว่าทรัพย์นั้นอยู่ที่กรุงเทพฯ จะทราบว่าจะไปทาการประมูลที่ไหน หากเป็น
ทรัพย์ที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะทาการประมูลแบบออนไลน์เนื่องจากไม่เคยเข้าระบบออนไลน์
- โดยปกติก่อนที่จะทาการซื้อทรัพย์ ๑ วันต้องโทรมาเช็คทรัพย์ก่อนว่าอยู่ในสถานะใด
สาหรับการลงทะเบียนออนไลน์เพิง่ เคยลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า เนื่องจากไม่มั่นใจว่า
ทรัพย์นั้นพร้อมหรือไม่พร้อม สาหรับการขายหรือไม่เลยต้องโทรหาซ้าอีกครั้งเพื่อยืนยัน
สถานะของทรัพย์ตัวนัน้ หากในเว็บไซต์สามารถแจ้งได้ว่าทรัพย์ตัวไหนถูกถอนการยึดหรือ
พร้อมขายก็จะลดขั้นตอนการโทร แต่เนื่องจากกรมบังคับคดี แจ้งว่าสามารถเช็คข้อมูลได้ ซึ่ง
ไม่แน่ใจว่าถูกต้องมากน้อยเพียงใด หากหลีกเลี่ยงการโทรแล้วเปลีย่ นเป็นระบบออนไลน์ได้ก็
จะดีกว่า เพราะกว่าที่เจ้าหน้าที่จะรับสายเนื่องจากผู้เข้าร่วมประมูลหลายคนทาให้ต้องรอ
คาตอบจากเจ้าหน้าที่ ในการเข้ามาประมูล ณ ตอนนี้ คือเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก
เรียบร้อยจะมีข้อกังวลเรื่องการโทรเข้ามาเช็คทรัพย์อาจจะล่าช้า
- การขายทอดตลาดแบบออนไลน์เคยมาวันอาทิตย์ที่มีทรัพย์ต่างจังหวัด แต่ยังไม่เคยเห็นการ
ประมูลข้ามจังหวัด เนื่องจากเคยไปประมูลที่จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่จะมาที่กรมบังคับคดี
แต่ไม่เคยไปประมูลต่างจังหวัด ความสนใจรอบนอกจะมีแค่จังหวัดนนทบุรีเท่านั้น ความ
แตกต่างของระบบ E-Offering/Auction กับปกติ คือไม่แตกต่างกันมาก
- หากใช้ระบบ E-Auction เมื่อทาการประมูลจากต่างจังหวัดได้แล้ว จะดาเนินการซื้อขายกัน
อย่างไร หรือต้องดาเนินการด้วยวิธีไหน และผู้ที่ประมูลได้แล้วจะเข้าทาสัญญา ณ ที่ใด การ
ทาระบบประมูลออนไลน์หากได้ทรัพย์ ๓ ที่ และต้องเข้าทาสัญญาภายในวันนั้นควรจะ
ดาเนินการอย่างไร
- หากเปลี่ยนเป็นระบบ E-Auction สะดวกดี แต่ในส่วนของภาครัฐจึงไม่ค่อยตอบโจทก์ในเรื่อง
นีม้ าก หมายถึง ตัวระบบอาจจะไม่เสถียรหรือในส่วนของสัญญาณระบบ
- เคยทาการสมัครในระบบมี Option ออนไลน์ แต่กลัวความผิดพลาดก็เลยเดินทางเข้ามาที่
กรมเองหากเป็นระบบ E-Onsite ก็ดี
- หากเป็นการประมูลในรูปแบบของมือถือว่าเป็น E-Auction ก็จะดี ไม่มีความกังวลเพราะมี
การยืนยันตัวตนหรือทาการเข้า Register และตัดบัตรไป แต่ตอนนีย้ ังไม่มีความเชื่อมั่นใน
ระบบออนไลน์หรือเว็บอินเทอร์เน็ตเพราะแค่เว็บไซต์อย่างเดียวระบบยังล่ม
- หากเป็นระบบออนไลน์เนื่องจากตัวแทนจากธนาคารจะต้องเข้าดาเนินการเพื่อไปรับเช็คจาก
ธนาคาร ระบบธนาคารดาเนินการช้าส่งผลให้ตัวแทนจากธนาคารดาเนินการล่าช้าไปด้วย
การที่ตัวแทน/ผู้มีส่วนส่วนเสียทั้งหมดจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมดนั้นเนื่องจากตัวแทน
โจทก์ต้องใช้เช็คหรือเงินสดเพียงอย่างเดียวจึงต้องทาการเตรียมการหรือทาการวางแผนใหม่
- การขายทอดตลาด หากระยะเวลานานขึ้น ก็จะเป็นคุณแก่จาเลยเนื่องจากราคาทรัพย์จะ
สูงขึ้นและลดการตกลงกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายกันระหว่างคนที่เข้าประมูล เนื่องจากมีคน/
ผู้เข้าประมูลมากขึ้นการตกลงกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายกันก็จะยากขึ้น หากระยะเวลาขยาย
จะมีโอกาสมากขึ้น ที่จะไม่มีการตกลงกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายกัน เพราะเป็นออนไลน์
- ในเบื้องต้นคิดว่ากระบวนการขายทอดตลาดตามความเชื่อของประชาชน เป็นระบบราชการ
ที่ควรให้ความยุติธรรมมากกว่าความโปร่งใส เคยสอบถามว่าหากจะมีการออกนอกระบบให้
คนอื่น คนนอกมาทาการขายทอดตลาด ประชาชนบอกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจเท่าใด
- การไปประมูลต่างจังหวัดในเรื่องของการเข้าถึงตัวทรัพย์ ราคา ค่าใช้จ่าย เช่น สนใจที่ดินที่
เชียงใหม่นั่งเครื่องไปถึงเชียงใหม่ เมื่อใกล้วันประมูลทาการยกเลิก เนื่องจากไม่มีการประกาศ
ให้ทราบ หรือในอีก ๑๐ วันจะมีการประมูลทรัพย์ที่ต้องการ ก็จะเริม่ ทาการจองตั๋วเพื่อไปทา
การประมูล หากจองในวันเดียวกันเลยราคาตั๋วจะแพง หรือรอเช็คใกล้วันที่จะทาการเคาะก็ยัง
อาจจะเปิดอยู่ พออีกวันอาจจะมีการยกเลิกการประมูล ซึ่งก็จองตั๋วไปแล้ว
๑๒๕

ประเด็น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ประมูลออนไลน์

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ EOffering

ข้อคิดเห็น
- หากเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ได้จะดีมากยิ่งทาเป็นแบบก้าวกระโดดประมูลออนไลน์ที่บา้ นได้
สาหรับการวางเงินคือทาการล็อกวงเงิน/ตัดบัตร เนื่องจากไม่ทราบว่าหากระบบวอยซ์
ออกมาจะทาการซื้อแบบใดได้บา้ ง คล้ายระบบของ shopee คือทาการแจ้งการยกเลิกให้
ทราบก่อน เพราะคนมีปัญหาในการที่อยากได้ทรัพย์ต่างจังหวัดซึ่งต้องบินไปทาการประมูล
บางครั้งไปเจอว่างดขาย ทาให้เสียเวลา
- หากเป็นระบบออนไลน์เห็นว่าสามารถตั้งเวลาในการประมูลหรือจากัดระยะเวลา ประมาณ ๑
อาทิตย์ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดก็ได้ทรัพย์นั้นไป เปิดระยะเวลาให้นานหรือไม่จาเป็นต้องมี
Timeline ไม่ใช่แบบ Real Time เนื่องจากระบบอาจจะเหลื่อมกันได้ ทรัพย์บางทรัพย์
อาจจะให้เวลา ๗ วัน
- อาจจะต้องมีการแก้กฎหมายให้มกี ารรองรับระบบ E-Auction ให้มากขึ้น
- สิ่งแรกที่ต้องแก้คือระบบภายในตัวระบบของกรมบังคับฯ การวางเงินมัดจา การคืนเงินมัดจา
การสูร้ าคาแบบให้เกียรติกัน เรื่องเงินมีระบบให้ตรวจสอบได้ มีการวางจริงไหม มีการ
ตรวจสอบผู้เข้าสู้ราคา มีประเด็นกันและยิ่งถ้าเป็นแบบระบบออนไลน์มันเร็วมาก
- สาหรับ E-Offering มีการขายเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ อยากให้มีเฉพาะวันปกติเพราะจะได้
เตรียมงานรวดเดียว เนื่องจากธนาคารกาหนดราคามาเพื่อทาการเสนอราคาแต่ไม่สามารถทา
การเสนอราคาในส่วนที่ธนาคารกาหนดได้และไม่ทราบว่าจะมีผเู้ ข้าเสนอราคามากหรือน้อย
เพียงใด
- การขาย E-Offering ระบบสัญญาณช้า บางครั้งต้องรอสาขาต่างจังหวัดเข้าระบบมาพร้อม
กันเพื่อทาการประมูล
- ปัญหาที่พบคือการเสนอราคาเองไม่สามารถทาได้ต้องไล่ตามราคาทีก่ รมบังคับคดี กาหนด
เท่านั้น การขายใช้การเคาะเพิ่มราคาโดยแต่ละครั้งเป็นการกาหนดราคาตายตัว ไม่สามารถที่
จะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นได้ เนื่องจากราคาของธนาคารขึ้นครั้งละแสน เมื่อเคาะการ
ประมูลมาถึงราคาที่ต้องการ หากเป็น E-Offering จะไม่สามารถกาหนดได้ เช่น
ธนาคารกรุงไทยเคาะมาจนถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว จะเคาะที่ ๑๒๐,๐๐๐ บาทไม่ได้ แต่
หากเป็นระบบปกติจะทาได้
- หากเป็นการประมูลระบบออนไลน์ ส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องราคา จะกาหนดราคาของธนาคาร
ไม่ได้ หรือการเข้ามาทาการประมูลแทนธนาคารต้องคิดให้รอบคอบก่อนทาการประมูล เช่น
ธนาคารกาหนดราคามาที่ ๓๘๐,๐๐๐ บาทแต่ทางกรมบังคับคดี กาหนดราคาเริ่มต้นที่
๕๓๐,๐๐๐ บาท ก็ไม่สามารถทาการประมูลได้ หากรอการประมูลนัดที่ ๔ ก็ต้องทาการเข้าสู้
ราคากับผูเ้ ข้าประมูลท่านอื่น หากเป็น E-Auction แล้วใส่ราคาเป็นระบบเดิมได้จะไม่มี
ปัญหาเพราะเมื่อก่อนสามารถข้ามราคาได้หากเกินราคาที่ทางธนาคารกาหนด
- มีความกังวลเรื่องสัญญาณทีไ่ ม่เสถียรเนื่องจากระบบทางกรมบังคับคดี ขึ้นตรงหน้าจอแล้วแต่
ของต่างจังหวัดยังไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หากมีผู้ทาการเคาะราคากว่าระบบจะขึ้นตรง
หน้าจอก็เสียโอกาสและโอกาสในการซื้อผ่านระบบของผู้เข้าประมูลมีน้อยมาก
- ก่อนจะพัฒนาเป็นระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ควรขยายเครือข่ายของระบบ E-Offering ให้
ครบทุกจังหวัดเสียก่อน เพราะระบบเดิมยังมีปญ
ั หาอยู่ในปัจจุบันคือปัญหาเรื่องการหน่วง
สัญญาณ จึงทาให้ผเู้ สนอราคาผ่านระบบจะช้ากว่าผู้เสนอราคาในห้องประมูล
- สามารถประหยัดค่าเดินทางไม่ต้องส่งคนไป หรือการบังคับคดีตามสาขาต่าง ๆ ก็ขอให้เปิด
ทุกสานักงานเพราะตอนนี้เปิดแค่ ๙ สานักงานยังไม่ทั่วทั้งหมด อยู่ตา่ งจังหวัดก็ต้องเดินทาง
ไปแต่เช้าเปิด หากเป็นระบบออนไลน์ก็ดีขอช่วงระยะเวลาการลงทะเบียนที่ไม่นาน และเปิด
ในช่วง ๑๐:๐๐ น. ก็จะทาให้ได้คนมากกว่านี้
- ต้องการให้กาหนดจุดที่ขายออนไลน์ เป็นสานักงานกรมบังคับคดีทกุ สานักงาน ในทุกจังหวัด
๑๒๖

ประเด็น
การเตรียมการและความ
พร้อมในการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของกรม
บังคับคดี

-

มุมมองการดาเนินงานของ กรมบังคับคดีในด้านของ
การขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-

การยืนยันตัวตนในระบบ
ออนไลน์

-

เรื่องของระบบและการวาง ระบบ IT ของกรมบังคับ
คดี
-

ข้อคิดเห็น
ทางด้านอุปกรณ์ความพร้อม ศูนย์สารสนเทศของกรมบังคับคดีมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง
Application ได้ทา Application มาในระดับหนึ่ง เช่น Application พัฒนาเป็นข้อมูลคดี
พัฒนาการออกแบบ ในขณะเดียวกันก็จ้างที่ปรึกษาทาระบบต่าง ๆ เช่น ระบบยึดทรัพย์
ทางกรมบังคับคดี มีความมีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรพอสมควรที่มีศักยภาพในการทา
พวกออนไลน์เพื่อจะให้เป็นระบบที่สมบูรณ์
คนของกรมบังคับคดี ต้องเตรียมให้พร้อม ต่อไปจะต้องขายไปทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาให้เต็ม
รูปแบบ ทางกรมบังคับคดี เริ่มทาให้รู้ขั้นตอนก่อน หากให้สมบูรณ์จริงๆ อย่างน้อย ๕ ปีที่
น่าจะไปได้
ความพร้อมในการประมูลออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ บุคลากรต้องมีความรู้ บุคลากรต้องปรับ
และเปิดใจให้ได้ก่อน แล้วก็มาเรื่องของกฎหมายเพื่อจะได้มาสนับสนุนกัน
การเข้าใช้งานระบบออนไลน์จะทาอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันการฮัว้ ต้องพิจารณาถึง
ตาแหน่งของผู้เข้าประมูล ควรพัฒนา Application ขึ้นมา มีการกาหนด user กาหนด
หน้าจอมือถือในการเข้าสู้ และการเข้าสูห่ น้าจอในมือถือก็ต้องมาที่หน้าจอที่กาลังขายด้วย
ขณะที่กดต้องชูขึ้นทันที ในกรมก็เห็นว่ามีการยกทันที แทนที่ Support เครื่องคอมพิวเตอร์
เป็นพัฒนาซอฟต์แวร์แทน ลดต้นทุนในการบริหารจัดการเรื่องฮาร์ดแวร์และจุดในการใช้
การขายทอดตลาดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ดีแน่นอน เป็นทางเลือกเพราะในส่วนของข้อ
กฎหมายมีการเขียนไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ให้ใช้ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นแค่ทางเลือกในกฎหมาย ที่จะทาเต็มรูปแบบยังไม่มี ถ้าจะทาแบบเต็ม
รูปแบบอาจจะต้องมีการหากกฎหมายมารองรับเพื่อให้ขายแบบสมบูรณ์ ไม่ใช่ช่องทางการ
ขายแต่เป็นวิธีการขายโดยวิธีการขายโดยอิเล็กทรอนิกส์
การฮั้วกันในการประมูลแบบออนไลน์เป็นปัญหาแต่สามารถแก้ไขได้หากทางกรมบังคับคดี
ควบคุมดีและมีแนวนโยบายดี คือขณะนี้การฮั้วที่ห้องค้าของกรมบังคับคดีไม่มีแล้วเพราะได้
กาหนดเงื่อนไข เช่น ในการวางเงินทาให้หากมีการฮั้วกันก็ต้องทิ้งเงินประกันไป เป็นต้น
ถ้าเกิดเป็นระบบออนไลน์คิดว่าเป็นแบบแยกเป็นประเภททรัพย์ ที่ดนิ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จะ
เป็นบ้านจัดสรร ที่ดินว่างเปล่า แยกขายเป็นประเภท ถ้านาร่องน่าจะเป็นการตอบสนองต่อ
ประชาชน ในขณะที่มูลค่าทรัพย์ควรจะคละกันไป
ในการประมูลออนไลน์อาจเริ่มนาร่องจัดกลุ่มโดยเริ่มจากรูปแบบทรัพย์ ทาเล หรือมูลค่าใน
การเริม่ ต้น การเอาตัวทรัพย์ที่น่าสนใจโดยเอาทาเลก่อน และราคาอาจจะมีคละกันสูงบ้าง
หรือต่าบ้าง เพื่อคนที่มีงบประมาณไม่ถึงอาจจะเข้ามาได้
หลังจากการประมูลจะต้องมีการทาสัญญาเกี่ยวกับที่ดิน ซึ่งควรคานึงถึงการเชื่อมต่อกับ
ระบบของทางกรมที่ดินด้วย ในปัจจุบันยังเป็นระบบทีต่ ้องไปดาเนินการทีส่ านักงานที่ดิน
ระบบการประมูลออนไลน์นี้อาจจะเหมาะกับที่ดินเปล่า เนื่องจากพฤติกรรมของคน
ต่างจังหวัดชอบเข้าสู้ราคา และที่ดินเปล่าอาจไม่ต้องดูรายละเอียดมาก เพียงแค่รู้ที่ตั้ง ซึ่งอาจ
ดูได้จาก Google Map เพื่อเป็นแนวทางได้ แต่สาหรับสิ่งปลูกสร้างอาจดูจาก Google Map
ไม่ได้เนื่องจากไม่เป็นปัจจุบันนัก สภาพความเป็นจริงอาจต่างออกไป
หากใช้ระบบออนไลน์แล้ว คิดว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของตัวตน เนื่องจากว่าไม่มีการจองโดยไม่
ทาการประมูล มีการวางเงินไว้ ก่อนวางเงินต้องมีการยืนยันตัวตน เช่น เอาบัตรประชาชน
เพื่อยืนยัน ในข้อกฎหมายจะมีบทลงโทษอยู่หากเอาเงินมาวางโดยไม่ทาการประมูลหรือซื้อ
มาแล้ว แล้วไม่เอาก็จะมีบทลงโทษอยู่แล้ว ง่ายมากในการจะเข้าสูร่ ะบบออนไลน์ ซึ่งต้องเข้า
สู่ระบบออนไลน์อยู่แล้วในอนาคตเพียงแต่จะทาได้เร็วหรือช้า
หากใช้ระบบที่มีคณ
ุ ภาพจะไม่มีปญ
ั หาในการเข้าใช้ระบบ ขึ้นอยู่กับการดาเนินการของผู้เป็น
แอดมินของเว็บไซต์ หากระบบเสถียรหรือมีความปลอดภัยจะไม่มีปญ
ั หาเรื่องสัญญาณ
การออกแบบระบบในการเข้าทาการประมูล เนื่องจากระบบปกติสามารถเห็นหน้าและหา
๑๒๗

ประเด็น

ข้อคิดเห็น
มาตรการป้องกันการความไม่โปร่งใสไว้ หากระบบออนไลน์ดาเนินการออกมาโดยไม่มี
มาตรการอะไรเลยก็จะเกิดปัญหาได้ในภายหลัง
- สาหรับ Application ของกรมบังคับคดี ในการทาการจองระบบมีความล่าช้า จึงใช้วิธีการ
ตามปกติโดยทาการลงทะเบียนทีห่ น้ากรมบังคับคดีในวันที่ประมูล แต่ละสาขายังมีวิธีการที่
ไม่เหมือนกัน บางสาขาต้องการสาเนาบัตรประชาชนแต่บางสาขาไม่ต้องการ หากเป็นระบบ
และหลักเกณฑ์เดียวกันก็จะดี
- ในส่วนของระบบและรูปแบบของการทาออนไลน์ในช่วงแรกอยากให้กรมเป็นผู้เริ่มทาระบบ
และดาเนินการก่อน เพื่อเป็นการศึกษาและปรับปรุงจุดบกพร่องต่างๆ ก่อน ต่อมาภายหลัง
จึงอาจมีการถ่ายโอนให้กับเอกชนเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินต่อไป
- เราต้องหากลไกป้องกันของระบบ หา Outsource เพื่อพัฒนาระบบหรือป้องกันระบบ ใน
การตรวจทรัพย์ ผู้เข้าประมูลอยากเข้าไปดูทรัพย์ ในส่วนนี้ติดขัดในเรื่องตัวบทกฎหมาย
เนื่องจากไม่สามารถเข้าไปดูทรัพย์ได้ ซื้อเสร็จแล้วก็ยังเข้าไม่ได้เลย
- การประมูลในเว็บไซต์ที่กรมตั้งขึ้นมา มองว่าสามารถเป็นไปได้ และสามารถเสนอให้ทา
โครงการให้มีการประมูลทางแพลตฟอร์ม และไม่จากัดแค่ในประเทศไทย สามารถประมูลได้
จากทั่วโลกก็ได้ เช่น ไปเที่ยวยุโรปตรงกับวันที่อยากจะได้ ก็สามารถทาการเข้าประมูลจาก
ต่างประเทศได้เลย
- กรณีการทาการประมูลออนไลน์แบบรายคดี หากเกิดปัญหาเช่นไฟฟ้าดับ ณ สถานที่ทาการ
ประมูลออนไลน์ ผู้เข้าประมูลอาจร้องต่อศาลว่าเกิดปัญหาขัดข้อง จึงมองว่าเพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหาดังกล่าว ควรจะเป็นการกาหนดเป็นช่วงเวลามากกว่า แต่จะมีกรณีของการเข้ามา
ประมูลในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งในส่วนนี้จะต้องมีการแก้กฎหมายให้มีความสอดคล้องด้วย
- การยื่นยันตัวตนเป็นปัญหาทางเทคนิคที่สามารถแก้ได้เพราะว่าถ้าต้องการทรัพย์ต้องมาซื้อ
Password เอามาวางเงินประกันเพื่อเอา Password เอาเลขรหัสเข้าไป แล้วจะไม่มีคนรู้ว่า
คนที่ซื้อเป็นใคร จึงจะไม่มีการติดต่อกันระหว่างคนที่ซื้อกับคนที่ซื้อ เมื่อไม่รู้ตัวตนคุณจะ
ติดต่อกันไม่ได้ จะป้องกันการสมคบราคาได้ เพิ่มความโปร่งใสในการขายทอดตลาดด้วย
- กระบวนการหลังจากที่ออนไลน์การประมูลและก็ต้องมาทาสัญญาในช่วงทาสัญญา มองว่า
อาจจะแก้ได้โดยการทาสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ กาหนดให้มีเลขรหัส
เรื่องของการวาง
- การวางหลักประกันหากประกาศฉบับใหม่มา อาจจะเกิดปัญหาคือให้โจทก์วางหลักประกัน
หลักประกัน
เท่ากับบุคคลภายนอก ปกติจะวางหลักประกันร้อยละ ๕ ของราคาทีส่ ามารถประมูลได้ แต่
การให้วางเท่ากับบุคคลภายนอกต้องกรอกข้อมูลแบบบุคคลภายนอก บัตร ๑ ใบต่อ ๑
ทรัพย์ทจี่ ะทาการประมูล บางครั้งธนาคารต้องเบิกเช็คที่ต่างสาขาซึ่งใช้ระยะเวลาในการรอ
นานพอสมควร การถือเช็คเพื่อประมูลในวันนั้นอาจมีน้อย
- ประเด็นการวางหลักทรัพย์ เช่น สานวนคดีและโฉนดที่ดนิ อยู่ที่เชียงใหม่ ผู้ซื้อต้องเดินทางไป
รับที่เชียงใหม่ หากสามารถมาชาระที่กรมและส่งเอกสารมาให้กับผู้ซอื้ ได้ จะสะดวกต่อผู้ซื้อ
และควรอนุญาตให้ชาระได้ที่สานักงานบังคับคดีของกรมบังคับคดีทวั่ ประเทศ
- ระบบปกติที่ซื้อมา มีการวางเงินด้วยระบบ EDC หากประมูลเสร็จก็คืนเงินต้องมีระเบียบมา
รองรับ หากวางเป็นเช็คประมูลไม่ได้ก็คืนเลย แต่ถ้าเคาะไม้ขายแล้วมีการเพิกถอนการขายจะ
ไม่ได้คืนเป็นเงินสดแต่จะคืนเป็นเช็ค ซื้อแล้วต้องเรียกเก็บ ๓ วัน เพราะมีค่าใช้จ่ายอื่นอีก
ข้อเสนอแนะทั่วไปอื่น ๆ ที่ - ในส่วนของการทาสัญญาสุดท้ายต้องเดินทางเข้ามาเพื่อทาสัญญา อาจจะให้ระยะเวลาในการ
เกี่ยวข้อง
เข้าทาสัญญาประมาณ ๗ วันก็ได้เพื่อเข้าทาสัญญา เพียงดาเนินการให้ระบบ Application
ดาเนินการได้ง่ายและการเดินทางเข้ามาช่วงเช้าไม่ลาบากก็เพียงพอ
- ควรมีการใช้ระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์ทั้งสองระบบ เพราะผูไ้ ม่ทราบเรื่องระบบหรือ
การเข้าถึงอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีใหม่หรือไม่มีความรู้ จะขาดโอกาสไป
๑๒๘

๕.๓

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นของผู้ทำกำรทอดตลำดทั้งรำชกำรและเอกชน

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ทาการทอดตลาดทั้งราชการและเอกชน จานวนรวมทั้งสิ้น ๓ คน (จานวน
ไม่น้อยกว่า ๓ คน) สามารถสรุปประเด็นที่สาคัญได้ดังนี้
ประเด็น
ข้อคิดเห็น
การขายทอดตลาด - สินทรัพย์ที่เข้ามาที่กรมบังคับคดีจะมีจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ เจ้าหนี้หลักใหญ่คือเจ้าหนี้จานอง
ของกรมบังคับคดี
ธนาคาร ที่บังคับชาระหนี้ให้กับลูกหนี้ ซึ่งทางกรมบังคับคดีจะมองข้ามคนรุ่นใหม่ไม่ได้เพราะเป็นคนที่
มีเงิน จึงได้ดาเนินการ E-Offering ให้เป็นอีกทางเลือกของคนที่ต้องการเข้าประมูล สาหรับคนที่อยู่
ต่างจังหวัดอาจเห็นทรัพย์ที่จะขายที่กรุงเทพฯ ซึ่งอาจจะไม่ต้องเดินทางมา ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินถูก
กว่าค่าเสี่ยงภัยก็สามารถเข้ามาประมูลในห้องประมูล ณ จังหวัดนั้น ๆ ได้ ดีกว่าไปเสี่ยงภัยในความ
ล่าช้าของระบบที่อาจไม่วางใจ ทาให้การทา E-Offering ที่ผ่านมาหลายครั้งยังไม่ค่อยประสบ
ผลสาเร็จเท่าที่ควร
- อาจจะมีการเสนอขายที่ต่างจังหวัดเพราะคนกรุงเทพฯ อาจสนใจที่ซื้อออนไลน์มากกว่าคนต่างจังหวัด
ก็จะทดลองโดยให้ขอนแก่นกับเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง อาจจะเสนอผู้แทนโจทก์เนื่องจากการมี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สามารถขอเบิกได้เนื่องจากผู้แทนโจทก์ในแต่ละคดีเป็นการ Outsource ซึ่ง
ก็มีค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง สาหรับกรณีที่ออกเดินทางไปต่างจังหวัด เป็นเรื่องที่กรมบังคับ
คดี มองภาพไม่ชดั เพราะยังไม่ได้ศกึ ษา และเป็นอุปสรรคประการหนึง่ ต่อการพัฒนาระบบการขาย
เพราะผู้แทนโจทก์คิดว่าสามารถได้ค่าตัวเพิ่มมากกว่าหรือไม่ เป็นอีกจุดที่กรมบังคับคดี ยังมองไปไม่
ถึง ซึ่งก็เข้าใจว่าผู้แทนโจทก์ต้องเข้าไปขัดทรัพย์หรือดันราคา เพื่อให้ผู้ซื้อเพิ่มราคาขึ้นจากฐานที่
ตัวเองอยู่โดยคิดว่าหากมีฐานราคาและให้ต่อ ก็สามารถดันราคาให้ขึ้นไปได้ ในลักษณะแบบนี้ผู้แทน
โจทก์ก็มาพร้อมกับเงินและตั้งราคามาอย่างดีเพื่อทาให้สสี ันของการขายขยับขึ้นไป ผู้แทนโจทก์ที่เป็น
ธนาคาร เป็นสถาบันการเงินทุกรายเอาราคามาด้วย หากไม่เอาราคามาด้วยและเกิดพลาดไปทาให้ได้
ราคาที่คนซื้อไปนั้นต่ากว่าราคาทีต่ นเองกาหนด ไว้ จะมีการตั้งกรรมการสอบ และผู้แทนโจทก์ต้องรับ
ผิดในราคานั้น เคยพบตัวแทนโจทก์ที่มาไม่ทันและกาหนดราคาขายที่ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่มาไม่
ทัน และขายออกไปได้ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงต้องรับผิดในความต่างนั้น การขายของกรมบังคับคดี
เริ่มตั้งแต่ ๙ โมงเช้าจนกว่าจะเสร็จ เพราะอยู่ที่เนื้อในแต่ละคดีว่าสูก้ ันมากน้อยระดับใด หากประมูล
กันนาน ก็เป็นชั่วโมงเริ่มไต่ราคากันขึ้นไปบางครั้งติดกัน ๑๐ คดี ไม่มีคนซื้อก็จะเร็วมาก ไม่สามารถ
กาหนดได้ว่าแต่ละคดีจะใช้เวลาในการประมูลนานเท่าใด ไม่มีคนมาหน้างานก็มี บางครั้งคนสองคนก็
ไล่กันนานมากเป็นครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่ง
การขายทอดตลาด - ทางกรมบังคับคดี คิดว่าในการดาเนินการด้าน E-Offering อาจจะทาการทดลองสลับจากศูนย์กลาง
ในรูปแบบ Eเป็นโหนดและจากโหนดเป็นเซนเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าคนในกรุงเทพฯ ชอบการซื้อขายออนไลน์ใน
Offering ของกรม
ระดับใด อาจมีการสอบถามเรื่องของการขายแบบ E-Offering ว่าดีหรือไม่ และต้องการเข้าร่วม
บังคับคดี
หรือไม่ กรมบังคับคดี ต้องการผู้ทสี่ นใจเข้ามาร่วมประมูล มีการเปลีย่ นหน้าใหม่ เข้ามา หากกรม
บังคับคดียังมีผซู้ ื้อเป็นรายเดิม ๆ อาจเกิดการฮั้วกัน ทั้งที่ตอนแรกที่เข้ามาไม่ได้เป็นเพื่อนกันแต่พอซื้อ
ไปซื้อมากลายเป็นเพื่อนกัน ไม่ได้ให้ราคากันตามจริง ทาให้ไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ หรือบางครั้งคน
หน้าใหม่ไม่กล้าให้ราคาตามที่ต้องการจะสู้ คิดว่าการขายทอดตลาดแบบนี้มีข้อดีประการหนึ่งคือทาได้
ตามต้องการ ไม่ต้องเกรงใจหรือกลัวซึ่งกันและกัน บางรายกลัวพอถูกไล่ประมูลมาก ๆ ก็รู้สึกไม่
ปลอดภัย กรมบังคับคดีมีกรรมการในการขายทอดตลาดเพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปอย่าง
โปร่งใส
- กรมบังคับคดี มองว่าช่องทางการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์อาจจะมาเติมเต็มในเรื่องการขาย
ได้ เช่นทรัพย์บางอย่างที่จะซื้อเป็นทรัพย์ง่าย ๆ ไม่ต้องตัดสินใจมาก ประเภทโทรทัศน์ ตู้เย็น เปิด
ออกมาแล้วแล้วเป็น Spec ที่ชอบ ก็ยังอยากจะไปหน้าร้านอยู่
- การขายทอดตลาดยังมองว่าเป็นคน ๒ กลุ่ม คือ ตัดสินใจซื้อโดยที่ไม่ต้องเห็นของจริง และไปดูมาแล้ว
๑๒๙

ประเด็น

-

-

-

-

รูปแบบการ
ดาเนินการขาย
ทอดตลาดออนไลน์

การเตรี ย มพร้ อ ม ของกรมบังคับคดี
-

ข้อคิดเห็น
ต้องการซื้อ จากการที่มีแผนผัง ดูสภาพ ในบางครั้งไม่ได้มีการเปลี่ยนภาพถ่าย ตอนถ่ายภาพยังเป็น
ป่าแต่ตอนนี้เป็นถนนตัดผ่านดูดีขนึ้ คนที่ต้องการซื้อทรัพย์จริง ๆ ก็มี แต่พวกที่ไม่ดูทรัพย์ก็มีเป็นพวก
ที่ซื้อมาขายไป หรือบางครั้งมีคาสัง่ ซื้อมาแล้วว่าต้องซื้อแปลงนี้ ในห้องขายทอดตลาดก็จะมีซื้อด้วย
ตัวเองและรับจ้างซื้อ กรมบังคับคดี ยังต้องการให้มีหลาย ๆ ทาง
E-Offering ยังไม่ดีเท่าที่ควร การจุดประกายให้เห็นว่ากรมบังคับคดี พยายามที่จะปรับและทาบาง
เรื่องขึ้นมาก่อน โดยไม่สามารถละเลยคนที่ซื้อด้วยกระดาษไม่ได้ ใจจริงการขายออนไลน์ไปเลยอาจจะ
ง่ายกว่า หากกรมบังคับคดี ประกาศว่าคนที่มาประมูลในวันนี้ให้ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะเป็น
เรื่องง่ายกว่าสาหรับหลายคนในการเดินเข้ามาที่กรมบังคับคดี การเปลี่ยนวิธีทา จึงต้องค่อย ๆ ปรับ
ไป โดยหวังในเรื่องความรวดเร็วหากเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ปักธงคืออยากเห็นทางเดียว แต่ในช่วงเริ่มต้น
ยังทาไม่ได้ และยังไม่สามารถละเลยคนที่ใช้วิธรการมาที่กรมบังคับคดี อยู่
ทางด้าน Device นั้น หากใช้โทรศัพท์ของตนเองเป็นการดีเพราะไม่ต้องการให้ใช้เครื่องของกรม
บังคับคดี เนื่องจากถ้าซื้อไม่ได้อาจจะกล่าวโทษว่าเป็นเพราะเครื่องของกรมบังคับคดี การใช้โทรศัพท์
ของตัวเอง ความสามารถก็ของตัวเอง แต่ระบบในห้องสัญญาณต้องมีความเสถียรหากมานั่งในห้อง
หรือที่บ้านอันนี้ต้องเป็นอินเทอร์เน็ตที่บ้านของตัวเองแล้วที่ต้องเสถียร
ระยะเวลาในการใช้ออนไลน์แบบสมบูรณ์ ทางกรมบังคับคดีต้องการเห็นจริง ๆ คือ ปี ๒๕๖๖-๖๗
การที่กรมบังคับคดีเปิดแบบออนไลน์ ยังไม่สามารถทาได้ทันที ต้องเขียนระเบียบคาสั่งหรือทาอะไร
อีกหลายอย่างกว่าจะได้ คิดว่าปลายปี ๒๕๖๖ หรือต้นปี ๒๕๖๗ หากทาได้จะปรับ E-Offering ให้ดี
ขึ้น อยู่ในห้องสามารถใช้โทรศัพท์ของตัวเอง อาจมีการปรับเพื่อให้เกิดการปรับพฤติกรรมของผู้ใช้
E-Auction เป็นเพียงแค่ช่วยให้ผเู้ ข้ามาร่วมประมูลสะดวก และอาจจะเป็นการตลาดมากกว่าจะเป็น
การขาย ปัจจุบันกรมบังคับคดียังมีการสมยอมในการเสนอราคากันอยู่ เช่น กรณีที่ดินแปลงใหญ่ ๆ
เมื่อประมูลกัน ผู้เข้าประมูลรายใหญ่ดาเนินการเข้ามา หากไม่อยากแข่งก็จ่ายเงินเข้ามาไม่ต้องแข่งใน
กระบวนการของกรมบังคับคดี
ตัวอย่างการดาเนินการของประเทศเกาหลีกต็ ้องใช้เวลา เพราะต้องค่อยๆ ไป มิฉะนั้นจะถูกต่อต้าน
จากผู้ซื้อ โดยทั่วไปคนถือเงินมาประมูลส่วนใหญ่เป็นคนที่อายุ ๕๕ ขึ้นไป บางที ๖๐-๗๐ ที่อาจจะ
ซื้อเพื่อลงทุนให้ลูกให้หลาน แต่คนที่ได้รับอาจจะไม่ค่อยสนใจ คนทาให้ตลาดคึกคักจึงน่าจะเป็นคน
อายุ ๔๐ ที่กาลังสนใจในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ ทางกรมบังคับคดีอาจจะขยับในเรื่องการขายแยก
ว่าทรัพย์ ทรัพย์ประเภทใดที่ควรขายทางอิเล็กทรอนิกส์ คอนโดไปขายออนไลน์ดีหรือไม่ เป็นกลุ่ม
หรือเป็นอะไรที่เห็นได้ชัด ไม่ต้องเสี่ยงภัยมากนัก เนื่องจากมีหลายกลุ่ม ทางกรมบังคับคดีจึงไม่
สามารถทิ้งแต่ละกลุ่มได้
ในส่วนของบุคลากรไม่ค่อยกังวลเนื่องจากบุคลากรใช้เทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มต้นในส่วนของการบังคับคดี
แพ่งทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อาจจะมีบุคลากรอาวุโสที่จะต้องเปลีย่ นแปลงบ้าง และหากจะต้องทา
ก็ต้องจ้างคนมาช่วยสนับสนุน
ในส่วนที่กรมจะพัฒนาเองหรือจ้างให้บุคคลภายนอกเข้า มาดาเนินการให้ จ้างคนนอกอาจจะไม่ค่อย
มั่นใจนักเพราะกรมบังคับคดีเคยใช้เจ้าพนักงานบังคับคดีที่เป็นเอกชน ผู้รับบริการจะไม่ค่อยมั่นใจ
เท่าใด ธนาคารเองใช้เจ้าพนักงานบังคับคดีเอกชน เนื่องจากบุคลากรของกรมบังคับคดี มีน้อย และ
ปริมาณคดีของกรมบังคับคดีมีมากกว่า กว่าที่กระบวนการจะเสร็จ ซึ่งยังมีความต้องการได้รับบริการ
ที่ดีเหมาะสมและราคาถูก หากให้เอกชนไปทา ยังไม่มั่นใจว่าจะร้องเรียนได้ที่ไหน แต่หากเป็นราชการ
มีช่องทางในการร้องเรียน ต่อให้ กรมบังคับคดีทาถูกต้องก็ต้องมีการชี้แจงเป็นกระดาษในทุกประเด็น
ผู้รับบริการรู้สึกว่าหากเป็นระบบราชการยังมีหัวหน้า มีฝ่ายให้ร้องเรียนและออกมารับผิดชอบ ใน
ส่วนธนาคารก็ยังมั่นใจในตัวกรมบังคับคดีอยู่

๑๓๐

ประเด็น
ข้อคิดเห็น
การดาเนินการของ - การขายในลักษณะนี้เป็นการขายตามกฎหมายซึ่งถูกบังคับ ความพอใจของแต่ละคนแตกต่างไป ต่าง
กรมบังคับคดีที่
จากการที่ธนาคารซื้อสินทรัพย์จากกรมบังคับคดี แล้วไปขายต่อ จะสามารถทาได้ตามที่กาหนด จะ
เป็นอยู่ในปัจจุบัน
บูรณะ ไปดูแล ธนาคารก็จะมีบริษทั เข้ามาและรับต่อไปสามารถทากาไรได้ดี บางผู้ที่ซื้อจากกรมบังคับ
คดีไม่ทันก็ไปซื้อจากธนาคาร ตรงนั้นมองได้ว่าไม่ต้องมาเสี่ยงภัยในเรื่องของการฟ้องขับไล่ กรมบังคับ
คดีพยายามที่จะผลักดันการแก้กฎหมายหากร้องแล้วไม่สามารถเพิกถอนได้
- เรื่องของการคัดค้านด้านราคา เช่น คัดค้านราคาได้ ๑ ครั้ง หลังจากนั้นก็มีการแก้กฎหมาย ในการแก้
กฎหมาย กรมบังคับคดีทางานด้วยความถูกต้อง เนื่องจากเป็นตัวกลาง โจทก์จะรูส้ ึกว่าทาไมขายช้า
หรือจาเลยจะคิดว่าทาไมเร่งรัด เพราะกรมบังคับคดีต้องรักษาเส้นทางตรงกลางซึ่งเป็นเรื่องยาก ใน
เรื่องของการขายทอดตลาดนั้น การยึดยังไม่รสู้ ึกเท่ากับตอนขายออก
- ความผิดพลาดของกรมบังคับคดีเกิดขึ้นบ้าง เช่น โหลดแผนที่ตั้งให้ผิด เนื่องจากทรัพย์ในปริมาณมาก
อาจเกิดการผิดพลาดขึ้นได้ หรือผูแ้ ทนโจทก์มาส่งเอกสารให้กรมบังคับคดีผดิ ที่แปลงนี้แต่มาส่ง
แผนผังผิดที่กัน บางครั้งโจทก์เองก็ไปตอนที่ทาสินเชื่อ เจ้าหน้าที่เดินหมายของกรมบังคับคดีต้องไปดู
ทรัพย์แต่บางครั้ง กรมบังคับคดีก็ไปตามที่จดทีด่ ินตรงนี้เป็นทีด่ ินว่างเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่ อาจเป็น
สาเหตุในเรื่องของการเพิกถอนการขายได้ทั้งสิ้น สาหรับภาพทรัพย์มาจากโจทก์ จะนาภาพถ่าย แผน
ที่ตั้งทรัพย์มา กรมบังคับคดีต้องให้เจ้าหน้าที่ไปสืบทรัพย์ส่งมาให้และให้พนักงานเดินหมายไปยิงพิกัด
เพื่อยืนยันความถูกต้อง การเริ่มต้นของกรมบังคับคดีเป็นการตั้งต้นจากผู้แทนโจทก์เป็นคนตั้งเรื่องเข้า
มา
- ด้านการตลาด มีการนาข้อมูลไปไว้ในศูนย์ข้อมูลการตลาดและอสังหาริมทรัพย์ หากไปเชื่อมลิงค์ก็จะ
มีให้เห็น มีการขอลิงค์เพื่อไปประกาศหน้าเว็บของธนาคาร ตอนแรกมาขอข้อมูลเพื่อไปลงหน้าเว็บที่
ธนาคารนั้นไม่สามารถทาได้ ซึ่งหากเอาลิงค์ไปวางอาจจะดีขึ้นสาหรับการประชาสัมพันธ์หรือ
การตลาด ทางกรมบังคับคดีทามหกรรมการขาย เช่น ที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ คนเข้าไปร่วมมาก
เนื่องจากวันทางานไม่สามารถมาดูทรัพย์ได้ การขายในวันเสาร์จึงได้ผล การจัดมหกรรมเป็นเรื่อง
สาคัญเพราะเพิ่มฐานของผู้ซื้อ และทาให้การสมรู้ในการประมูลลดลง เป็นวิธี/เส้นทางที่กรมบังคับคดี
ดาเนินการ สาหรับคนที่ทาอาชีพซื้อ-ขาย กรมบังคับคดีกาหนดไว้ประการเดียวคืออย่าเข้ามากวนคน
ที่เข้ามาซื้อปกติ การสมรู้กัน การกวนว่าต้องจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท แล้วจะยอมปล่อยให้ ในรูปแบบ
เช่นนี้ห้ามทา ทางกรมบังคับคดีจะแจ้งตารวจ เพราะทาให้ตลาดตาย ต่อไปจะไม่มีคนมาประมูลเหลือ
แต่พวกคนที่สมรู้กัน เพราะคนใหม่เข้ามาจะเจอพฤติกรรมแบบนี้ ทางกรมบังคับคดีมีการติดกล้อง
สอดส่องคนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ และเชิญออกจากห้องขายทอดตลาด บางรายเข้ามาจับเสือมือเปล่า
เมื่อมีผู้ประมูลได้ ก็เดินตามเข้าห้องน้า ตามข่มขู่ว่าจะร้องขัดทรัพย์เรียกให้จ่ายเงินจะได้ไม่ร้องขัด
ทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันกรมบังคับคดีมสี ตรีมมิ่งไลน์ แต่ต้องเป็นเฉพาะระบบแอนดรอยด์เท่านั้น บางครั้ง
เป็นการร้องเพื่อประวิง หากไม่ได้เดือดร้อนก็ไม่เป็นอะไร แต่บางคนเงินก็ไม่สามารถมาแช่ได้นาน ๆ
การให้บริการ
- การประมูลของสหการประมูลทีท่ าอยู่ไม่ใช่การบังคับคดี แต่ประเด็นจะเน้นที่เรื่องเทคนิคการขาย
ประมูลทรัพย์ของ
มากกว่ากระบวนการขายทอด ซึ่งหากแบ่งตามประเภทของการขายจะแยกเป็น ๓ ประเภท คือ
สหการประมูล
ประเภทที่ ๑ ขายโดยการที่เจ้าของไม่ต้องการขาย แต่เจ้าหนีต้ ้องการขาย นั่นคือกระบวนการบังคับ
คดี เพราะเหตุนี้ความเป็นกรรมสิทธิ์ยังอยู่ที่ลูกหนี้ ประเภทที่ ๒ การขายทอดตลาดคือสิ่งที่เราทา
โดยชื่อกรรมสิทธิ์เป็นของไฟแนนซ์ คือการขายทอดตลาดของสหการประมูลคือรถที่ผู้ขายเอามาขาย
สหการประมูลโดยชื่อ โดยกรรมสิทธิ์เป็นของไฟแนนซ์ เพราะฉะนั้นผู้เอามาขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
จริง ๆ ประเภทการขายที่ ๑ และที่ ๒ กรรมสิทธิ์ต่างกัน ประเภทแรก กรรมสิทธิ์เป็นของลูกหนี้ ส่วน
ประเภทที่สองกรรมสิทธิ์เป็นของเจ้าของรถ ประเภท ๓ การประมูลของโบราณเจ้าของต้องการขาย
และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วย เพราะฉะนั้น หากแยกตามประเภทจะมีอยู่ ๓ ประเภท ส่วนที่อยู่ใน
กระบวนการของการบังคับคดีคือประเภทที่ ๑ เท่านั้น ประเภทที่ ๒ กับประเภทที่ ๓ เจ้าของเป็นคน
นามาขาย ลูกหนี้ในกระบวนการขายทอดตลาดของสหการประมูลก็แค่เข้ามาสู้ราคา ซึ่งมันไม่
๑๓๑

ประเด็น

การปรับเปลี่ยน
รูปแบบของการ
ประมูลของบริษัท
สหการประมูล

-

-

การรับประมูล
ให้กับหน่วยงาน
ภายนอกของ
สหการประมูล

-

-

-

ข้อคิดเห็น
เหมือนกับกระบวนการบังคับคดีทวี่ ุ่นวายอยู่เพราะลูกหนี้มาค้าน/มายกเลิก ตัวอย่างเช่นหนังเรื่อง
เพื่อนที่ระลึกที่เขาไปถ่ายทาที่ตึกสาทรยูนิค ตึกนั้นเป็นคดีในปี ๒๕๔๐ จนปัจจุบันธนาคารก็ยังยึด/ทา
การขายไม่ได้เพราะว่าความเป็นเจ้าของอยู่ที่ลูกหนี้ ซึ่งสามารถยกข้อต่อสู้ได้มากมาย กรณีนั้นตอน
ขายทอดตลาดบางครั้งผูเ้ ข้าสูร้ าคาเข้ามาแข่งราคาเมื่อประมูลได้แล้วก็ทิ้ง และมีการประมูลใหม่กว่า
กรมบังคับคดีจะเรียกประมูลใหม่ใช้เวลาประมาณ ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน ปรากฏว่าเมื่อถึง
กระบวนการประมูลทาการสู้กันจนเกิดการพอใจ เมื่อจะทาการขายเขายื่นฟื้นฟูกิจการอีกก็ขาย
ทอดตลาดไม่ได้ ดาเนินการคุยกันเรื่องฟื้นฟูกิจการแต่ไม่สาเร็จ การยืน่ ฟื้นฟูกิจการไม่ได้ทา ฉะนั้นจึง
ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการของกรมบังคับคดีในแง่ของกฎหมาย ทาให้กระบวนการล่าช้าเรื่องขาย
ทอดตลาด
เคยปรับรูปแบบการประมูลมาก่อน แล้วแต่ลักษณะของทรัพย์ที่ทาการประมูล ประเภทของการ
แข่งขันราคา กรมบังคับคดีต้องกังวลในเรื่องของความโปร่งใส แต่กังวลในเชิงกฎหมาย เช่น มีที่รมิ
หาดหัวหินคนรอประมูลกันมาก พอถึงเวลามีการประมูลจริงไม่มีใครรู้ มีเพียงแค่เจ้าเดียวได้ไปเพราะ
เพียงแค่ดึงประกาศนี้ออก สาหรับกระบวนการประมูลของกรมบังคับคดีเป็นเพียงการมองในแง่ของ
ข้อกฎหมาย แต่ไม่ได้มองในแง่ปฏิบัติหากเป็นเอกชนทาจะทาให้โปร่งใส คือ การตลาดเมื่อทาอะไรไม่
ถูกต้องคนก็จะร้องเรียนเพราะฉะนั้น การตลาดเป็นการฟรีทุกอย่างเพื่อให้เข้ามา
ในการดูทรัพย์จะมีเรื่องของการรับประกันมีมาตรฐาน เกรด และมีทีมงาน ทีมช่างมาตรวจว่าเกรด A
เกรด B เกรด C และรับรู้ว่าทางผูท้ าการประเมิน เจ้าของทรัพย์ และผู้ซื้อ มีนิยามที่ตกลงกันว่าอย่าง
นี้ หากบิดเบี้ยวผู้ซื้อจะมองว่าไม่ใช่เกรดนี้ ราคาไม่ใช่เท่านี้ อาจจะมีการปฏิเสธกัน นิยามคือสิ่งสาคัญ
ที่สุด ถ้าหากต่างจากนิยามเป็นเรือ่ งของการปฏิบัติ ทางสหการประมูลมีช่างที่จะทาการตีเกรดให้
และขึ้นเว็บไซต์ รวมทั้งการประมูลใน E-Auction จะมีการแจ้งเกรดว่าอันนี้เกรดอะไร ลูกค้าสามารถ
กดดูได้ว่าเกรด C เกรด A คืออะไร เพื่อให้ชัดเจนว่านับดูเข็มไมล์ หรือว่าติดโครงสร้าง หากคนมาดูรถ
เร็วโดยไม่มีประสบการณ์ ก็จะมีผชู้ านาญ เช่น รถประสบอุบัติเหตุมามีการตัดต่อรถคือชนแล้ว
ข้างหน้าเสียไป เอามาต่อเป็นคันเดียว โครงสร้างเปลี่ยนไป ทางบริษัทจะเป็นคนระบุได้ว่าชนมาหนัก
มากหรือน้อยระดับใด เจอน้าท่วมหรือไม่ การรับประกันเป็นสิ่งที่ทาให้ลูกค้ามั่นใจและทาให้การ
ประมูลออนไลน์เกิดได้ สาหรับการดูรถแทนผู้ซื้อจะช่วยได้ในเรื่องความมั่นใจและทาให้ขั้นตอนของผู้
ซื้ออาจลดลง พอซื้อเป็นจานวนมากจะลดเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะให้มือปืนเข้ามา แต่ถ้า Apply กับของ
กรมบังคับคดี ไม่มีอะไรได้เปรียบเสียเปรียบ เพราะการไปดูทรัพย์ที่ดินส่วนใหญ่ไม่ได้เกีย่ วกับกรม
บังคับคดี แต่เป็นความเสีย่ งของผู้เช่า/ซื้อเอง หากเปลี่ยนมาทาโดยวิธีนี้ก็จะให้ข้อมูลได้มากกว่า
สหการประมูลประมูลมีการรับทาการประมูลให้กับหน่วยงานภายนอกด้วย เช่น ประมูล ๕G หรือ ๔G
ประมูลเลขสวย ตอนนั้นทางกรมบังคับคดีเข้าไปดูด้วยเป็นระบบมือถือทั้งระบบ ครั้งแรกเป็นการชู
ป้ายและมีแค่ ๒๐ หมายเลข ประมาณ ๒๐ ล้านบาท แต่สดุ ท้ายครั้งนั้นได้ประมาณ ๔๐ กว่าล้าน
บาท ที่ใช้ป้ายเพราะกังวลเรื่องของเวลาชูป้าย ไม่ได้เก็บข้อมูลการสู้ เพราะการเป็นป้ายเป็น manual
หรือระบบออฟไลน์ ก็จะมาเหนื่อยตรงที่ต้องกลับมาดูรีวิววีดโี อ และนั่งดูว่าป้ายที่สู้กัน ๒๐ หมายเลข
นั้น ประกอบด้วยใครบ้าง พอครั้งที่ ๒ จึงใช้การประมูลแบบมือถือ จริง ๆ การประมูลแบบมือถือเป็น
แบบการประมูลแบบออนไซต์ ซึ่งปกติก็รับอยู่แล้ว
ค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่มาประมูล คิดเป็นรายคัน คันละ ๘,๐๐๐ บาท หากเป็นทรัพย์อื่น ๆ จะเก็บ
ค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เซ็นต์ เมื่อก่อนขายเองไม่ได้ผ่านการประมูล จะทาการฟ้องต่อไม่ได้ หากเป็น
ทรัพย์ที่แปลกก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจ เช่น พระพุทธรูป วัตถุโบราณ ภาพเขียน ไม้สัก ทาการประมูล
ยากต้องจัดเป็น Event หากใครมีและต้องการเข้าร่วม และเคยทาให้พวกแบรนด์เนม
กรณีของการทางรถไฟ ที่ดาเนินการทาให้นั้นมีส่วนได้เสียกันน้อยมาก แต่กรมบังคับคดีมีหลายแหล่ง
ที่เป็นพันล้าน หากมีประกาศจากกรมบังคับคดีแล้ว มีรายใหญ่ต้องการได้ แล้วดึงประกาศออกคนอื่น
จะไม่มีโอกาสทราบ หากพูดถึงการประมูลทรัพย์มูลค่าจานวนมหาศาล สหการประมูลเคยเข้าประมูล
๑๓๒

ประเด็น

ข้อคิดเห็น
ของสานักงาน กสทช. ประมาณ ๓-๕ ล้านบาท การประมูล ๕G ไม่รู้เลยว่าใครกด สาหรับการประมูล
คลื่น เนื่องจากมูลค่าสูงจะต้องใช้เวลาตัดสินใจ ไม่เหมือนรถยนต์เพราะรถยนต์ทรัพย์ไม่มาก รถยนต์
๑ คัน ใช้เวลาไม่ถึง ๑ นาที
- สาหรับระบบ E-Auction การรถไฟไม่ได้ใช้ ทางการรถไฟใช้เฉพา E-Onsite ที่อยู่ในพื้นที่ของบริษัท
การวางหลักประกันใช้เพียงแคชเชียร์เช็คไม่รับเงินสดเพราะมีความเสี่ยงสูง หากมองในระยะยาวและ
มองความเป็นจริงถึงเวลาถ้าจะทาเรื่องพวกนี้จริง ๆ ควรร่วมมือกับธนาคาร เพราะการโอนเงิน
สามารถโอนเมื่อดาเนินการเสร็จ ก็โอนคืน ลูกค้าที่ประมูลออนไลน์วางมัดจากับเราวางเสร็จ หาก
ประมูลไม่ได้ให้กดในระบบออนไลน์ขอคืนภายใน สี่โมงเย็นถึงสองทุ่ม
ประเด็นของการ
- ประเด็นของการวางทรัพย์แล้วคืน เป็นข้อติดขัดทางด้านกฎหมายเมือ่ เป็นราชการ สาหรับ
วางทรัพย์
กระบวนการของทางการรถไฟหรือของศุลกากรซึ่งเป็นส่วนของราชการต้องมีการวางหลักประกัน
ก่อนเพื่อเข้าประมูลจริง เป็นเรื่องธรรมดา ปัจจุบันมี Mobile Banking เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ประเด็น
สาคัญ การรถไฟถือว่าย้อนไปไกลมาก สาหรับการรถไฟในทรัพย์แต่ละชิ้นจะให้วางร้อยละ ๑๐ ทีละ
รายการ เมื่อลูกค้ามาหน้างานลงทะเบียนในวันประมูลลูกค้าที่เป็นแคชเชียร์เช็ค ประมูลไม่ได้สามารถ
ขอรับคืนได้เลย หากประมูลได้สหการประมูลจะยึดไว้แล้วส่งให้การรถไฟ เพียงแค่นาแคชเชียร์เช็คมา
วางไว้ ช่วงแรกทางการรถไฟใช้เงินสด แต่กังวลเรื่องความไม่โปร่งใสเพราะเงินจานวนมาก ในเรื่อง
การวางประกัน ความจริงแคชเชียร์เช็คอาจจะไม่แพง จะยุ่งยากตอนดาเนินการทาแคชเชียร์เช็ค
ในทางปฏิบัติก็ต้อง Verify สามารถปลอมกันได้ สมมุติกรมบังคับคดีเปิด Account ใครที่ทาการ
ประมูลสามารถโอนเข้าไปใน Account นี้และโอนออก
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ - การบังคับคดีหลายเรื่องเป็นข้อกฎหมายประเด็นของเรื่องพวกนี้หากเปลี่ยนเอาเอกชนเข้ามา
ความยากง่ายใน
ดาเนินการ หรือให้มาดาเนินการด้านใด ๆ จะต้องแก้กฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยราชการไม่อยาก
การดาเนินการขาย
ดาเนินการ เช่น เรื่องของการบังคับคดี ระบุเลยว่าเป็นหน้าที่ของกรมบังคับคดี ตรงนี้กไ็ ม่สามารถทา
ทอดตลาด
ได้แล้ว ในสมัยก่อนหากมีเจ้าหนี้หลายๆ ราย ก็จะใช้วิธีคือ สมมุติว่าธนาคารกรุงเทพขายทรัพย์ รวม
ของธนาคารแต่ทั้งหมดเป็นของกรมบังคับคดีเป็นคนจัด ธนาคารก็จะทาการกระจายเข้าประมูล
ท้ายที่สุดก็จะคือกรมบังคับคดีเป็นคนทา เพราะฉะนั้นคิดว่ากฎหมายที่อาจจะต้องไปดูหรือว่าต้องไป
แก้ สาหรับสหการประมูล ในการประมูลทรัพย์จะมีรถยนต์ ๓ ลาน มอเตอร์ไซค์ ๑ ลานรวมเป็น ๔
ลาน ลูกค้าจะเข้ามาดูทรัพย์ สาหรับกรมบังคับคดีที่เคยดูจะโชว์อยู่รปู เดียว และมีโฉนดแต่ไม่ได้ระบุ
ว่า GPS อยู่ตรงไหน หากมีโฉนดก็สามารถดาเนินการตรวจสอบได้ สาหรับรายละเอียดในตัวทรัพย์ที่
สหการประมูลดาเนินการให้จะระบุไว้ว่าหากมีปญ
ั หาในการโอน ลูกค้าต้องทาการเคลียร์เอง รถเป็น
สภาพที่เครื่องพัง บริษัททาการแยกให้ ส่วนใหญ่เป็นของประกันภัย หากเปรียบเทียบแล้วว่ากรม
บังคับคดีจะไม่ให้รายละเอียดในส่วนนี้เลย เพราะว่าไม่ได้อยู่ในภารกิจของกรมบังคับคดี แค่บังคับคดี
เช่น โครงการจัดสรรและเป็นพื้นทีส่ ่วนกลางหลุดมาตั้งแต่ตอนจานองธนาคารประมูลเสร็จแล้วไม่
สามารถทาอะไรได้ เท่าที่ปรากฏคือหลายครั้งที่ไม่มผี ู้สรู้ าคาหรือเลื่อนไปครั้งหน้า เพราะเริ่มตั้งแต่คน
ไม่รู้ การประกาศขายทอดตลาดอยู่ที่สานักงานบังคับคดี ไม่แน่ใจว่าช่องทางอื่นมีหรือเปล่า แต่หาก
เป็นออนไลน์หรือที่ประกาศทางออนไลน์อาจจะเป็นบุคคลเฉพาะกลุม่ หรือคนที่สนใจจริงๆ ขายได้
หรือขายไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน ถ้าสนใจที่แปลงนี้แล้วก็จะไปตามดูจากเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีได้
ทุกวันเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะขายหรือเมื่อไหร่จะบังคับคดีกันเสร็จเพื่อมาขาย
รูปแบบการประมูล - สาหรับสหการประมูลก็มีที่ทรัพย์ไม่ออกครั้งหน้าประมูลใหม่แล้วลดราคาลดลง ประมาณไม่ถึง ๑๐
ของสหการประมูล
เปอร์เซ็นต์ ดูราคาที่เหมาะสม เพราะบางเจ้าครั้งนี้ไม่ผ่านก็ไม่ลดเลยก็ให้บริษัทขายใหม่อีกเป็นรอบที่
๒ คนที่กาหนดการลดราคาอยู่ที่อานาจของเจ้าของทรัพย์ บริษัทเป็นเพียงให้คาแนะนา เปรียบเทียบ
กับกรมบังคับคดีทลี่ ดราคาลง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ และไปจบลงตรงที่ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ มีตดิ อยู่มาก และ
๗๐ เปอร์เซ็นต์นั้นเป็นราคาประเมินไม่ใช่ราคาตลาด ราคาตลาดต่ากว่า ๗๐ และทรัพย์สินก็ยังคาอยู่
ที่กรมบังคับคดีขายไม่ได้ สาหรับรถยนต์ เป็นไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจ บริษัทอยู่กลางน้าและ
๑๓๓

ประเด็น

กระบวนการในการ ขายทอดตลาด

การดาเนินการขาย ทอดตลาดของ
บริษัทสินทรัพย์
สุขุมวิท
-

สิ่งที่กรมบังคับคดี
ควรปรับปรุงใน
เว็บไซต์

-

ข้อคิดเห็น
ปลายน้า เริ่มจากการขายรถได้ดีกอ่ น ก็ผลิตรถมาก ขายรถมาก ก็ทาไฟแนนซ์มากตามมา ยิ่ง
เศรษฐกิจไม่ดี ยึดรถมาก รถก็จะมาหาบริษัทมาก จะมีที่ค้างอยู่ประมาณปีกว่าเพราะตอนแรกที่ซื้อรถ
จะไม่ได้เสียมาก อีกส่วนที่จะวิ่งมาหาบริษัทคือรถที่ทาการจานาซึ่งจะไม่เกี่ยวกับการผลิตตั้งแต่ต้นทาง
รถที่ใช้แล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้า เอามาจานารถหรือเอามาเช่าซื้อรอบ ๒ ก็จะกลับมาหาบริษัทอีก
เมื่อเช่าซื้อเสร็จ เพราะฉะนั้นของบริษัทเป็นกลางน้าก็จะไหลมาทาง ๒ ช่องทาง ยิ่งช่วงนี้พักชาระหนี้
อยู่ ก็จะทาให้รถไหลเข้ามาช้าลง แต่ว่าช่วงปลายปีหน้าจะมามาก ปัจจุบันสิ่งที่อยากเห็นคือกลุ่มที่ ๓
ที่มีรถแล้วอยากขาย เดินไปให้เต็นท์ ๒-๓ เต็นท์ ประมูลว่ารายใดให้ราคาดีกไ็ ปหารายนั้น เคยชินกับ
การไปหาเต็นท์ให้ราคา แล้วเต็นท์ขายรถต้องมีกาไร บริษัทก็ต้องการให้เกิดในกลุม่ ๓ คือคนที่
ต้องการขายแล้วเข้ามาหาบริษัท คนต้องการซื้อก็เข้ามามาที่นี่ ซึ่งทาได้แต่ทุกคนยังไม่เชื่อมั่น ทุก
อย่างต้องเป็นออนไลน์ไม่สามารถใส่ยอดเพื่อเพิม่ จานวนเองได้ ราคาการประมูลในแต่ละ Step จะมี
ระบุไว้ในระเบียบการประมูลอยู่แล้วสาหรับรถยนต์จะขึ้นทีละ ๒,๐๐๐ เมื่อถึง ๑ ล้านบาท ก็
เปลี่ยนเป็น Step ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับมูลค่าทรัพย์ ซึ่งมีแค่ ๒ Step ง่าย ๆ ทรัพย์แต่ละตัว
จะมีราคาเปิด มอเตอร์ไซค์ถ้าไม่เกินหนึ่งแสนบาท จะเป็น step ละ ๑,๐๐๐ บาท หากเกินหนึ่งแสน
บาทจะขึ้นเป็น step ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นกฎการประมูล ซึ่งทุกคนรู้ จบประมูลจะบอกว่าออนไชต์
รายใดเป็นคนได้ และจะซิงค์เรื่องของการชาระเงิน ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นประเภทเดียวกัน ราคา
เลยใกล้เคียงกัน การวางวงเงินจึงอยู่ในวงเงินเดียวกันที่สามารถดูทรัพย์ได้หลายทรัพย์ แต่ทางของ
กรมบังคับคดีนั้น ที่แปลงใหญ่ แปลงเล็ก ราคาต่างกัน ก็พูดยากและคิดว่าการขายของกรมบังคับคดี
ในแต่ละวันไม่ได้มากจริง ๆ หากแยกรายการ อาจจะง่ายกว่า
การที่กระบวนการขายทอดตลาดมีการเขียนไว้เป็นกฎหมายคือข้อดี หากมีการตั้งกติกาไว้และทาตาม
พอขายเสร็จแล้วคนที่ต้องการถึงเวลาแล้วไม่ต้องการขายขึ้นมาก็ไม่ได้ เพราะมีข้อประกาศชัดว่าหากมี
คนเคาะราคาแล้วต้องขาย เป็นการปกป้องทั้งคนซื้อและคนขาย กฎหมายรองรับของบริษัทถึงแม้จะ
ไม่มีแต่ถ้าเคาะแล้วก็ต้องขาย ต้องรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายหากเคาะไปแล้วไม่อยากซื้อ
จะถูกยึดมัดจา หากไม่มีคนจัดการที่เป็นคนกลางต้องเกิดการฟ้องร้อง นอกจากว่าเขียนไปเลยว่า
คนขายมีสิทธิไ์ ม่ขายตั้งแต่แรก ที่เจออยู่คือการขายรถยนต์ของกรมศุลกากร เขียนเอาไว้เลยว่าอานาจ
ภายใต้คณะกรรมการทุกท่านและมีประธาน ประธานจะเป็นคนกดสมัยก่อนเป็นการยกชูป้ายชูธงกัน
ให้มีการกดปุม่ ปุ่มสีแดงคือไม่ขาย
ปัจจุบันบริษัทบริหารสินทรัพย์มีการขายทอดตลาดเองได้ตามกฎหมาย ขายหุ้น บังคับจานา
นอกจากนั้น หากยึดทรัพย์ต้องไปบังคับคดีจากกรมบังคับคดีเท่านั้น ปัจจุบันบริหารสินทรัพย์ยังไม่ได้
ดาเนินการถึงขั้นนั้นเพราะโดยหลักทรัพย์สินของบริหารสินทรัพย์ไม่ได้มาก การขายทอดตลาดใน
ปัจจุบันต้องมีการขออนุญาตให้ชัดเจน แต่บริษัทสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (BAM) สามารถ
ดาเนินการได้เพราะมีหลักประกันธุรกิจ สร้างกระบวนการขายทอดตลาดเองโดยอิงแบบกรมบังคับคดี
ดาเนินการเคาะแล้วทาการขาย
ทรัพย์ของบริหารสินทรัพย์สามารถเข้าไปดูได้แต่ของกรมยังคับคดีไม่สามารถเข้าไปดูได้ หากเป็นไป
ได้ถ้ามีเจ้าพนักงานบังคับคดีเอกชนโดยที่กรมบังคับคดีอนุญาต บริษทั บริหารสินทรัพย์สุขุมวิทก็
ต้องการจะเข้าไปดาเนินการให้ อย่างน้อยก็สร้างกระบวนการให้ได้ หากกรมบังคับคดีอนุญาต เห็นว่า
ธนาคารส่วนใหญ่จะเข้าไปช่วยดาเนินการในบางเรื่องด้วย เนื่องจากกรมบังคับคดีดาเนินการช้าเพราะ
งานมาก
ตรงหน้าของเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีควรมีการพัฒนา เช่น ตรงลาดพร้าว ๑๐๑ มีทรัพย์อะไรขาย
บ้าง แต่กรมบังคับคดีดาเนินการขายแต่ละชิ้น จึงมองไม่ออก เช่น มีคนต้องการได้อสังหาริมทรัพย์
แถวรามคาแหงก็สามารถกดเข้าไปทรัพย์ที่จะขายในตลาดรามคาแหงมีเต็มไปหมด สนใจจึง
ดาเนินการไปซื้อ เพราะฉะนั้นกรมบังคับคดีก็จะมีนักลงทุนบางกลุ่มมาไล่ซื้อทรัพย์และเมื่อเอกชน
นาไปขายก็ต้องมีกลยุทธ์ มีประชาสัมพันธ์ ต้องให้บริการมาก ๆ สาหรับในเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี
๑๓๔

ประเด็น
-

ความเห็นเกีย่ วกับ
การขายทอดตลาด
ของกรมบังคับคดี

-

การขยายโอกาสใน การขายทอดตลาด
ของกรมบังคับคดี

-

ข้อคิดเห็น
หากไม่รู้เลขคดีแดง ก็จะหาทรัพย์ในหน้าเว็บไม่พบ
กลุ่มที่ดาเนินการซื้อมักจะทาการแบบครบวงจร ทั้งซื้อทั้งรีโนเวท โดยสามารถคิดไว้เลยว่าควร
ปรับปรุงในวงเงินเท่าใดเพื่อให้ทราบต้นทุน ความจริงแล้วในการขายทรัพย์จะต้องขายให้ได้ราคาสูง
เพื่อให้ลูกหนี้ได้รับการชาระหนี้แบบเต็มที่ กรมบังคับคดีที่ดาเนินการขายไม่ได้เพราะยังมีความยึดถือ
เรื่องความยุติธรรม หากกรมบังคับคดีดาเนินการจัดรูปแบบการขายให้ดีอาจจะขายได้ราคาดีขึ้น ซึ่ง
เทียบกับการขายทอดตลาดในรูปแบบของเอกชนที่การเข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถ
ช่วยให้เกิดตลาดได้กว้างขึ้น
ระบบ E-Offering ดาเนินการมา ๒ ปีแล้ว ควรจะให้เกิดผลที่หากมีผู้ต้องการได้ทรัพย์จริง ๆ ก็ไม่
จาเป็นต้องเดินทางไปไกล โดยการทาข้อมูลในเว็บไซต์ ให้สามารถช่วยในการตัดสินใจได้ การพัฒนา
แม้ว่าอาจล่าช้าแต่กต็ ้องประชาสัมพันธ์ไปเรื่อย ๆ อย่าทิ้ง ยิ่งช่วงโควิด ทางกรมบังคับคดีไม่
จาเป็นต้องงดขาย ควรขายเพื่อให้เงินเคลื่อนทรัพย์ออก ทาให้เศรษฐกิจหมุนเวียนต่อความสามารถทา
ให้มีคนมาสนใจซื้อมากขึ้น ทาได้โดยการอานวยความสะดวก โดยเน้นเปิดการขายให้กว้างขึ้น หาก
ทรัพย์ถูกดองไว้นานทางกรมบังคับคดีก็มีช่องทางคือคณะกรรมการกาหนดราคาทรัพย์ที่จะช่วยดูถึง
การขายหลายครั้ง ที่ต้องเอาเข้าประชุมเพื่อปรับราคาลง ในการประเมินราคานั้น ทางกรมบังคับคดี
จะประเมินเป็นบล็อก ไม่ได้ประเมินตามสภาพ
กฎหมายที่มีการแก้ไขในปี ๒๕๖๐ กรมบังคับคดีประกาศ หลังจากยึดทรัพย์ภายใน ๖๐ วัน กรม
บังคับคดีจะเอาทรัพย์ออกมาขายทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีทรัพย์เอาออกมาขายหรือยังไม่สามารถ
ดาเนินการได้ทั้งหมด แต่หากมีช่องทางการขายออนไลน์จะทาให้การขายทรัพย์ดีขึ้น
ในการส่งหมาย กรมบังคับคดีต้องออกไปส่งเอง ต่างกับศาลทีส่ ่งหมายทางไปรษณีย์ก็ถือว่าปิดหมาย
โดยชอบแล้วกระบวนการที่จะแจ้งลูกหนี้และดาเนินการต่อใช้ระยะเวลานานมาก ทาให้ไปร่าง
ประกาศไม่ได้ ไม่สามารถทาอะไรได้
สาหรับการประกาศขาย งดการขายโดยชอบ กระบวนการนี้คือต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบไม่ว่า
จะอยู่ที่ใดว่าจะมีการประกาศขาย
กรณีที่สถาบันการเงินทุกรายต้องการจะซื้อ แล้วรอราคาลงมา ๗๐ เปอร์เซ็นต์ แต่นานมากไม่ลงมาถึง
สักที กว่าจะถึงก็อีกครึ่งปี ระยะเวลามันทอดยาว ซึ่งทาให้เสียเวลาในการที่ลูกหนี้หลายรายจะจบหนี้
ทรัพย์ติดอยู่ที่กรมบังคับคดีจานวนมากประมาณ ๒ แสนล้านบาท หากสามารถดาเนินการให้
บุคคลภายนอกซื้ออาจจะต้องมีการตกแต่งหรือมีการหมุนเวียนทรัพย์ หากไม่ดาเนินการออกขาย
ทอดตลาด ใครก็ไม่สามารถเอาออกไปได้ วันนีต้ ิดอยู่ที่กรมบังคับคดี ทุกวันนี้กฎหมายเปิดช่องหลาย
ตัวให้สามารถทาได้ดีขึ้นรวมถึงเรื่องของศาล การฟ้องแทบไม่ต้องส่งเอกสารแต่ใช้ระบบ E-Filing การ
สืบพยานก็ดาเนินการผ่าน Video Conference หากอยู่ต่างประเทศหรืออยู่โรงพยาบาล จึงต้องรีบ
พัฒนาและลดข้อจากัดหลาย ๆ เรือ่ ง
กรณีที่ไปยึดทรัพย์และกรมบังคับคดีต้องส่งราคาประเมินที่ดิน ต้องส่งภูมลิ าเนาจาเลย สิ่งที่ควรจะทา
ตอนนี้คือส่งแค่ภาพถ่าย นอกจากนั้น ทางกรมบังคับคดีควรจะลิงค์กบั กรมการปกครองหรือระบบ
ราชการได้ทั้งหมด ไม่ต้องดาเนินการส่งหรือรับรองเอกสารซึ่งจะรวดเร็ว เมื่อก่อนการประกาศขาย
ของกรมประมาณ ๑๕ ปีที่แล้ว ดาเนินการมา ๔ นัดต่าสุด ๗๐ เปอร์เซ็นต์ จากปัจจุบันคือลดลงมา
จาก ๑๐๐ เป็น ๙๐, ๘๐ จนสุดท้ายอยู่ที่ ๗๐ แล้วไม่ลดต่าไปกว่านีจ้ นกว่าจะขายได้ เพราะฉะนั้น
ราคาประเมินในขณะยึดทรัพย์ กรมบังคับคดีจะมีสานักงานทาการประเมินอีกครั้ง โดยขายเพื่อความ
ยุติธรรมทั้งหมด เพื่อไม่ให้ถูกร้องหรือทาให้คดีเกิดความล่าช้า สาหรับหนี้ในสถาบันการเงินตอนนี้
หากรัฐบาลไม่ช่วยอาจจะถูกขายทอดตลาด ไม่ใช่ว่าจะมาเตะถ่วงเพราะบางคนชอบคิดว่าธนาคาร
ทาไมไม่ดึง โดยลืมไปว่าดอกเบี้ยขึน้ ทุกวัน ถึงจุดก็จะต้องฟ้องล้มละลายต่อ นี่คือภาพใหญ่ของการ
บังคับคดี

๑๓๕

๕.๕

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นของผู้เข้ำสู้รำคำ

การรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าสู้ราคา จานวนรวมทั้งสิ้น ๑๐ คน (จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน)
สามารถสรุปประเด็นที่สาคัญได้ดังนี้
ประเด็น
ความคิดเห็นเรื่องการ
ขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

-

-

การขายทอดตลาด
ผ่านเว็บไซต์ใน
ต่างประเทศ

-

เปรียบเทียบการขาย
ทอดตลาดแบบปกติ
กับแบบออนไลน์

-

ความคิดเห็นถึงข้อดี
ของการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์

-

ความคิดเห็นถึงข้อเสีย ของการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์
-

ข้อคิดเห็น
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการวิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องระวังในเรื่องของการเสนอราคา
เนื่องจากในวิธีอิเล็กทรอนิกส์มีการกาหนดราคาเป็นขั้นบันได ทาให้ไม่สามารถเสนอราคาที่สูง
ข้ามขั้นได้ นอกจากนี้ยังมีการปรับลดราคาเปิดประมูลหากไม่มีผสู้ นใจซื้อในรอบก่อนหน้า อาจ
ทาให้สุดท้ายราคาที่ประมูลได้ไม่สงู เท่าที่ควร ทาให้ฝ่ายโจทก์เกิดความเสียหาย
การขายทอดตลาดในระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องคานึงถึงการอานวยความสะดวกหรือการพัฒนา
เครือข่ายเชื่อมโยง หากติดขัดอาจจะเกิดทาให้ระบบมีความล่าช้า จะทาให้เสียเวลา โดยเฉพาะ
วันที่มีคนเข้าประมูลเป็นจานวนมาก อันอาจเกิดขึ้นจากระบบอินเทอร์เน็ต ความไม่เข้าใจของ
ผู้ใช้ระบบ และการขาดความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ เป็นต้น
การขายในระบบออนไลน์ E-Offering/ E-Auction ถือว่าเป็นระบบที่ดี คือเปิดโอกาสให้กับคน
ทั่วประเทศที่จะทาการประมูลซื้อขายทรัพย์
หากจะพัฒนาเป็นระบบ E-Auction ก็เห็นด้วย ปัญหาคือเรื่องการทางานเนื่องจากไม่มีเวลาที่จะ
เข้ามาร่วมในส่วนนี้ หากเป็นระบบ E-Auction มันจะสะดวกขึ้น เพราะแม้แต่ E-Offering ก็
ยังคงต้องเดินทางมาที่กรมบังคับคดีอยู่ดี ซึ่งมองว่าไม่สะดวก จึงไม่สนใจเข้าร่วม E-Offering
การขายทอดตลาดผ่านเว็บไซต์ในต่างประเทศถือว่าใช้ได้ แต่เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่รองรับ
หากขึ้นเว็บไซต์ก็ดี แต่ยังมีความกังวลในเรื่องของคลื่นความถี่ที่จะมารองรับการใช้งานในจุดนี้ว่า
ยังไม่รวดเร็วพอ เช่น การใช้สัญญาณโทรศัพท์ หากไม่ผ่านก็จะเกิดความล่าช้า เมื่อเปรียบเทียบ
กับต่างประเทศยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ข้อแตกต่างระหว่างการยกเสนอราคากับการประมูลผ่านระบบนั้น คือ การที่มีการประมูลผ่าน
ระบบอาจเกิดความล่าช้า ต้องรอเวลาเพื่อให้ราคาปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ในขณะที่ถ้าเป็นระบบ
เดิมผู้เข้าสูร้ าคาสามารถเห็นราคาได้เลย ไม่ต้องรอ
การประมูลแบบปกติเมื่อทาการใส่ราคาเท่าไหร่กส็ ามารถทาได้เลย หากไม่มีใครยกประมูลก็จะ
ดาเนินการต่อทันที หากเป็นประมูลแบบ E-Offering Auction อาจจะต้องใช้เวลาเพราะต้องรอ
อีกฝั่งที่ยังไม่กดหรือไม่มั่นใจว่าจะประมูลทรัพย์สินตัวนี้หรือไม่ แต่หากมีการบริหารจัดการใน
ส่วนนี้ อาจมีการสารวจก่อนว่าทรัพย์ใดไม่มผี สู้ นใจก็ตัดออกจากระบบเลย จะทาให้เกิดความ
รวดเร็วมากขึ้น
การประมูลแบบออนไลน์จะดีกว่าตรงที่มีการมาดูทรัพย์ต่าง ๆ และการเข้าถึงข้อมูลของทรัพย์ใน
รูปแบบออนไลน์จะละเอียดกว่าการที่ต้องมาดูที่กรมบังคับคดีเอง
หากเข้าระบบแบบ E-Auction แบบเต็มรูปแบบมันจะดีและไม่ได้กงั วลอะไรเนื่องจากทางานกับ
หน่วยราชการ และให้ทางกรมได้พัฒนาระบบและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
หากเป็นการชาระเงินในรูปแบบของการออนไลน์ เช่น การสแกนผ่าน QR Code จะเกิดความ
สะดวกเนื่องจากไม่ต้องเดินทางมาถึง ๒ ครั้ง เหลือเพียงครั้งเดียว ไม่มีการต่อแถววางทรัพย์เป็น
เพียงการวางทรัพย์ผ่านบัตร มีความมั่นใจที่จะให้ตดั ผ่านออนไลน์ หรือ Electronic Banking
เพราะมีความมั่นใจกับทางกรมบังคับคดี
ในมุมมองของผู้ซื้อมองว่าการมีคนเข้าร่วมประมูลมากเนื่องจากใช้วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์จะทา
ให้ราคาทรัพย์เพิม่ สูงขึ้น ซึ่งจะไม่ดตี ่อผู้ซื้อ
คิดว่าในระบบปกติน่าจะดีกว่าเนื่องจากทราบผู้เข้าร่วมประมูลได้
สาหรับการเข้าไปประมูลออนไลน์การเข้าถึงของประชาชนไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื่องจาก
ประชาชนไม่มคี วามรู้ หรือการศึกษาเทคโนโลยีประชาชนไม่สามารถเข้าใจได้ทาให้เสียโอกาสของ
๑๓๖

-

ข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้อง

-

-

-

ข้อกังวลของผู้เข้าสู้
ราคาต่อการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์

-

-

ประเด็นอื่น ๆ

-

-

ผู้ที่รู้เทคโนโลยีมากกว่า เนื่องจากความรู้ของคนรุ่นหลังและคนรุ่นใหม่มีความแตกต่างกัน
อุปสรรคการประมูลในการดาเนินงานของระบบ จากประสบการณ์ในการเข้ามาประมูลทรัพย์
บ่อย ๆ มักจะเกิดปัญหาระบบขัดข้องตรงส่วนของการขายเป็นระบบปกติ ขัดแย้งกันเองในลาดับ
การขายเนื่องจากข้อมูลไม่แสดงบนหน้าจอหรือระบบต้องรอประมาณ ๑๐-๑๕ นาที หรือรอให้
เจ้าหน้าที่มาแก้ไขระบบการทางาน
การวางหลักทรัพย์ควรจะเป็นแบบออนไลน์ และสามารถใช้ได้ทุกธนาคาร
การเชื่อมั่นในการวางเงินมัดจาหรือการได้เงินคืนต้องมีความเชื่อมั่นสูง เนื่องจากก่อนเข้าทาการ
ประมูลเราต้องทาการวางหลักทรัพย์ก่อน เพราะหากเป็นระบบออนไลน์แล้วจะยุ่งยากกังวลใน
เรื่องของการวางหลักทรัพย์ เนื่องจากระบบปกติคือการคืนหลักทรัพย์ง่าย เป็นการคืนวันต่อวัน
สามารถใช้บัตร เดบิตได้ (ในกรณีที่วงเงินสูง) หากไม่ได้ทรัพย์ก็จะทาการคืนเงินกลับเข้าบัตร ณ
ปัจจุบันสามารถใช้บัตรในการวางหลักทรัพย์ได้เหมือนการวางวงเงินไว้เมื่อทาการประมูลเสร็จก็
จะทาเรื่องคืนเงิน หากเป็นระบบ E-Auction เราจะมั่นใจได้อย่างไรเนื่องจากระบบไม่ใช่
เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยของระบบ
การดูทรัพย์หากมีมากกว่า ๑ ภาพก็จะดี และหากมีการเชื่อมต่อกับทรัพย์ให้ดูง่าย ก็จะดี ตอนนี้
หากเป็นโฉนดจะสามารถตรวจสอบได้ง่าย แต่หากไม่ใช่เลขที่โฉนดจะทาการตรวจสอบไม่ได้
เนื่องจากกรมที่ดินไม่รองรับ หากเป็นทีต่ ่างจังหวัดไม่ใช่โฉนดและเป็นในรูปแบบเดียวกันกับโฉนด
ก็จะดี ของกรมบังคับคดีเข้าระบบ GIS ได้สามารถเข้าไปตรงนั้นได้หมดทั้งแผนที่ จะลดความ
ยุ่งยากในการเข้าไปเช็คทรัพย์ได้
การเปลีย่ นเป็นระบบออนไลน์ก็ดี แต่ต้องคัดกรองผูเ้ ข้าร่วมประมูลหรือการวางหลักประกัน
ต้องการให้คนที่พร้อมสาหรับการประมูลจริง ๆ เพื่อจะทาการดูราคาทรัพย์ในระบบออนไลน์
สาหรับรูปแบบการประมูล เพียงแค่ตัวเลขให้เห็นหรือการเคาะให้เห็นราคาก็เพียงพอแล้ว ปกติดู
ราคาการประมูลเป็นหลัก
มีประเด็นห่วงเรื่องการตอบสนองแบบ Real Time จะมีความสมบูรณ์แบบหรือไม่ หากไม่
อาจจะเป็นการเสียโอกาสของผู้เข้าร่วมประมูลแบบออนไลน์
หากเป็นระบบออนไลน์เลยก็จะดี แต่กังวลเรื่องการตรวจสอบระบบความโปร่งใส
หากเป็นการประมูลออนไลน์ก็อาจจะมีคนคิดว่าราคาที่ขึ้นใครเป็นคนเคาะ มีตัวตนหรือไม่ หาก
มองในแง่ร้ายว่ากรมบังคับคดีเป็นผู้ทาการเคาะก็อาจจะไม่มีคู่แข่ง ในมุมมองเห็นว่าการประมูล
อยู่ที่ราคา ความมั่นใจในระบบจะเกิดจากความโปร่งใส ควรทาการศึกษาบริษัทที่มีการประมูล
ออนไลน์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสหการประมูลหรือ E-Auction ของทางราชการบางส่วนซึ่งมีอยู่แล้ว
หรือสหการประมูลที่ประมูลรถ
ประชาชนทั่วประเทศยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ การจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการประมูล
แบบออนไลน์ทาได้อย่างไร ประโยคที่ใช้ในการเข้าถึงการประมูลออนไลน์ แต่ละเมนูในหน้าเว็บมี
ความหมายอย่างไร การเข้าถึงระบบออนไลน์แต่ต้องสามารถเข้าถึงประชาชนหรืออธิบายให้กับ
ประชาชนทั่วประเทศเข้าใจ ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจหรือทราบแล้วว่าระบบของเว็บไซต์เป็นอย่างไร
ภาษีรายได้ของเจ้าของเดิมที่ผู้ซื้อจะต้องไปรับภาระ ปกติจะขอคืนได้ภาษีของเจ้าของเดิม
สามารถขอคืนได้จึงไม่ต้องเสียซ้าซ้อนเรื่องภาษีเงินได้ของเจ้าของโฉนดเดิมจากการประมูลทรัพย์
ส่วนของผู้อยู่อาศัยเมื่อทาการประมูลทรัพย์ไปแล้ว มีผู้อยู่อาศัยเดิมทาให้การเข้าครอบครองหรือ
การเข้าพื้นที่ขอเข้าไปใช้ทรัพย์จะมีปัญหาเจ้าของทรัพย์เดิมไม่ยอมออก ไม่มีข้อกาหนดหรือ
มาตรการที่ชัดเจนที่จะบังคับให้เจ้าของเดิมออกอย่างเดียวกันกับการขายทอดตลาดด้วยการ
บังคับเอาโฉนดออกขายทอดตลาดได้ แต่ไม่สามารถบังคับให้เจ้าของเดิมออกจากทรัพย์ได้
ค่าส่วนกลางส่วนที่เป็นคอนโดให้ใช้แบบความชัดเจน การค้างค่าส่วนกลางของคอนโดหรือ
จัดสรรของนิติบุคคลขอให้มีระบบที่ชัดเจนไม่เกิดปัญหากับนิติบุคคล หากเป็นคอนโดให้ผู้ซื้อ
ชาระค่าส่วนกลางก่อนแต่หากเป็นหมู่บ้านจัดสรรผู้ซื้อไม่ต้องชาระ อยากให้ระบบในส่วนนี้เป็น
๑๓๗

มาตรฐานแบบเดียวกัน
- การดาเนินการเข้าดูแลทรัพย์ในระดับที่เป็นเจ้าของได้ หรือการประมูลบ้านหลังนั้นได้ถือว่าคุ้มใน
การเดินทางเข้ามาประมูล เนื่องจากไม่มีทางทราบว่าสภาพทรัพย์เป็นอย่างไร การเข้าทาการ
ตรวจสภาพทรัพย์เป็นไปได้ยาก เสนอหากผู้ที่ต้องการตรวจทรัพย์เสนอรายชื่อให้กรมบังคับคดี
แล้วให้กรมบังคับคดีดาเนินการแจ้งให้นิติบุคคลทราบว่า วัน เดือน ปี เวลา ใด ที่จะมีผู้เข้า
ประมูลไปดูทรัพย์และชื่ออะไร
- ปัจจุบันการวางหลักประกันสูง เงินที่วางมัดจาไว้สูงและขั้นตอนการดาเนินการเข้าประมูล
เนื่องจากลูกหนี้ที่ต้องการเข้าประมูลต้องวางหลักประกันสูงมาก เมือ่ เทียบกับสมัยก่อน
- การเข้าตรวจสอบทรัพย์ มีความยุง่ ยากเมื่อซื้อทรัพย์ได้แล้วแต่เจ้าของทรัพย์เดิมไม่ได้ออกจากตัว
ทรัพย์ ผู้ซื้อทรัพย์ไม่สามารถให้ธนาคารเข้าดาเนินการประเมินราคาทรัพย์ได้ เมื่อทาการประเมิน
ไม่ได้ ทางผู้ซื้อก็ไม่สามารถซื้อทรัพย์ตัวนั้นได้ ทางธนาคารจึงทาการยึดมัดจา ควรจะออก
กฎหมายให้จาเลยยินยอมให้ผู้ซื้อทรัพย์สามารถเข้าไปประเมินได้ เพราะผูซ้ ื้อทรัพย์เข้าไป
ประเมินไม่ได้ธนาคารก็จะไม่สามารถอนุมัติเงินกู้ได้

๕.๖

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นของผู้ให้บริกำรขำยทอดตลำดทำงเว็บไซต์

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการขายทอดตลาดทางเว็บไซต์ จานวนรวมทั้งสิ้น ๒ คน (จานวนไม่
น้อยกว่า ๒ คน) สามารถสรุปประเด็นที่สาคัญได้ดังนี้
ประเด็น
ข้อคิดเห็น
การขายทอดตลาด - ระบบ E-Auction ของกรมบังคับคดีไม่สามารถสนับสนุนการประมูลได้มากนัก เนื่องจากกฎหมาย
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ไทยพยายามให้สิทธิ์ลูกหนี้ ปกป้องจนเกินเหตุ และยังมีปญ
ั หาในเรือ่ งสิทธิ์ว่าใบอนุญาตยังเป็นชื่อ
ของกรมบังคับคดี
ลูกหนี้ เมื่อลูกหนีไ้ ม่ดาเนินการต่อใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขาดหรือมีการต้องรื้อตึก กระบวนการนี้
มีปัญหา ทาให้กรมบังคับคดีไม่มรี ะบบที่ดี แต่ต่อมาเริม่ มองเห็นประเด็นทางธุรกิจมากขึ้นในเรื่อง
ของการขายทอดตลาด
- ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีคือฝ่ายกากับงานคดี เป็นงานเกีย่ วกับการขายทอดตลาด
ปัจจุบันนีก้ รมบังคับคดี มี E-Offering การแก้กฎหมายให้เจ้าพนักงานบังคับคดีของเอกชน
ดาเนินการมีจากัด จึงมีแค่การบังคับคดีใหญ่ ๆ เท่านั้น ที่มสี ถานทีห่ รืออะไรรองรับ เพราะไม่ใช่งาน
โดยตรงของเอกชน เช่น การมาประมูลที่กรุงเทพฯ หากคนเชียงใหม่สนใจต้องขับรถไปจองเครื่อง
ผ่านระบบได้ แต่พอวันประมูลจริงคือวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ก็ต้องไปที่หน้าจอเพื่อวางเงินประกัน
เพราะเป็นเงื่อนไขการเข้าสูร้ าคา ก็จะได้ User Password ในการที่จะเข้าร่วมแข่งประมูลในทรัพย์
ตัวนั้น ซึ่งจะมีเจ้าพนักงานบังคับคดีคอยติดตามหากได้ทรัพย์แล้วจะต้องดาเนินการอย่างไร เมื่อมีผู้
ซื้อได้จะต้องดาเนินการอย่างไร หากซื้อไม่ได้ก็มารับซองที่วางประกันคืน คือปัจจุบันเท่าที่ทราบ
เกี่ยวกับการ E-Offering พันธกิจของกรมบังคับคดีนั้นให้เป็นไปตามคาพิพากษา ซึ่งมีคาสั่งของกรม
บังคับคดีเต็มไปหมด ในที่สุดก็มีแพลตฟอร์มของกฎหมายต้องมีเอกสาร ซึ่งปัจจุบันก็มีการพัฒนา
อิเล็กทรอนิกส์ลายมือชื่อเอกสารหรือที่เป็นลายน้าซึ่งถูกรับรองตามกฎหมาย มีเรื่องการประชุมผ่าน
ระบบโดยไม่ต้องนั่งประจาที่
- การขายทอดตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางกรมบังคับคดีสามารถทาการขายทอดตลาดได้ทั่วโลก
เพราะมีการเปิดช่องให้แล้ว แต่ที่ยงั ไม่ขับเคลื่อนไปเพราะมีปญ
ั หาเรือ่ งการกดหรือระบบการขายที่มี
การล่าช้าเรื่องเวลา เพราะจะมีผลในทางกฎหมายทันทีหากดาเนินการกดในเวลา ๑๒:๐๐ น. และ
เรื่องการนาส่งเอกสาร หากปัจจุบนั กฎหมายเปิดช่องสามารถทาได้ เพราะปัจจุบันต้องเดินทางไปที่
สานักงานบังคับคดีเชียงใหม่ทาการขายที่เชียงใหม่เพื่อเอาโฉนดสัญญาจานองมาโอน ถึงอย่างไรก็
ต้องเดินทางไปที่เชียงใหม่อยู่ดี เรือ่ งการวางเงินก่อนซื้อจะดาเนินการอย่างไรนั้น จะมีผลทาง
๑๓๘

ระบบการประมูล
ทรัพย์ของสหการ
ประมูล

ประเด็นและ
รูปแบบการทา EAuction

กฎหมายตามมามีอยู่เรื่องเดียวคือการดาเนินกระบวนพิจารณาทีไ่ ม่เป็นธรรม จะไม่ชอบด้วย
กฎหมาย จึงไม่สามารถที่จะดาเนินการได้เต็มทีส่ าหรับที่เอกชนทาที่สามารถขายได้เต็มที่ ส่วนนั้นคือ
มีการให้ความยินยอม แต่สาหรับกรมบังคับคดีคือการเอาทรัพย์ของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดโดย
การเปลีย่ นกรรมสิทธิ์ทันทีโดยหมายศาล เพราะฉะนั้นผู้มสี ่วนได้เสียทั้งหมดที่เสียประโยชน์จะทา
การคัดค้าน
- การขายทอดตลาดออนไลน์ควรจะทาตั้งนานแล้ว แต่ด้วยสานวนที่เข้าไปที่กรมบังคับคดีน่าจะเป็น
ล้านสานวนและมีทรัพย์สินเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ประมาณ ๒ แสนล้านบาทในปีนี้ ส่วนของเก่ามี
ค้างอยู่อีกเท่าใด โดยประมาณน่าจะมีสัก ๓ แสนล้านบาท ทรัพย์สนิ จะถูกกองไว้ที่กรมบังคับคดีไม่
สามารถเอาออกได้ เศรษฐกิจไม่หมุนไม่ว่าลูกหนี้จะเอากลับคืนไป หรือบุคคลภายนอกดาเนินการซื้อ
เพราะฉะนั้นเป็นคลังที่หากทาการยึดมาแล้ว สิ่งที่ภาครัฐจะได้คือหากคู่ความตกลงถอนการยึดทาง
กรมบังคับคดีจะคิด ๒ เปอร์เซ็นต์จากราคายึด ๒ แสน ล้านบาทที่ยดึ ไป หากขายทอดตลาดกรมจะ
หัก ๓.๕ เปอร์เซ็นต์รวมอากร เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องทาตั้งแต่ดาเนินการยึดทรัพย์ ร่างประกาศ
ขาย ทาการขายตรวจสอบความถูกต้องไม่ให้เหลื่อมล้าไม่ให้ผู้มสี ่วนได้เสียฟ้องร้องตัวเองด้วย จนถึง
ขายและเอาตัวทรัพย์ออกไป เพราะฉะนั้นงานมีมาก เจ้าพนักงานบังคับคดีเอกชนเมื่อ ๑๕ ปีที่แล้ว
อธิบดีคนเก่าเปิดมาแล้วแบบสุดเหวี่ยง สถาบันการเงินสามารถตั้งพนักงานเอกชนเพื่อขับเคลื่อนทาง
กรมบังคับคดีเพียงแค่กากับดูแลเท่านั้นว่าอย่าให้ผิดกฎหมาย สาหรับวันนี้กฎหมายเกี่ยวกับเจ้า
พนักงานบังคับคดีเอกชนออกมาแล้วอยู่ที่ว่ากรมบังคับคดีจะผลักดันอย่างไร
- สาหรับสหการประมูล การขายทอดตลาดตามแนวคิดของบริษัท ที่มคี วามเชื่อมั่นเสมอคือการขาย
ทอดตลาดคือวิธีการขายที่เป็นทางการที่สุด เพราะเปิดให้มีการแข่งขันราคาเป็นการขายทอดตลาดที่
ตรงและโปร่งใสมากกว่าการไปเจรจาซื้อขายกัน เพราะสามารถแข่งราคาได้ จะได้ราคาทีด่ ีที่สุด
สหการประมูลใช้ E-Auction เพราะช่วยในเรื่องของเครือข่าย ทาให้คนรับรู้มาก เข้ามาประมูลแข่ง
กันมาก ซึ่งหากเป็นการขายทอดตลาดธรรมดาที่ไม่ใช่ E-Auction ก็อาจจะไม่เวิร์คมากเท่านี้ แต่ของ
สหการประมูล การประมูลแบบ E-Auction นอกจากระบบการประมูลแล้ว มีการไลฟ์ถ่ายทอดสด
ตอนประมูล เพราะฉะนั้นคนเห็นสถานที่เห็นว่ามีการแข่งกันจริง มี E-Auction ที่เป็นระบบ
เนื่องจากกังวลว่าจะเกิดคาถามว่ามีการแข่งขันกันจริงหรือไม่ หรือว่ามีการเตรียมการได้หรือไม่ที่จะ
มีคนไปอยู่เบื้องหลัง แต่สาหรับของสหการประมูลคือเปิดแข่งกันหน้าลาน ซึ่งสามารถประมูลได้ แต่
ก็ไม่ได้ใช้ E-Auction ทั้งหมด มีการประมูลทั้ง E-Auction และประมูลหน้าลานโดยตรงทั้ง ๒
ระบบ สามารถเข้าสมัครและถือป้ายมาจากทั่วประเทศจะมาจากที่ใดก็ได้หรือทั่วโลก โดยมีไอดีเพื่อ
ประมูลเมื่อถึงเวลาและเมื่อทรัพย์ตัวนั้นเข้ามาก็สามารถประมูลจากที่ใดก็ได้ แข่งพร้อมกันใน
ทรัพย์สินชิน้ เดียวกัน ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบจะมีเรื่องของการดูทรัพย์เท่านั้น อยู่ที่ความมั่นใจ
ของ E-Auction house มากกว่า คนดูทรัพย์มีความมั่นใจว่ามีการแจกแจงรายละเอียด การดูเกรด
การวางประกันแล้วคืน จึงสร้างความมั่นใจมากขึ้น การมาดูทรัพย์ความจริงไม่ได้เป็นข้อจากัด
เพราะว่าถ้าไม่มา วันประมูลก็จะมาขอดูก่อนก็มีโอกาสทาได้ การมาดูทรัพย์คนมาดูกับคนตัดสินใจ
ไม่ใช่คนเดียวกัน บางคนส่งตัวแทนมาถึงเวลาคนเคาะราคาอาจจะเป็นเจ้าของเต็นท์ การเคาะราคา
หมายถึงว่าคนสั่งว่าจะสู้ถึงราคาเท่าใด เพราะบางครั้งคนมาดูทรัพย์กอ็ าจไม่ได้เป็นเจ้าของ
ยกตัวอย่าง เจ้าของเต็นท์มีการประมูล ๒-๓ แห่ง ก็ไปไม่ได้ ต้องส่งคนไปดูรถ เพราะฉะนั้นก็ช่วยได้
ในระดับหนึ่ง และเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้คือโลกเปลี่ยนไปมาก การประมูลสาหรับคนสมัยใหม่และคน
สมัยเก่าไม่เหมือนกันคนสมัยก่อนเวลาจะซื้อของยังต้องเดินไปห้าง แต่คนปัจจุบันไม่สนใจ ใช้ดูทาง
Line ถ้าเป็นของต่างประเทศก็ดรู ายละเอียดได้หลายอย่างจึงขอซื้อ ไม่ต้องทาแบบสมัยก่อน ดังนั้น
ในเรื่อง Option ที่แม้จะเป็นการประมูลรถแต่กม็ ีคนบางคนที่ต้องการผ่านออนไลน์
- การทา E-Auction ในช่วงแรกโดยเฉพาะคนทาเกีย่ วกับเต็นท์รถอาจจะเป็นคนโบราณยังต้องการมา
ดูสภาพรถ ปรากฏว่าติดสถานการณ์โควิด-๑๙ สาหรับการทา Option ทามานานแล้วแต่คนส่วน
ใหญ่ยังต้องการมาดูทรัพย์
๑๓๙

- ก่อนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ประมาณ ๕-๖ ปี เป็นช่วงแรกที่ทา โดยใช้วิธเี ช่าใช้ระบบ แต่มาช่วง ๔
ปีหลัง สหการประมูลทาการพัฒนาระบบเอง เรื่องการดูทรัพย์หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่นา่ จะติด
ปัญหาอะไร รถยนต์มีจานวนทรัพย์มากและเคลื่อนไหวตลอดเวลา อสังหาริมทรัพย์เวลาคนจะ
ประมูลต้องไปดูก่อนอยู่แล้ว ถึงจะประมูลจริง หรือว่าออนไลน์อย่างไรก็ต้องดูทรัพย์ก่อน จึงเป็น
เพียงวิธีการเท่านั้นที่แตกต่างกัน ในความจริงเวลาไปจริง ๆ อาจดูอสังหาริมทรัพย์ผดิ แปลง สาหรับ
การดูทรัพย์ของบริษัทสหการประมูลนั้น ที่ไม่มีปัญหาเพราะได้เพิ่ม Option หรือว่ารายละเอียดของ
ตัวทรัพย์เพื่อให้ความมั่นใจ เมื่อก่อนเคยประมูลอสังหาริมทรัพย์ของป่าไม้ มีที่ดิน ตึก บ้าน ขึ้นโชว์
ให้ลูกค้าก่อนว่าอยู่ที่ไหนบ้าง ลูกค้าก็สามารถไปดูก่อนได้ ต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากเป็น E-Auction
ทาให้มีเวลาดูทรัพย์สินนาน ข้อมูลสามารถจัดได้เต็มที่ ในขณะที่กรมบังคับคดีอาจมีข้อจากัดมากใน
หลาย ๆ เรื่อง
- E-Auction อาจจะออกมาไม่ดี หากกรมบังคับคดีบังคับคดีเอาไปทาเอง หากจะเอามาให้เอกชน
ดาเนินการทาการตลาดให้ ต้องบอกผู้เข้าประมูลว่าจะมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตอนที่เอาข้อมูล
มาประมวลควรทาการลงพื้นที่ด้วยในระดับหนึ่ง สื่อสารการตลาดเต็มที่ ทุกวันนี้กรมบังคับคดี
ร้อยละ ๓๓.๓๓ สามารถทาการตลาดได้เลย เช่นพื้นที่ในหมู่บ้านจัดสรร ถ้าทาใบปลิวแจกว่าใคร
ต้องการได้บา้ นในหมู่บ้านนี้ทั้งแปลง แต่ทั้งนี้ ร้อยละ ๓๓.๓๓ ของทรัพย์ที่กรมบังคับคดีกลับไม่ได้
ทาอะไร
- รูปแบบ E-Auction มีหลายรูปแบบ เช่น มีการตั้งเวลาไว้เลย สมมุตวิ ่าทรัพย์รายนีต้ ั้งเวลาไว้เลย ๑
วัน ๒ วัน หรือ ๓ วัน ให้ทาการประมูล เมื่อประมูลเสร็จก็จบกันไป หรือจะประมูลเฉพาะช่วงเวลานี้
หากใครสูไ้ ด้กส็ ู้กันไป สามารถตั้งเวลาได้คล้าย ๆ กับของ eBay แต่อยู่ที่กฎการประมูลด้วยว่า
ยอมรับอะไรได้ในระดับใด สาหรับของบริษัทสหการประมูลมีทั้ง ๒ รูปแบบ คือ การประมูลหน้า
ลานลงทะเบียน และการประมูลผ่านระบบ E-Auction ซึ่งสามารถประมูลที่บ้านโดยสมัคร email
ให้หมายเลขโทรศัพท์ วางประกัน และประมูลผ่านออนไลน์
- การประมูลในรูปแบบ E-Onsite ของบริษัทสหการประมูล เป็นระบบการช่วยลูกค้าหน้าใหม่ หรือ
ลูกค้าที่ไม่ต้องการให้ใครเห็นป้ายไม่อยากให้คนมาจับฮั้ว เป็นการกดผ่านระบบมือถือ สู้กันผ่าน
ระบบ ประมูลแบบ E-Onsite คือมาที่นี่ แล้วบริษัทฯ ดาเนินการให้ ไม่ต้องยกป้าย ได้เห็นทรัพย์
เรื่องนี้บริษัทฯ เคยทาการประมูลให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ทีน่ าเอาทรัพย์ที่ไม่ใช้แล้วมาให้
บริษัทฯ ประมูลขาย ครั้งแรกจะให้ใช้ยกป้ายกันอย่างเดียวซึ่งจะมีเจ้าใหญ่ ที่หากคนอื่นยกป้ายมา
เมื่อใด ก็จะเดินไปหาคนนั้นทันที เลยทาให้ต้องมีการประมูลมีหลายรูปแบบ แบบแรกคือการยกป้าย
และพยายามบังคับหรือไม่ก็ถามชือ่ เลย แบบที่ ๒ เริ่มมีการควบคุมมากขึ้น เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นการ
ใช้โทรศัพท์ซึ่งไปได้ด้วยดี แบบที่ ๓ บังคับให้ใช้การกดอย่างเดียวและนั่งประมูล เมื่อเข้าในพื้นที่
เฉพาะจึงเพิ่มระเบียบ ให้คนที่จะเข้าแข่งขันพร้อมผู้ช่วย ๑ คน ทางการรถไฟต้องรับได้ที่บริษัทฯ จะ
ขอเชิญคนออกหากไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ เช่น มีการเดินไปเดินมา คนมาลงทะเบียนที่มาประมูลทรัพย์
เป็นหลักสิบแต่เวลาสู้กันจริง ๆ มีประมาณ ๑-๒ คน เพราะว่าครั้งแรกก่อนที่จะมาประมูลราคาจะมี
การเปิดเผยรายชื่อว่าจะมีใครมาบ้างจึงมีการเคลียร์กันหมดก่อนหน้า เพราะการที่จะลงทะเบียนซื้อ
ทรัพย์ระดับนี้ จะมีขั้นตอนค่อนข้างมาก วางเงินมัดจาสูงพอสมควร หากลงประมูลแล้วไม่สู้ ดังเช่น
กรณีของ โทรศัพท์ที่มีผเู้ ข้าประมาณ ๓๐ ราย ที่แต่คนที่ประมูลจริงไม่ถึง ๒๐ ราย โอกาสที่คนเข้า
ประมูลแล้วมองหน้ากันมีมาก
- หากเป็นการขายทอดตลาดด้วยระบบออนไลน์การเคาะสามารถเห็นได้ชัดจริง แต่เกิดเคาะในเวลา
เดียวกัน เป็นปัญหาว่าใครได้ ถ้ามีการกดพร้อมกันเวลาเดียวกัน แต่หมายเลขที่กดขึ้นก่อนคือสมมุติ
ว่าเป็นโคราช ทุกคนก็จะสงสัยว่าทาไมไม่เป็นตัวเองได้ เพราะต่างคนต่างไม่เห็นกัน การประมูลใน
ห้องจะสามารถเห็นได้เลยว่าคนใดยกก่อนเพราะเห็นชัด ปัจจุบันที่เป็นระบบออฟไลน์ก็สามารถเห็น
ได้และสามารถดูวีดีโอได้ว่าเป็นหมายเลขเราหรือไม่ที่ยกป้าย จะมีประเด็นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อ
ใจในเรื่องการนามาขาย ในเรื่องของตัวทรัพย์ คนที่ไม่ได้มาลงพื้นที่จริง ๆ จะสามารถตัดสินใจซื้อ
ทรัพย์แบบนี้ได้หรือไม่ เพราะความน่าเชื่อถือของทรัพย์สินที่จะทาการแสดงรูปถ่าย ถ่ายในปีใด ด้าน
๑๔๐
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ในเป็นอย่างไร หรือถ้าไม่มีเวลามาดูก็ไม่ดาเนินการซื้อ ต้องลงมาดูเอง หากประกาศขายจะมีการ
ระบุในเรื่อง เนื้อที่ เขตที่ตั้ง ซึ่งสมัยนี้ google map สามารถช่วยได้ สมมุติว่าอยู่สันทรายเชียงใหม่ก็
สามารถเข้าไปดูคร่าว ๆ ได้ แต่ถึงที่สุดก็จะต้องเดินทางไปเอง เพราะสภาพแวดล้อมเป็นชุมชนแออัด
หรือหากจะไม่ทาการซื้อก็มีทางเดียวคือไม่ได้วางเงินประกันหรือยกเลิก
ตราบใดที่ทรัพย์สินยังไม่สามารถขายได้ ก็จะเป็นเรื่องของคู่ความที่สามารถถอนการขายได้ แม้ว่าจะ
เตรียมเช็คเตรียมอะไรไป นั่งเครื่องบินไปเจอหน้าบอร์ดประกาศยกเลิกการขายหรือถอนการขาย
โดยส่วนตัวเห็นด้วยกับการใช้ระบบแบบออนไลน์ กรมบังคับคดีควรมีการขับเคลื่อนไปได้แล้ว ควร
ใช้ระบบเข้ามา setting การขายพร้อมกันด้วย ทุกวันนี้กรมบังคับคดีแก้กฎหมายก็ยังมีข้อจากัดใน
การขาย
เมื่อกรมบังคับคดีดาเนินการยึดทรัพย์แล้วจะมีค่าธรรมเนียมในการเข้าระบบราชการ ทุกวันนี้กรม
บังคับคดีจะดาเนินการยึดทรัพย์อย่างรวดเร็ว ทรัพย์สินต่าง ๆ ก็จะไปตกอยู่ที่กรมบังคับคดี เพื่อจะ
ทาการขายทอดตลาด แม้ว่าจะเป็นลูกหนี้ที่ดีแต่ไปเสียบัตรเครดิตส่วนอื่นหรือของธนาคารอื่น ไม่ทัน
ระวัง กลายเป็นถูกยึดบ้าน การยึดทรัพย์มีเพียงกรมบังคับคดีเท่านั้นที่ทางานการยึดได้ สาหรับ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะมาแก้ปญ
ั หาก็ไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ปัญหาการขายทอดตลาด
แค่ช่วยอานวยความสะดวกมากขึน้ กับคนที่มาประมูล ซึ่งทางกรมบังคับคดีน่าจะมองที่การได้ราคา
ดีกว่าเพราะเปิดการแข่ง ไม่ใช่แค่คนเดินทางเข้ามาที่กรมบังคับคดี
ปัญหาที่ผ่านระบบ มีปญ
ั หาเดียวกันคือการเคาะไม้ ที่กรมบังคับคดีตอ้ งสามารถเปิดให้ทุกคนเห็นได้
ว่าคนที่เข้ามาประมูลคนนี้ได้จริง ๆ ในเวลาที่เคาะไม้ เมื่อต่อสู้ฟ้องร้องคดีสามารถสูไ้ ด้ว่าคนนีเ้ ป็น
คนได้ทรัพย์ที่ประมูลจริง ๆ
สิ่งที่แตกต่างกันสาหรับผู้มีส่วนได้เสียคือพื้นฐานข้อมูลหรือ Data Information ที่กรมบังคับคดี
ดาเนินการยึด ใช้ข้อมูลฐานเดียวคือข้อมูลที่มาจากศาล สาหรับตอนนี้ยังไม่มีปญ
ั หาเพราะว่ายังไม่มี
ใครเข้าประมูล ซึ่งเปิดตั้ง ๙ สาขา แต่คนสนใจยังน้อยมาก ในกรณีทเี่ ป็นสาขาของต่างจังหวัดที่
ทราบคือของเชียงใหม่ ๑ คดีที่ขายได้ และปัจจุบันเกือบจะ ๒ ปีแล้ว สาหรับคนที่ซื้อได้ต้องเดิน
ทางเข้ามาที่กรุงเทพฯ เพื่อทาสัญญาที่กรุงเทพฯ ดังนั้นเป็นการเปิดเครื่องให้เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันก็
น่าจะยังเป็นอยู่
บริษัทฯ มีสมาชิก Facebook มากกว่า ๖ แสนคน ที่ติดตาม Facebook ของบริษัท ซึ่งมีความ
สนใจในเรื่องของรถยนต์จากที่มีแค่หลักพัน หลักหมื่น ก็เพิ่มขึ้นทุกวัน หากเป็นการออนไลน์แบบมี
option ที่จะให้ประสบผลผลสาเร็จ ต้องมีโมเดล คือ (๑) มีการประมูลออนไลน์กับประมูลหน้าลาน
เป็นสนามเดียวกัน (๒) มีการถ่ายทอดสดประมูลออนไลน์และหน้าลาน ในลักษณะของการไลฟ์สด
เพื่อทาให้เห็นว่ามีการแข่งขันกันจริง ๆ
การกาหนดป้ายประจาวันหมายถึงการมีสิทธิ์เข้าประมูลได้ทุกสาขาทั่วประเทศ สมมุติว่า บริษัทฯ มี
๕ สาขา ประมูลพร้อมกัน อยู่เชียงใหม่ก็อาจจะ Login เข้าไป การสมัครเข้าเว็บไซต์ต้องมี
หลักประกันถึงจะสมัคร โดยการเข้าหน้าเว็บไซต์จะต้องสมัครสมาชิกมีค่าสมัครที่ ๒๐,๐๐๐ บาท
สาหรับรถยนต์ และ ๕,๐๐๐ บาทสาหรับมอเตอร์ไซค์ เป็นหลักประกันที่เท่ากับหลักประกันหน้า
ลาน มีการโอนเงินและส่งสลิปมาให้ เพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้รับการยืนยันว่ามีการโอนเงินจริง แล้ว
จากนั้นจะเปิดให้เข้าได้เลย สาหรับเงินของ user เข้าออกสะดวกมากหากไม่ต้องการจะเก็บไว้ที่
สหการประมูล เมื่อประมูลเสร็จสักประมาณบ่ายสามโมงก็สามารถกด Refund เงิน ประมาณสี่โมง
บริษัทจะทาการโอนเงินกลับให้ ทาให้ไม่เกิดความกลัวว่าเงินจะหายหรือจมไป ในการยืนยันตัวตน
นั้น ตั้งแต่ตอนสมัครแล้วที่เอกสารพวกนี้จะต้องถูกส่งมาก่อน
เมื่อเข้าระบบการประมูล บริษัทจะพยายามไม่ให้รู้ว่าใครเป็นใครสิ่งเป็นสิ่งสาคัญที่สุด การประมูล
ของสหการประมูลมีทุกวันเฉพาะสานักงานใหญ่เท่านั้นที่มี ๓ วัน แล้วแต่ทาเลทั่วประเทศ แต่บาง
ทาเลจะมีการประมูลทุกวัน บางวันก็มีหลายทาเล แต่ก่อนทาการเฉพาะโฆษณาเฉพาะทั้งเดือน ส่วน
ตอนนี้ต้องแยกรายสัปดาห์ รายเดือน หากมีทรัพย์สินหรือรถที่ยังไม่ถูกประมูล ก็จะไว้คราวหน้าคือ
ไม่เกิดหนึ่งสัปดาห์ การประมูลจะขายออกได้ราคาประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เป็นผู้ขายราย
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ไฟแนนซ์ คือตั้งแต่ ๑๐๐, ๙๐, ๘๐, ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ไล่ไปเรื่อย ๆ เฉลี่ย ๗๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
เพราะคนขายต้องการเงินสด การเก็บรถไว้ก็มีการเสื่อมลงทุกวัน
การพัฒนาระบบ ระยะแรกนั้นนาโมเดลมาจากประเทศแคนาดา ช่วงนั้นมีสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา และมีอยู่บริษัทหนึ่งจาชือ่ ไม่ได้จะดังอยู่ในแคนาดา แล้วก็จะมีตดิ ต่อในช่วงแรกคิดว่าจะไป
หาทีป่ ระเทศญี่ปุ่นก่อน แต่ไปจบที่แคนาดาตามที่ทราบประวัติ จึงเช่าใช้ระบบเป็นครั้งคราว โดยเขา
พิจารณาศึกษาว่าอะไรที่เป็นเงื่อนไขของบริษัทฯ มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเล็กน้อย สุดท้ายจะมีค่าเช่า
รายเดือนทุกครั้งที่จบจะมีค่าธรรมเนียม ๑๐ เหรียญ ๑๐๐ ครั้ง ๑๐ เหรียญ จะตกปีละประมาณ ๓๔ ล้านบาท ตอนนั้นบริษัทยังมีการประมูลไม่มากนัก แต่รวมทั้งปีก็ยงั ต้องจ่ายค่อนข้างสูง เงินฝาก
ทางนี้ก็ยังทาไม่ได้และเป็นนโยบายให้บริษัทต้องทาการปรับปรุง ตอนนี้พัฒนาเป็นระบบของคนไทย
หมด พัฒนา ๔ ปีแล้ว และปรับมาเรื่อย ๆ ให้เข้ากับภายใน และการบริการลูกค้าด้วย ซึ่งเป็นของ
บริษัทที่ดูแลทั้งหมด ไม่มีการ Outsource ช่วงแรก ๆ อาจจะมีการ Outsource อยู่บ้างเพราะยังไม่
เก่งเรื่องเทคโนโลยี แต่ยังมีเรื่องของการ Streaming เนื่องจากเจ้านี้เก่ง ก็เลยให้เจ้านี้ทาภาพวีดีโอ
ส่งให้ แต่ส่วนของการประมูลเป็นของบริษัททั้งหมด ในการกดปิด การสูร้ าคา การควบคุมตามกฎ
การประมูล ก็เป็นอะไรที่บริษัททาได้ทุกอย่างหมดแล้ว ยกเว้นการ Streaming แต่ก็ได้มีการทาแบบ
หรือแผนไว้ว่าภายในปีนี้บริษัทจะทาการ Streaming เอง แต่ช่วงนี้เช่าใช้ไปก่อน
เจ้าพนักงานกรมบังคับคดีต้องเปลีย่ นการทางาน เพราะเรื่องนี้จะพบกันทุกคนไม่ใช่เฉพาะกองบังคับ
คดีเท่านั้นแต่กับทุกหน่วยงานที่ SAM, Kbank แม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลง แต่ระบบการทางานยังเป็น
แบบเดิม
การเดินทางเข้าไปดูทรัพย์ ตรงหน้าเว็บมีเพียงภาพเดียว จึงทาให้ต้องเดินทางเข้าไปดูทรัพย์จริงที่
ต่างจังหวัด หากกรมบังคับคดีมีการแข่งขัน ก็อาจทาให้เห็นปัญหาเมื่อมีกาไรลดลง
ในส่วนของสัญญาที่ต้องเดินทางไปทาสัญญาเมื่อประมูลได้แล้ว ต้องดาเนินการเปลี่ยนหลังโฉนด
เรื่องจดสิทธิ์ ซึ่งหากยอมรับในกระบวนการของตัวเอง เชื่อว่าจะดาเนินการขายทอดตลาดทีด่ ินได้อีก
มาก กระบวนการขายที่ดินเป็นการซื้อขายตามคาสั่งของศาลจึงไม่มกี ารโต้แย้ง โจทก์ไม่จาเป็นต้อง
เดินทางไปเอง การส่งเอกสารดาเนินการส่งได้เองด้วยซ้า เพราะกระบวนการของผู้ซื้อต้องตรงอยู่
แล้ว ชัดเจนอยู่แล้ว เพราะไม่ใช่คนอื่นเพียงแค่ระบุชื่อใส่ตามคาสั่งของศาล ยกเว้นว่ากรมบังคับคดี
พิมพ์ชื่อผิด
หากดาเนินการซื้อที่ดินเสร็จจะดาเนินการเปลี่ยนแปลงหลังโฉนดให้และจะจัดส่งไปที่บ้านเลย ใน
กรณีที่ให้เอกชนดาเนินการให้ และเห็นด้วยหากว่ากรมบังคับคดีจะยกเรื่องนี้ให้เอกชนดาเนินการ
เพื่อรักษากฎหมายในการดาเนินการยึดให้ถูกต้อง

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ำร่วมงำนนำเสนอผลกำรศึกษำและรับฟังควำมคิดเห็น

การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนาเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นใน
เรื่องการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) จากผู้มีส่วนได้เสีย จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๕
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเรนโบว์ ฮอลล์ ชั้น ๑๗ โรงแรมใบหยกสกาย
(Baiyok Sky Hotel) ในการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น โดยส่ง
รายชื่อเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจานวน ๑๔๘ คน มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นจานวน ๑๒๗ คน (จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐
คน) กาหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมงานแสดงไว้ในภาคผนวก
การนาเสนอรายละเอียดของโครงการการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
เริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งต้องการศึกษารูปแบบหรือวิธีการ ข้อดีข้อเสีย ผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขปัญหาของขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) รวมถึงข้อ
๑๔๒

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง การดาเนินการให้มีรูปแบบที่เหมาะสม
พร้อมอธิบายแนวทางและขั้นตอนการศึกษาพอสังเขป จากนั้นให้ประเด็นสาคัญที่ได้จากการศึกษาเพื่อ เป็นข้อมูล
พื้นฐานสาหรับการเปิดประเด็นอภิปรายให้ความคิดเห็นในห้องประชุมต่อไป โดยมีสาระดังนี้
- สรุปการพัฒนาระบบการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีจากเดิมเป็นรูปแบบปกติ และมีการพัฒนา
ระบบ E-Offering
o ระบบการขายทอดตลาดปัจจุบันของกรมบังคับคดีเป้าหมายของการขายทอดตลาด คือ เจ้าหนี้จะ
ได้ต้องรับการชาระหนี้จากลูกหนี้ที่แพ้ คดี ดังนั้นการขายทอดตลาดต้องมีการขายทอดตลาดด้วย
ราคาเพื่อให้ความต่างของราคาทรัพย์ของลูกหนี้และภาระหนี้ที่ต้องชาระไม่มีความแตกต่างกันมาก
ผลประโยชน์จะได้กับเจ้าหนี้ หลักการของการขายทอดตลาดจึงดาเนินการให้เร็วและเจ้าหนี้ได้การ
ชาระหนี้ได้เท่าจานวนจริง
o กระบวนการตามกฎหมายพิจารณาความแพ่ง การขายทอดตลาดจะเกิดขึ้นจากการที่ยึดทรัพย์สิน
หรืออายัดสิทธิที่เรียกร้องของลูกหนี้ตามคาพิพากษา เพื่อที่จะชาระหนี้ต่อเจ้าหนี้ ถ้าไม่มีเหตุผลที่
จะงดเว้นการบังคับคดีก็จะให้เจ้าหน้าที่ดาเนิ นการขายทอดตลาด เพื่อที่จะดาเนินการนาเงินมา
ชาระกับเจ้าหนี้
o ลาดับถัดมา กรมบังคับคดี ต้องทาการกาหนดวันขายทอดตลาด พร้อมประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทราบเพื่อที่จ ะมาดูทรั พย์ และแสดงความสนใจในการเข้าสู้ ในการประมูล ทรัพย์ แต่ในกรณีที่
ทรัพย์สินเป็นห้องชุด หรือคอนโดมีเนี ยม ในทางกฎหมายจะมี พ.ร.บ. อาคารชุดที่ดูแลในส่วนของ
ค่าส่วนกลางที่มีติดหนี้สิน หรือการจัดสรรตาม พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน ทาให้นิติบุคคลต้องมีการแจ้ง
รายการที่มีการค้างชาระอยู่เพื่อออกหนังสือการรับรองการปลอดหนี้ก่อนที่จะดาเนินการการขาย
ทอดตลาดของกรมบังคับคดีต่อไป
o ในกรณีของการงดการบังคับคดี นั้น โดยปกติจะมี ๓ กรณีคือ (๑) ศาลมีคาสั่งงดการบังคับคดี (๒)
เจ้าหนี้ขอให้งดการขาย หรือศาลสั่งให้งดการขาย และ (๓) เจ้าหนี้มีความประสงค์ถอนบังคับคดี
ซึ่งอาจเกิดจากการที่ลูกหนี้ได้ทาการชาระหนี้
o จากกระบวนการขายทอดตลาดที่กฎหมายกาหนด สู่ กระบวนการพิจารณาความแพ่งที่ ไ ด้
กาหนดให้กรมบังคับคดีสามารถกาหนดวิธีการขายทอดตลาดได้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
คือ มีก ารเข้ าถึ งทรั พ ย์ ที่ จ ะเข้ าสู่ กระบวนการขายทอดตลาดได้ มากขึ้ น โดยกระบวนการขาย
ทอดตลาดด้ว ยวิ ธีก ารทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ แต่ขึ้ นอยู่กั บระดั บของการเข้ าสู่ รูป แบบวิ ธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่าจะสามารถเข้าถึงได้ในระดับไหน ปัจจุบันระดับของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมบังคับคดีดาเนินการอยู่ เป็นไปในลักษณะของการขายทอดตลาดด้ว ย
วิธีการ E-Offering
o วิธีการขายทอดตลาดแบบ E-Offering เป็นการวางระบบไว้ในสานักงานเครือข่ายภูมิภาค ซึ่งใน
ปัจจุบันมีสานักงานเครือข่ายเข้าร่วมทั้งสิ้น ๙ สานักงานเครือข่าย หรือ ๙ โหนด การดาเนินการ
ดังกล่าวจะเป็นการบริการประชาชนที่มีความต้องการที่จะเข้าร่วมประมูลหรือซื้อทรัพย์สินที่อยู่
ตามภูมิภาคใน ๙ ภูมิภาคนี้ ให้สามารถเข้าสู้ราคาได้ ขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลประกอบด้วย ๕
ขั้นตอน ดังนี้ คือ (๑) ดูทรัพย์ที่สนใจทาง Online ผ่าน Website ของกรมบังคับคดี (๒) การจอง
เครื่องและอุปกรณ์สาหรับการเข้าสู้ราคาในสานักงานสาขาที่เป็นเครือข่าย (๓) การวางเงินประกัน
ตามที่กรมบังคับคดีกาหนดไว้ (๔) รับรหัสผู้ใช้เพื่อเป็นรหัสผ่านในการเข้าประมูล และ (๕) เข้าร่วม
ประมูลในวันที่กาหนดไว้ ใส่รหัส รอสัญญาณ และทาการประมูลตามระเบียบของกรมบังคับคดี
๑๔๓

o ระบบ E-Offering นี้ มี ก ารน าระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ข้ า มาใช้ แต่ เ มื่ อ ท าการศึ ก ษาในหลาย ๆ
ประเทศพบว่ า บางประเทศก็ ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารน าระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ข้ า มาใช้ ช่ ว ยในการขาย
ทอดตลาด ในขณะที่บางประเทศวางระบบตลอดกระบวนการตั้งแต่ระบบศาลก็จะเป็น Electronic
Court ไม่ว่าจะเป็นการส่งสานวนทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้พิพากษารับคาฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ มี
Timeline ผ่าน Online แจ้งในเรื่องของการออกคาพิพากษา ต่อด้วยขั้นตอนการบังคับคดี ยึด
ทรัพย์ และทาการแจ้งผู้มีส่วนได้เสีย (เจ้าหนี้ ลูกหนี้) ด้วยระบบ Online ทั้งหมด ไปสู่กระบวนการ
ขายทอดตลาด ซึ่งในบางประเทศศาลและหน่วยงานบังคับคดีมี Website เป็นของตัวเองในการ
ดาเนินการขายทอดตลาด
- นาเสนอเปรียบเทียบรูปแบบการขายทอดตลาดระหว่างประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ว่ามีความ
เหมือนและความแตกต่างกันอย่างไร
o ระบบ E-Offering Auction ของประเทศไทยที่มีสานักงานเครือข่าย ๙ เครือข่าย ถือว่าเป็นการนา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาอานวยความสะดวก ในขณะที่หลาย ๆ ประเทศมีการดาเนินงานแตกต่างกับประเทศ
ไทย ซึ่งจะพบข้อดีและข้อเสียของระบบ E-Offering ของกรมบังคับคดี ที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้
เสีย เช่น ข้อได้เปรียบหรือโอกาสคือ เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าสู้ราคาได้ตามภูมิภาค ทาให้ทรัพย์มีโอกาสใน
การขายได้เพิ่มมากขึ้น ส่วนข้อจากัด เช่น การให้บริการใน ๙ โหนด ยังไม่ครอบคลุมและกระจายโอกาสไปยังทุก
จังหวัด การขายทรัพย์ในระบบ E-Offering ต้องรอความพร้อมทั้ง ๙ โหนด ทาให้การขายทรัพย์ช้ากว่าระบบ
ปกติ ผู้สู้ราคาในระบบ E-Offering ไม่สามารถกาหนดราคาตามที่ต้องการได้ เพราะมีการกาหนดให้เสนอราคา
เป็นขั้นบันได ไม่สอดคล้องกับราคาที่ผู้สู้ราคากาหนดไว้ การขายทรัพย์ในระบบ E-Offering ผู้เข้าประมูลต้องมี
การจองอุปกรณ์ และต้องเดินทางไปยังสถานที่ประมูลเพื่อทาการประมูลได้อย่างสมบูรณ์
o ประเทศที่มีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พอจะจาแนกเป็น ๒ รูปแบบ คือ (๑)
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้การดาเนินการบน Platform Online ของเอกชน ที่ได้รับ
การยอมรับจากกระบวนการของศาลให้ดาเนินการได้ เช่น ประเทศอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งมีข้อ
ได้เปรียบในการดาเนินการที่สะดวกบน Platform ที่มีการพัฒนาอยู่แล้ว และผู้สู้ราคาสามารถดาเนินการสู้ราคา
ได้ทุกที่ไม่จาเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่ประมูล รวมถึงประเด็นการวางเงินมัดจาซึ่งสอดคล้องกับประเทศไทยที่
มีกฎหมายรองรับ คือ พ.ร.บ.การดาเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรักษาความปลอดภัยในการดาเนิน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงหน่วยงานของรัฐที่ต้องยอมรับและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว แต่ข้อจากัด
ของ Platform ดังกล่าว คือความน่าเชื่อถือ และความมีเสถียรภาพของระบบและ Platform เอง และการระบุ
ตัวตนจริงของผู้เข้าสู้ราคาบน Platform ดังกล่าวด้วย (๒) การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ
เต็มรูปแบบตั้งแต่กระบวนการทางศาลจนถึงกระบวนการขายทอดตลาด เช่น สาธารณรัฐ เกาหลีเป็นประเทศ
ต้นแบบสาหรับประเทศไทยที่ต้องการปรับเปลี่ยนการขายทอดตลาดให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ
ซึ่งระบบในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศาลจะเป็นผู้ดาเนินการโดยผ่าย Website ของศาล
เองทั้งหมด และจะมีหน่วยงานที่คล้ายกับกรมบังคับคดีของประเทศไทยเป็นผู้ดาเนินการให้ แต่ดาเนินการภายใต้
ศาล ที่เรียกว่า Court Auction ซึ่งข้อดีคือหน่วยงานนั้นจะสามารถตรวจสอบ และกากับการดาเนินงานได้อย่าง
ใกล้ชิด มีระบบการมัดจาทั้งกระบวนการจะเป็นการดาเนินงานภายใต้หน่วยงานที่ศาลจัดตั้งขึ้น และมีการป้อง
ป้องผู้เข้าสู้ราคาและผู้ซื้อทรัพย์ได้ด้วย มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคหลักและคุ้มครองผู้บริโภคที่เกิดจากธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์

๑๔๔

o ข้อจากัดในกรณีประเทศไทยต้องมีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ระบบของเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงระบบ รวมถึงความคุ้มค่าของการลงทุนในระบบที่ต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาระบบเพื่อให้
รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด และความเสถียรของตัวระบบที่รองรับธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด
o ในขณะที่ประเทศอเมริกาและเครือรัฐออสเตรเลีย มีการใช้เจ้าพนักงานดาเนินการขายทอดตลาด
แต่ปฏิบัติงานบน Platform เอกชน ให้เป็นผู้บริการขายทอดตลาดให้ โดยไปผูกติดกับระบบที่มีอยู่แล้วของ
เอกชน แต่เมื่อมีการขายทรัพย์ขึ้นมาก็สามารถชาระหนี้ได้ปกติ
สรุปประเด็นที่ได้จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็น
- กรมบังคับคดีจะต้องมีค วามพร้อมของบุคลากรทั้งจานวนคนและองค์ความรู้ ในการเปลี่ยนไปสู่การ
ขายทอดตลาดเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
- การเสนอราคาแบบขั้นบันไดในกระบวนการ E-Offering ทาให้ไม่สามารถเสนอราคาได้ ตามต้องการ
ควรมีความยืดหยุ่น (E-Offering) ของราคาในการเสนอ
- E-Offering จะเป็นระบบให้ลูกหนี้ประวิงเวลาหรือไม่เนื่องจากระบบปกติจะเป็นการซื้อขายแบบเห็น
หน้าผู้ซื้อต้องมีการวางเงินประกัน กังวลในเรื่องของการประมูลแล้วทิ้งเพื่อประวิงเวลา มีการแก้ไขตรงประเด็นนี้
หรือไม่
- เสริมประเด็นในเรื่องของการประวิงหนี้ จะเป็นการประนอมหนี้ที่ศาล และสถานการณ์ในปัจจุบันจะมี
เรื่องของทรัพย์ที่เป็นลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเกิดเป็น NPL เข้าสู่ระบบมากขึ้น ต้องการให้ส่งเสริมเป็น
การขายทอดตลาดแบบ E-Auction เต็มรูปแบบโดยรัฐเป็นผู้ดาเนินการเองทั้งหมด
- การขายทอดตลาดแบบ E-Offering ข้อจากัดประการแรกคือข้อกังวลในเรื่องของการยืนยันตัวตน
ประการที่สองเป็นเรื่องของเงินประกัน ประการที่สามเป็นเรื่องของการทาสัญญา ซึ่งเป็นประเด็นปัญหา หาก
สามารถสร้างความมั่นใจได้จะทาให้การดาเนินการขายทอดตลาดที่มีสถาบันการเงินเป็นลูกค้ารายใหญ่สามารถ
เข้าร่วมการขายทอดตลาดได้อย่างสะดวกมากขึ้น ในเรื่องรูปแบบการดาเนินการประมูลของ website เอกชน
จะสามารถใส่ราคาสูงสุดที่ผู้เข้าสู้ราคากาหนดไว้ได้เลย ควบคู่ไปกับการประมูลโดยใส่ราคาแบบขั้นบันได้ไปพร้อม
กัน
- เห็นด้วยกับการพัฒนาระบบเป็น E-Auction อย่างยิ่ง เนื่องจากทรัพย์จากการประมูลบังคับคดีเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ไม่ได้ปล่อยให้ทรัพย์ถูกปล่อยทิ้งไว้อย่างเปล่าประโยชน์ โดยการสร้างระบบนี้จะ
เป็นการสร้างระบบข้อมูลมหาศาลที่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อกันของข้อมูล อาจจาเป็นต้องมีการใช้ระบบ AI มาใช้
ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น ประเด็นปัญหาที่พบในห้องประมูลพบว่าจะเกิดความประหม่า
ระหว่างผู้ประมูลหน้าใหม่และผู้ประมูลเป็นประจา หรือเป็นผู้คุ้นเคยกันเองอาจทาให้เกิดความเกรงใจในการเข้า
ประมูลแข่งขันราคา ดังนั้นระบบ E-Auction ที่จะพัฒนาขึ้นนั้นจะเป็นการแก้ปัญหาความเกรงใจ การประหม่า
การไม่กล้าที่จ ะเข้าสู้ ราคาด้วยเหตุผลต่าง ๆ เป็นการให้ ความเท่าเทียมกันในการเข้าประมูล และผู้ที่จะเข้า
ควบคุมการดาเนินการประมูลก็ยังคงคิดเห็นว่าควรจะเป็นหน่วยงานของรัฐมากกว่าของเอกชน ในเรื่องของความ
เชื่อมั่นของผู้เข้าประมูล ประเด็นเรื่องความเสถียรของระบบในการประมูล เรื่องของการหน่วงเวลาของระบบใน
กรณีที่ผู้เข้าสู้ราคาอยู่กระจายกันอาจเป็นปัญหาได้เนื่องจากเวลาทุกวินาทีมีผลต่อการประมูล อาจจะเริ่มต้นจาก
การกาหนดเขตพื้นที่การประมูลให้รวมตัวกันเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับการหน่วงของสัญญาณเวลาได้ ในเรื่อง
ของข้อมูลทรัพย์ที่กรมบังคับคดีรวบรวมและแสดงให้ผู้เข้าสู้ราคาเข้าไปพิจารณาพบว่ายังเกิดความผิดพลาดของ
ทรัพย์ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมประมูลของผู้สู้ราคาได้
- การขายทอดตลาดแบบ E-Offering ที่ต้องเดินทางไปยังโหนด ยังมีความยุ่งยากไม่ตอบโจทย์ของผู้เข้า
สู้ราคา แต่ถ้าเป็นการขายทอดตลาดแบบ E-Auction นั้น จะตอบโจทย์ของผู้ประมูลมากกว่าในส่วนของการ
๑๔๕

ยืนยันตัวตนนั้น ปัจจุบันการเชื่อมต่อข้อมูลกับทะเบียนราษฎร์มีการพัฒนาไปอย่างมาก จึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
การวางหลักทรัพย์สามารถใช้ก ารวางหลักประกันโดยการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางธนาคารมีการ
สนับสนุนอยู่แล้ว โดยการโอนเงินเมื่อประมูลแล้วให้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าทรัพย์ที่ประมูลได้ ประเด็นเรื่อง
การราคาประมูลแบบขั้นบันได ในระบบควรที่จะมีการตรวจสอบได้และให้ใส่ราคาที่ต้องการได้
- ประเด็นปัญหาที่พบจากตัวแทนของธนาคาร คือ การเพิ่มราคาแบบขั้นบันไดจะเป็นปัญหากับผู้สู้ราคา
ที่เป็นตัวแทนของธนาคาร เพราะตัวแทนของธนาคารจะกาหนดราคาให้ทาการประมูลที่ไม่พอดีกับการขึ้นแบบ
ขั้นบันได ในกรณีที่ราคาของตัวแทนธนาคารกาหนดมาสูงกว่าราคาของผู้แข่งขันรายอื่นแต่ต่ากว่าราคาแบบ
ขั้นบันไดถ้ามีการสู้ราคาเพิ่มขึ้นทาให้ต้องเสียทรัพย์นั้นไปทั้งที่ราคาที่ผู้แทนธนาคารได้รับมอบหมายมานั้นสูงกว่า
ราคาผู้ชนะการประมูล
- ถ้าการขายทอดแบบ E-Auction แล้วสามารถสร้างความมั่นใจเรื่องการยืนยันตัวตนได้ จะเป็นผลดีต่อ
ลูกหนี้และเจ้าหน้าที่ เพราะทรัพย์จะปล่อยได้ไวและได้ราคาดี อาจจะเริ่มต้นสาหรับลูกค้ารายใหญ่สามารถสร้าง
การเข้าสู่ระบบการประมูลโดยสร้างโหนดไว้ที่สถานที่ของลูกค้า เพื่อลดปัญหาการเดินทางไปยังโหนดของกรม
บังคับคดี
- ประเด็ น ข้อกั งวลไม่ว่ าจะเป็น เรื่องของการยืน ยันตั วตน การวางหลั กทรั พย์ ไม่น่ าจะมีปัญ หาอะไร
เนื่องจากปัจจุบันมีการตรวจสอบตัวตนและการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว แต่ ต้องการให้คานึงเรื่อง
ของรายละเอียดของทรัพย์ที่ผู้สู้ราคาจะตรวจสอบควรมีความถูกต้องแม่นยา รวมถึงถ้ ามีการพัฒนาระบบ EAuction ขึ้นมานั้น ต้องคานึงถึงความยากง่ายของการใช้งานของระบบ การตั้งราคาของทรัพย์ให้เหมาะสม
เพื่อที่จะได้ทาการขายทอดตลาดได้ง่ายยิ่งขึ้น และการรองรับของระบบของทางกรมบังคับคดี ว่าจะเพียงพอ
หรือไม่ถ้ามีผู้เข้าประมูลให้ความสนใจในการประมูลอย่างมาก
- ประเภทของทรัพย์อาจไม่จาเป็นที่จะใช้ในการแบ่งเพื่อระบบ E-Auction แต่ควรแบ่งตามประเภทของ
ผู้สู้ราคามากกว่า
- ในความคิดเห็นของผู้แทนธนาคารคิดว่าไม่เหมาะสม เพราะจะไม่เป็นธรรมสาหรับผู้สู้ราคาที่จะเข้าสู่
การประมูลในห้องประมูลปกติ เนื่องจากราคาได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ผู้สู้ราคาไม่ทราบ
- ต้องการให้มีการประเมินราคาทรัพย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สู้ราคา หรือการให้ข้อมูลของ
ทรัพย์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจของผู้สู้ราคาให้เข้ามาสู้ราคามากยิ่งขึ้น
- การประมูลในรูปแบบของ E-Auction นั้น เรื่องของการตรวจสอบ nominee ที่เข้ามาแข่งขันในการ
ประมูลทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้สู้ราคาทาให้การประมูลทรัพย์นั้นไม่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง แบบที่
เกิดขึ้นในระบบปกติ มีการวางระบบป้องกันหรือไม่อย่างไร
- ต้องการทราบความชัดเจนในการเสนอราคาแบบ E-Offering ว่าจาเป็นต้องเป็นที่ละขั้น หรือสามารถ
เสนอได้มากกว่า ๑ ขั้นหรือไม่เพราะบางที่สามารถทาได้แต่ในบางที่ไม่สามารถทาได้
- ข้ อ ก าหนดที่ ใ ห้ เ จ้ า หนี้ ส่ ง รายละเอี ย ดของทรั พย์ ใ ห้ ชั ด เจน โดยเฉพาะในเรื่ องของแผนที่ ตั้ ง และ
รายละเอียดของภาพถ่ายทรัพย์ว่าต้องประกอบด้วยภาพอย่างไรจานวนเท่า ใด และในส่วนของราคาทรัพย์นั้น
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเริ่มที่ราคาต่าไปเลย แล้วไล่ราคาขึ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทาการประมูลถึง ๔ นัด
- การประเมินราคาทรัพย์ในแหล่งเดียวกันระยะห่างไม่ไกลกันนักแต่ราคาต่างกัน ไม่ทราบว่าข้อมูลที่กรม
บังคับคดีใช้ในการประเมินราคามีข้อผิดพลาดหรือไม่ ต้องการให้มีมาตรฐานการกาหนดราคาที่ชัดเจน
- ต้องการให้มีการบูรณาการจัดกลุ่มระดับของมูลค่าทรัพย์และระดับของผู้สู้ราคา เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายการจัดที่อยู่อาศัยของหน่วยงานอื่นเพื่อที่จะได้มีการจาหน่ายทรัพย์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

๑๔๖

บทที่ ๖
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ในบทนี้ เป็นการนาเสนอข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาในส่วนที่เป็นประเด็นสาคัญรวมถึงให้ข้อเสนอแนะที่
ได้จากการศึกษา ทั้งนี้ เป็นไปตามขอบเขตการศึกษาของโครงการศึกษาเรื่องการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้
๖.๑ ข้อสรุปจำกกำรศึกษำ
๖.๑.๑ กำรศึกษำผลดีและผลเสียของกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
จากการศึกษาพบว่าการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีผลดีและผลเสียดังนี้
ผลดี
(๑) การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุนด้ านการเดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา และลดต้นทุน
ด้านเอกสาร นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสารทาให้องค์กรสามารถนาพื้นที่ไปพัฒนาในด้าน
อื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์
(๒) ทาให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการขายทอดตลาด โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเห็นข้อมูลที่
ถูกเรียบเรียงอย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์
(๓) เป็นการอานวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงขายทอดตลาดได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่มี
อิ น เทอร์ เ น็ ต สามารถเข้ า ถึ ง ระบบทอดตลาดได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา จึ ง เป็ น การเพิ่ ม โอกาสให้ ท รั พ ย์ สิ น ที่ อ ยู่ ใ น
กระบวนการบังคับคดีสามารถขายทอดตลาดได้มากขึ้น ส่งผลให้เจ้าหนี้ได้รับการชาระหนี้ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการ
เพิม่ ประสิทธิภาพให้กับกระบวนการยุติธรรม
ผลเสีย
(๑) การสร้างระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลานานในการพัฒนา และต้อง
ใช้งบประมาณสูงในการสร้างระบบที่ปลอดภัย และการสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ปัจจัยภายนอกด้านความเสถียรของอินเทอร์เน็ต หรือปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายระหว่างการ
ประมูลทรัพย์สินทาให้เกิดอุปสรรคในการประมูลทรัพย์สินของผู้สู้ราคา
(๓) ปัจจัยภายนอกด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เช่น การเจาะเข้าระบบของผู้ที่ไม่หวังดี เป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและเกิดปัญหาในการ
ดาเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๔) ในการประมูลทรัพย์สิน ผู้สนใจทรัพย์สินไม่สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินได้มากนัก
ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายทรัพย์สินแบบปกติที่จะมีผู้ให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา จึงอาจจะทาให้ผู้ประมูลทรัพย์เกิด
ความเสี่ยงในการได้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง

๑๔๗

๖.๑.๒ กำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อประชำชนจำกรูปแบบหรือวิธีกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทำงกำรแก้ไขกรณีที่มีผลกระทบในเชิงลบ
จากการรวมรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน และจัดลาดับความสาคัญโดยยึดถือความถี่ในการ
กล่าวถึง โดยหากมีการกล่าวถึงบ่อยครั้งจะถือได้ว่าเป็นประเด็นที่ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่ทาการสัมภาษณ์เห็นว่า
เป็นประเด็นที่อาจมีผลกระทบที่มีลาดับความสาคัญมากตามลาดับของความถี่ในการกล่าวถึง ทาให้ประเมินได้ถึง
ประเด็นผลกระทบต่าง ๆ เรียงตามลาดับความสาคัญดังนี้
๑) ควำมเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต
ประเด็นผลกระทบ: ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงประเด็นความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต เนื่องจาก
หากทาการขายทอดตลาดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะต้องอาศัยสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อเข้าระบบ
และทาให้มีข้อกังวลว่าจะทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบของการเข้าร่วมขายทอดตลาด และปัญหาของการ
เสนอราคาว่าจะมีการเข้าสู่ระบบอย่างเสถียรหรือไม่ จะทาอย่างไรหากสัญญาณอินเทอร์เน็ตเกิดขาดหายระหว่าง
การขายทอดตลาด
กำรวิเครำะห์ผลกระทบ: ความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ ตจะส่งผลต่อการขายทอดตลาดใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมาก ทั้งในเรื่องของการเข้าร่วม การคงอยู่ในระบบขณะทาการขายทอดตลาด และ
การเสนอราคาประมูลซึ่งมีความสาคัญอย่างมากในเรื่องของลาดับในการเสนอราคา จะมีผลกระทบต่อผลการ
ขายทอดตลาดว่าใครจะเป็นผู้ชนะและได้ทรัพย์นั้นไป หากระบบดังกล่าวไม่มีความเสถียรหรือไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ จะทาให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมขายทอดตลาดเกิดความกังวลและขาดความเชื่อถือในระบบการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และอาจเลือกที่จะไม่เข้าร่วมการขายทอดตลาดในระบบอิเล็กทรอนิกส์
แนวทำงกำรแก้ไข: การลดผลกระทบ ต้องมีการทาการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมทราบถึงความ
เสี่ยงดังกล่าวว่าการเข้าร่วมในระบบโดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของตนเองนั้น ผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาด
จะต้องยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว และการเข้าร่วมการขายทอดตลาดนั้นต้องพยายามหาสัญญาณที่มีความเสถียร
หรือทางกรมบังคับคดีอาจจะต้องมีการเตรียมสถานที่ในสานักงานบังคับคดีให้เป็นทางเลือกสาหรับผู้สนใจเข้า
ร่วมประมูลออนไลน์ ให้สามารถเข้ามาให้สถานที่ที่ กรมบังคับคดีจัดไว้ให้และมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความ
เสถียร
๒) ควำมน่ำเชื่อถือของระบบ
ประเด็นผลกระทบ: ในการจัดทาระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้มีส่วน
ได้เสียมีความห่วงใยเรื่องความน่าเชื่อถือของระบบ ซึ่งพบว่าความน่าเชื่อถือของระบบขึ้นอยู่กับการเป็นเจ้าของ
และเป็นผู้ดูแลระบบ โดยส่วนใหญ่ประชาชนผู้เข้าสู้ราคาในระบบการขายทอดตลาดในปัจจุบันคิดว่าหากกรม
บั งคับ คดี เป็ น ผู้ พัฒ นาระบบขึ้น มาเอง ทั้ ง เป็นผู้ ดูแลระบบในการด าเนิน การขายทอดตลาดด้ ว ยวิธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จะทาให้ระบบดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน เนื่องจากประชาชน
เชื่อว่าการเป็นระบบของราชการจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าระบบของเอกชน
กำรวิเครำะห์ผลกระทบ: หากมีการพัฒนาระบบขึ้น ความน่าเชื่อถือจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้
ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมใช้ระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
แนวทำงกำรแก้ไข: การลดผลกระทบ กรมบังคับคดีควรเป็นผู้พัฒนาระบบการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้ดูแลระบบต่อไปในอนาคต รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเกิด
ความเชื่อมั่นในระบบ

๑๔๘

๓) โอกำสในกำรเข้ำถึงระบบกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประชำชน
ประเด็นผลกระทบ: ประชาชนมีความกังวลในเรื่องของการเข้าถึงระบบการขายทอดตลาดด้ว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เกรงว่าจะไม่มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงของประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสู้ราคาในแต่ละ
ช่วงอายุ เนื่องจากประชาชนสูงอายุบางกลุ่มที่เป็นผู้ที่มีเงินทุนและสนใจเข้าร่วมการขายทอดตลาด อาจจะมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ น้อยกว่าโดยเปรียบเทียบ
รวมถึงกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี จากปัญหาเรื่องของอุปกรณ์ที่อาจจะมีราคาแพง และการเข้าถึง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วและเสถียรเพียงพอ จึงมองว่า จะเป็นไปได้ที่จะเป็นการตัดโอกาสคนกลุ่มนี้ไป
ในขณะเดียวกันก็มีมุมมองว่าการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นการดึงดูดประชาชนผู้สนใจ
รายใหม่ ๆ ที่อยู่ในกลุ่มอายุที่มนี ้อยลงและมีความเชี่ยวชาญและคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะมีความสนใจที่
เข้าร่วมการขายทอดตลาดมากขึ้น
กำรวิเครำะห์ผลกระทบ: กลุ่มผู้สูงอายุที่มีทุนและสนใจเข้าร่วมสู้ราคาแต่ไม่มีความมั่นใจในศักยภาพ
ของตนเองในการเข้าร่วมระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะตัดสินใจไม่เข้าร่วมขาย
ทอดตลาด ในขณะที่กลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมขายทอดตลาดกลุ่มใหม่ (กลุ่มอายุน้อย) อาจมีจานวนเข้ามาทดแทนไม่
มากเพียงพอ ทาให้ในภาพรวมแล้วผู้เข้าร่วมสู้ราคามีจานวนลดลง อันจะส่งผลกระทบในเชิงลบคืออาจจะทาให้
ขายทรัพย์ได้ช้าลง หรือไม่ได้ราคาสูงเท่าที่ควร ซึ่งถือเป็นผลเสียทั้งต่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ในคดี
แนวทำงกำรแก้ไข: การลดผลกระทบ
(๑) เสนอให้ กรมบั งคับ คดี ยังคงใช้ทั้ง สองวิธี คือ การขายทอดตลาดด้ว ยวิ ธี การดั้ งเดิ มและการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กันไป เพื่อไม่เป็นการปิดกั้นกลุ่มใด ๆ กล่าวคือผู้สนใจเข้าสู้ราคา
สามารถเข้าสู้ราคาได้ทั้งในห้องขายทอดตลาดตามที่กรมบังคับคดีกาหนดไว้ หรือเข้าร่วมการเข้าสู้ราคาโดยผ่าน
ระบบเครือข่ายได้
(๒) หากมีการจัดทาระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดโอกาสให้มีการเข้าสู้ราคาผ่านทางระบบเครือข่ายได้
กรมบั ง คั บ คดี ค วรจั ด ท าพื้ น ที่ ห รื อ ห้ อ งขายทอดตลาดที่ มี ก ารจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ที่ เ หมาะสม เช่ น เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความรวดเร็วและเสถียรเพียงพอ เป็นต้น เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วม
ประมูลสามารถเดินทางมายังกรมบังคับคดีและทาการยืมใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๔) ควำมรวดเร็วและรำคำทรัพย์ที่ได้จำกกำรขำยทอดตลำด
ประเด็นผลกระทบ: ประชาชนมีความสนใจในเรื่องของราคาทรัพย์ที่ได้จากการขายทอดตลาด โดย
คิดว่าหากมีการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์และมีผู้เข้าร่วมประมูลเป็นจานวนมาก ก็จะทาให้การขายทรัพย์
นั้นๆ มีความรวดเร็วมากขึ้น (หากมีผู้สนใจน้อย ทาให้บางรอบไม่มีผู้ประมูล ก็จะต้องรอให้มีการเปิดประมูลใน
รอบถัดไป ซึ่งทาให้ทรัพย์บางชิ้นใช้เวลานานในการขาย หรืออาจไม่สามารถขายได้ ) ทาให้ลดปัญหาทรัพย์ที่ค้าง
อยู่ทกี่ รมบังคับคดี และเมื่อมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลมากขึ้น ก็จะทาให้ราคาขายทรัพย์นั้ นสูงขึ้นด้วย จึงเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ในคดีที่ได้ประโยชน์ทั้งจากราคาทรัพย์ที่สูงกว่าและรวดเร็วกว่า การขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีเดิม
กำรวิเครำะห์ผลกระทบ: เมื่อมีประชาชนจานวนมากขึ้นสนใจเข้าร่วมสู้ราคาในการขายทอดตลาด
จะท าให้ ส ามารถขายทรั พ ย์ ที่ ยึ ด มาได้ ร วดเร็ ว มากขึ้ น และท าให้ ไ ด้ ร าคาขายที่ สู ง ขึ้ น ย่ อ มจะเป็ น ผลดี ต่ อ
กระบวนการยึดทรัพย์และการขายทอดตลาด ทาให้ลูกหนี้ได้รับเงินจากการขายทรัพย์สูง สามารถชดใช้หนี้ได้
ผลดีสาหรับเจ้าหนี้คือเมื่อกระบวนการจบลงอย่างรวดเร็วย่อมหมายถึงเจ้าหนี้ได้รับการชาระหนี้ได้รวดเร็วขึ้นด้วย
เช่นกัน
แนวทำงกำรแก้ไข: แนวทางเสริมคือ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทาให้ผู้สนใจเข้าร่วมการขายทอดตลาดมากขึ้น
๑๔๙

(๒) ระบบบันทึกการเข้าใช้งานดังกล่าว

จะต้องสามารถใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันว่าผู้ ใดชนะการ
เสนอราคา หรือผู้ใดเสนอราคาก่อนหลัง และเป็นหลักฐานที่เป็นที่ยอมรับและสามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
ระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยในส่วนนี้ต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมาย และอาจมีการปรับปรุงข้อกฎหมาย
ให้มีการยอมรับข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของศาลหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในภายหลัง
๗) กำรเข้ำตรวจดูทรัพย์
ประเด็นผลกระทบ: พบว่าสถานการณ์ของการขายทอดตลาดในปัจจุบันนั้น ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการ
ขายทอดตลาดมีหน้าที่ต้องรับความเสี่ยงของทรัพย์ โดยการไปตรวจดูทรัพย์ด้วยตนเอง หากไม่จะถือว่ายอมรับ
ตามสภาพที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งถือเป็นข้อจากัดที่อาจทาให้ผู้สนใจเข้าร่วมการขายทอดตลาดมีอุปสรรคในการเข้า
ตรวจดูทรัพย์ เช่น พบปัญหาเจ้าของทรัพย์เดิมไม่ยอมย้ายออก ทาให้การเข้า ตรวจดูทรัพย์ไม่สามารถทาได้ หรือ
รูปภาพทรัพย์ไม่ละเอียดมากพอ หรือข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งทรัพย์ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
กำรวิเครำะห์ผลกระทบ: การที่ผู้สนใจเข้าร่วมการขายทอดตลาดไม่สามารถเข้าตรวจดูทรัพย์ได้ทา
ให้ผู้เข้าประมูลขาดความมั่นใจในการเข้าประมูลทรัพย์ และไม่สามารถทราบถึงสภาพที่แท้จริงได้ จึงส่งผลทาให้
อาจมีผู้เข้าประมูลน้อยลง คงเหลือผู้เข้าประมูลที่มีความชานาญในการประเมินราคาทรัพย์ หรือผู้ที่ประกอบ
อาชีพด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอาจทาให้ราคาประมูลในการขายทอดตลาดต่ากว่าที่ควรจะเป็น
แนวทำงกำรแก้ไข: การลดผลกระทบ
(๑) ต้องแสดงข้อมูลที่อยู่ทรัพย์ที่มีความถูกต้องให้แก่ผู้สนใจและให้ระยะเวลาที่มีความเหมาะสมใน
การเข้าตรวจดูทรัพย์
(๒) อาจมีการพัฒนาระบบขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
(AR/VR) เข้ามาใช้เพื่อทาให้ผู้สนใจสามารถเข้า ตรวจดูทรัพย์ได้ในลักษณะภาพเสมือน โดยอาศัยเทคโนโลยี ๕G
เพื่อทาการใช้เทคนิคดังกล่าว
๘) ควำมโปร่งใสในกำรแข่งขันรำคำและกำรสมยอมในกำรขำยทอดตลำด
ประเด็นผลกระทบ: ประชาชนที่เข้าร่วมประมูลทรัพย์มีความกังวลว่าหากมีการสมยอมในการขาย
ทอดตลาดจะทาให้การขายทรัพย์นั้นเกิดความไม่เป็นธรรม อาจจะทาให้การขายทรัพย์นั้น ๆ ไม่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากอาจจะทาให้เกิดการข่มขู่ไม่ให้สู้ราคาอย่างเป็นธรรม หรือมีการตกลงกันเพื่อไม่สู้ราคาอย่างเต็มที่ ซึ่งจะ
ทาให้เกิดการขายทรัพย์ในราคาที่ต่ากว่าที่ควรจะเป็น บางครั้งอาจทาให้การขายทรัพย์เกิดความล่าช้าออกไป ทา
ให้ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ในคดีเสียประโยชน์
กำรวิเครำะห์ผลกระทบ: หากมีการสมยอมในการขายทอดตลาดจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ของผู้เข้าร่วมสู้ราคารายอื่น ๆ ที่อาจเกิดความไม่มั่นใจและไม่เข้าร่วมสู้ราคา หรือเมื่อรู้ว่ามีหรือ มีความพยายามที่
จะสมยอมในการขายทอดตลาดก็จะทาให้ไม่อยากเข้าร่วมสู้ราคาในทรัพย์ที่ตนสนใจ ทาให้ทรัพย์นั้นอาจถูกขาย
ในราคาที่ต่ากว่าเป็นจริง หากมีการสมยอมในการขายทอดตลาดบ่อยครั้งอาจทาให้ผู้ที่เคยสนใจเข้าสู้ราคาซื้อ
ทรัพย์เกิดความไม่มั่นใจและอาจไม่เข้าร่วมสู้ราคาอีกในครั้งต่อ ๆ ไป ทาให้จานวนผู้เข้าร่วมสู้ราคาลดลง ซึ่งจะยิ่ง
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม
แนวทำงกำรแก้ไข: การลดผลกระทบ
(๑) กรมบังคับคดี ต้องมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มีผู้ส นใจเข้าร่วมประมูลเป็นจานวนมากขึ้น
เนื่องจากหากมีผู้เข้าร่วมสู้ราคาเป็นจานวนมากขึ้น ก็เป็นการยากที่จะทาการสมยอมในการขายทอดตลาดมาก
ขึ้นด้วย
(๒) ต้ อ งหาวิ ธี ก ารป้ อ งกั น เช่ น หากเป็ น ระบบการขายทอดตลาดในปั จ จุ บั น ก็ จ ะท าโดยการให้
เจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีสังเกตและป้องกันพฤติกรรมที่ส่อหรือเป็นการสมยอมในการขายทอดตลาด แต่หาก
๑๕๑

เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาจใช้วิธี Machine Learning เพื่อสร้างระบบการป้องกันและตรวจจับพฤติกรรมที่ส่อ
หรือเป็นการสมยอมในการขายทอดตลาด และมีมาตรการต่อผู้ที่สมยอมในการขายทอดตลาดอย่างชัดเจน เช่น
การห้ามเข้าร่วมสู้ราคา เป็นต้น แต่การใช้วิธีการนี้ จาเป็นจะต้องมีการเรียนรู้รูปแบบของการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เสียก่อน จึงอาจต้องเป็นการพัฒนาระบบในระยะต่อมา
๙) กำรรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
ประเด็นผลกระทบ: ประชาชนที่เข้าร่วมประมูลทรัพย์มีความกังวลว่า กระบวนการขายทอดตลาด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ต้องมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจเกิดความไม่
ปลอดภัยจากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคล
กำรวิเครำะห์ผลกระทบ: การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นผลกระทบที่สาคัญทางด้านความ
ปลอดภัยและเป็นปัญหาต่อกฎหมายการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้
จากระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น มีผู้ไม่หวังดีเจาะเข้าระบบ สามารถดึงข้อมูลส่วน
บุคคลของประชาชนที่มีข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระบบย่อมจะเกิดความเสียหายอย่างมาก
แนวทำงกำรแก้ไข: กรมบังคับคดีต้องสร้างและใช้ระบบความปลอดภัย (Security) ที่ได้มาตรฐาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ ที่มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมู ลของเจ้าหน้าที่ และมีการเข้ารหั ส
(Encryption) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นความลับได้ อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น อันจะเป็นการลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
๑๐) ประเด็นกำรทำธุรกรรมหลังกำรขำยทอดตลำด
ประเด็นผลกระทบ: เนื่องจากการทาธุรกรรมหลังการขาย เช่น การทาสัญญาซื้อขายที่ดิน การโอน
ที่ดิน ยังเป็นขั้นตอนที่ไม่สามารถดาเนินการโดยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ จึงทาให้การขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ยังมีข้อจากัดในขั้นตอนนี้ ที่ยังต้องให้ผู้ที่ชนะการขายทอดตลาดเดินทางมายังกรมบังคับ
คดีหรือสานักงานบังคับคดีเพื่อทาสัญญา และการเดินทางไปยังหน่วยราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงาน
ที่ดิน เพื่อทาการโอนกรรมสิทธิ์
กำรวิเครำะห์ผลกระทบ: เมื่อมีการพัฒนาระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทา
ให้ผู้สนใจเข้าใช้ระบบนี้คานึงถึงข้อดีในการไม่ต้องเดินทางมายังห้องขายทอดตลาด เป็นการประหยัดค่าเดินทาง
และเวลา แต่หากขั้นตอนการทาสัญญาหรือธุรกรรมอื่น ๆ ยังคงต้องเดินทางไปยังกรมบังคับคดีหรือหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาจทาให้ความน่าสนใจของการเข้าร่วมการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ลดลง
แนวทำงกำรแก้ไข: การลดผลกระทบ
(๑) กรมบังคับคดี อาจประชาสั มพันธ์ให้ ผู้เข้าร่ว มการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์
เข้าใจอย่างชัดเจนถึงข้อจากัดของระบบ และขั้นตอนหลังการชนะการประมูลว่ายังมีขั้นตอนอะไรอีกบ้างที่ยังไม่
สามารถด าเนิ น การได้ โ ดยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการขายทอดตลาดด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทราบถึงข้อจากัดเสียก่อนเข้าร่วม
(๒) กรมบังคับคดี อาจเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถให้ดาเนินธุรกรรมหลังการ
ชนะการประมูล เช่น การทาสัญญาในรูปแบบออนไลน์ได้ และหากเป็นไปได้อาจรวมไปถึงธุรกรรมในหน่วย
ราชการอื่นๆ เช่น กรมที่ดิน ด้วย

๑๕๒

๖.๑.๓ กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทยกับ
ต่ำงประเทศ
๑) กำรเปรียบเทียบด้ำนกฎหมำย
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีกฎหมายเฉพาะที่ระบุให้มีวิธีการในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง การขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการเสนอราคา
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิ เล็กทรอนิกส์ (E-Offering
Auction)
ประเทศอื่นที่ทาการศึกษาไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยตรง แต่มีกฎหมายที่ส่งเสริมให้เกิดการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่รองรับผล
ทางกฎหมายของธุรกรรมที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องการขายทอดตลาดด้วยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศไทยกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่มีความเป็นเลิศในการบังคับคดี ในส่วนของการบังคับคดี
แพ่ง ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และ
เครือรัฐออสเตรเลีย สามารถสรุปข้อเปรียบเทียบได้ตามตาราง ดังนี้
ชื่อประเทศ
ประเทศไทย

กฎหมำยเฉพำะเรื่องกำรขำย
ทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง การ
ขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการ
เสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๕๙

สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน

ไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้โดยตรง
แต่มีกฎหมายที่ส่งเสริมให้เกิดการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- กฎหมายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce Law)

สำธำรณรัฐ
เกำหลี

ไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้โดยตรง
แต่มีกฎหมายที่ส่งเสริมให้เกิดการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
- พระราชบัญญัติการบังคับคดีแพ่ง

มำตรกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในกำรเข้ำประมูลในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
เสนอราคาผ่านระบบ
ผู้สรู้ าคาต้องวางหลักประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Offering ก่อนเข้าเสนอราคาเพื่อรับ
Auction) โดยผูส้ ู้ราคาต้อง
รหัสในการเข้าใช้อุปกรณ์ ซึ่ง
ลงทะเบียนเพื่อจองอุปกรณ์ ไม่สามารถนารหัสเดียวกัน
และเดินทางไปประมูลใน
นั้นไปใช้ในการเสนอราคา
สานักงานเครือข่ายที่
เพื่อซื้อทรัพย์รายการอื่นได้
ลงทะเบียนไว้
อีก
ศาลสามารถสั่งให้มีการขาย ออกประกาศให้ความรู้
ทอดตลาดทั้งในรูปแบบปกติ เกี่ยวกับการทาธุรกรรม
และผ่านช่องทางออนไลน์ โดย ออนไลน์ที่ปลอดภัย การ
ใช้บริการแพลตฟอร์มของ
ป้องกันรหัสผ่าน อีเมล
เอกชน เช่น เถาเป่า
หลอกลวง และมีการนาเสนอ
(Taobao) และจากบริษัทขาย วิธีใช้งานแพลตฟอร์มที่เข้าใจ
ทอดตลาดเอกชนอีกมากกว่า ง่าย
๒๐๐ แห่ง
ศาลมีระบบการขายทอดตลาด ใช้ระบบความปลอดภัยทีไ่ ด้
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานทีม่ ีการกาหนดสิทธิ
ผ่านเว็บไซต์ courtauction. การเข้าถึงข้อมูลของ
go.kr ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ศาล
เจ้าหน้าที่ และมีการเข้ารหัส
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
ดาเนินการเอง
รูปแบบกำรขำยทอดตลำด
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์

๑๕๓

ชื่อประเทศ

ประเทศ
ญี่ปุ่น

สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์

สหรัฐ
อเมริกำ

กฎหมำยเฉพำะเรื่องกำรขำย
ทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์
- พระราชบัญญัติคมุ้ ครองผู้บริโภคใน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Act on the
Consumer Protection in
Electronic Commerce, etc)
- พระราชบัญญัติธรุ กรรมทางการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Financial Transaction Act)
ไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้โดยตรง
แต่มีกฎหมายที่ส่งเสริมให้เกิดการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่
- พระราชบัญญัติการบังคับคดีแพ่ง
(Civil Execution Act)
- พระราชบัญญัตสิ ัญญาผู้บริโภค (The
Consumer Contract Act)

ไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้โดยตรง
แต่มีกฎหมายที่ส่งเสริมให้เกิดการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง
- พระราชบัญญัติธรุ กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (The Electronic
Transactions Act)
ไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้โดยตรง
แต่มีกฎหมายที่ส่งเสริมให้เกิดการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
- กฎหมายกระบวนการบังคับคดีแพ่ง
(Civil Enforcement
Proceedings)
- กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Uniform
Electronic Transaction Act)

รูปแบบกำรขำยทอดตลำด
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์

ศาลสามารถสั่งให้มีการขาย
ทอดตลาดทั้งในรูปแบบปกติ
และผ่านช่องทางออนไลน์ โดย
ใช้บริการแพลตฟอร์มของ
เอกชนหลายแพลตฟอร์ม เช่น
www.๙๘๑.jp ที่มี
กระบวนการที่เข้าใจง่ายและ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
เข้าประมูล เช่น รายงานการ
ประเมินราคา ผู้สนใจเข้า
ประมูลสามารถขอเอกสาร
รายงานสภาพและคุณลักษณะ
ของทรัพย์สินได้โดยง่าย
ศาลสามารถสั่งให้มีการขาย
ทอดตลาดทั้งในรูปแบบปกติ
และผ่านช่องทางออนไลน์ที่
ให้บริการโดยหน่วยงานเอกชน

มำตรกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในกำรเข้ำประมูลในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ทาให้ลดความเสี่ยงของการ
รั่วไหลของข้อมูลที่อาจ
เกิดขึ้น

ในแพลตฟอร์มมีการแนะนา
ให้ผู้สนใจทราบถึง
กระบวนการประมูลโดย
จาลองขั้นตอนการประมูล
จริง (Tutorial) ทาให้ผู้สนใจ
สามารถทาความเข้าใจใน
กระบวนการได้อย่างเห็นภาพ

มีการใช้ระบบความปลอดภัย
ที่ได้มาตรฐานที่มีการกาหนด
สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของ
เจ้าหน้าที่ และมีการเข้ารหัส
เอกสารในระบบ ทาให้ลด
ความเสีย่ งของการรั่วไหล
ของข้อมูลที่มักเกิดขึ้นจาก
การเก็บเอกสารที่เป็น
กระดาษ
ศาลสามารถสั่งให้มีการขาย
กฎหมายเปิดโอกาสให้ลูกหนี้
ทอดตลาดทั้งในรูปแบบปกติ ร้องเรียนต่อศาลได้ในกรณีที่
และผ่านช่องทางออนไลน์ โดย แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้ใน
Sheriff จะทาหน้าที่
การขายทรัพย์ของลูกหนี้
ดาเนินการในการขาย
ไม่ใช่แพลตฟอร์มที่เหมาะสม
ทอดตลาดในทรัพย์นั้นผ่าน
กับทรัพย์สินของลูกหนี้ ทาให้
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
ทรัพย์ที่ขายได้มีราคาต่า
ให้บริการโดยหน่วยงานเอกชน เกินไป

๑๕๔

ชื่อประเทศ
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย

กฎหมำยเฉพำะเรื่องกำรขำย
ทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้โดยตรง
แต่มีกฎหมายที่ส่งเสริมให้เกิดการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
- กฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีและ
บริการด้านคดี (Service and
Execution of Process Act)
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์

มำตรกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในกำรเข้ำประมูลในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ศาลสามารถสั่งให้มีการขาย
หากการขายทอดตลาดด้วย
ทอดตลาดทั้งในรูปแบบปกติ วิธีปกติจะทาให้ได้ราคาต่าซึ่ง
และผ่านช่องทางออนไลน์ โดย จะไม่เป็นธรรมกับทั้งเจ้าหนี้
Sheriff สามารถดาเนินการ
และลูกหนี้ ลูกหนี้ตามคา
ขายทอดตลาดทรัพย์สินใน
พิพากษามีสิทธิยื่นคาร้องขอ
แพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ของ ต่อศาลเพื่อให้ขายทอดตลาด
หน่วยงานเอกชน เช่น
โดยผู้ทอดตลาดภาคเอกชน
ผ่านแพลตฟอร์ม
www.ebay.com.au
อิเล็กทรอนิกส์ได้
รูปแบบกำรขำยทอดตลำด
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์

๒) รูปแบบกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
กรมบังคับคดีของประเทศไทยดาเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Offering Auction) โดยผู้สู้ราคาต้องลงทะเบียนเพื่อจองอุปกรณ์ และเดินทางมาประมูล
ที่สานักงานเครือข่ายที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณรัฐเกาหลีที่
ดาเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของศาลเอง (courtauction.go. kr) โดย
ผู้สนใจเข้าสู้ราคาสามารถเข้าไปดูข้อมูลทรัพย์สินที่ประกาศขายทอดตลาดได้ในเว็บไซต์ อันประกอบไปด้วย
ตารางเวลาการขายทอดตลาด รายละเอียดของทรัพย์สินที่ประกาศขายทอดตลาด รูปภาพของทรัพย์สิน และ
สถานที่ตั้งของทรัพย์สินที่แสดงผลในรูปแบบแผนที่ (Map) เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถทาความเข้าใจได้โดยง่าย
สาหรับประเทศอื่น (ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย) ศาล
สามารถสั่งให้มีการขายทอดตลาดทั้งในรูปแบบปกติและผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสั่งให้มีการดาเนินการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินในแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ของหน่วยงานเอกชน
๓) มำตรกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรเข้ำประมูลด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
จากประเทศที่ทาการศึกษาพบว่า มาตรการของสาธารณรัฐ ประชาชนจีน สาธารณรัฐ เกาหลี และ
ประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นมาตรการที่ดีที่ ควรนามาเป็นตัวอย่างสาหรับประเทศไทย ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนในการเข้าประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้
สาธารณรัฐประชาชนจีน:
- ในแพลตฟอร์มการประมูลจะมีการให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการทาธุรกรรมออนไลน์ที่ปลอดภัย
การป้องกันรหัสผ่าน อีเมลหลอกลวง และมีการนาเสนอวิธีใช้งานแพลตฟอร์ม และเมื่อประชาชนให้ความนิยม
กับการประมูลออนไลน์ที่มากขึ้น ทาให้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ข้อมูลของศาลสูงของมณฑลเจ้อเจียง) ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีอัตราที่ทาการขายทอดตลาดทางออนไลน์สาเร็จถึงร้อยละ ๙๔ ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่ดีกว่าการขาย
ทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีปกติ (ไม่ใช่วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์) ถึงร้อยละ ๑๕ ในขณะเดียวกันการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นทาไห้ได้ราคาสูงกว่าราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดด้วยวิธีปกติ
สาธารณรัฐเกาหลี:
- ในเว็บไซต์การขายทอดตลาด จะมีการทาวิดีโอแนะนา (Introduction VDO) เพื่อให้ความรู้ผู้ที่สนใจสู้
ราคาให้เข้าใจระบบและการใช้งานก่อนที่จะเข้าใช้งานจริง (ซึ่งกระบวนการนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่มีการดาเนินการ
โดย Korea Asset Management Corporation: KAMCO ผ่านช่องทางที่ชื่อ OnBid)
๑๕๕

- ให้บริการลักษณะ One-stop-Service ตั้งแต่ระบบการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ การเข้าชมภาพของ
ทรัพย์สินที่ทาการประมูล การวางหลักประกัน (มัดจา) การเลือกผู้ชนะการประมูล การทาสัญญา การชาระเงิน
และการคืนค่ามัดจา การจัดการเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์สาหรับอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นการดาเนินการด้วยระบบ
ออนไลน์ทั้งหมด
- เว็บไซต์การประมูลจะแสดงภาพทรัพย์สินเป็นลักษณะ “Preview” ที่ให้ผู้สู้ราคาสามารถพิจารณา
ทรัพย์สินได้หลายมุมมอง เมื่อผู้สู้ราคาเลือกทรัพย์สินที่สนใจจะเข้าสู้ราคาแล้ว เว็บไซต์จะส่งข้อมูลวันและเวลา
การประมูลไปที่อีเมลของผู้สู้ราคาเพื่อให้ผู้สู้ราคาสามารถกดลิงค์นั้น เพื่อเข้าประมูลตามวันเวลาที่กาหนด
- กาหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ซื้อทรัพย์สิน) ในระบบที่ทาการซื้อขายอยู่ในช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ได้รับความคุ้มครองจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
กาหนดมาตรการคุ้มครองการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความปลอดภัย ทาให้ระบบการวางหลักประกัน
เพื่อเข้าสู้ ราคาในการประมูลทรัพย์ สิน ที่อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ส่งผลให้
ประชาชนมีความมั่นใจระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประเทศญี่ปุ่น:
- ผู้สนใจจะเข้าประมูลสามารถดูข้อมูลวิธีการประมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งบางแห่งมีการแนะนาวิธีเป็นการ
จาลองขั้นตอนการประมูลจริ ง (Tutorial) ทาให้ผู้สนใจสามารถทาความเข้าใจได้อย่างชัดเจน มีการลงทะเบียน
ในเว็บไซต์เพื่อกรอกข้อมูลและยืนยันตัวตนก่อนทาการประมูล
๖.๒ ข้อเสนอแนะ
๖.๒.๑ ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับรูปแบบหรือวิธีกำรขำย
ทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมำะสม
เพื่ อให้ กรมบั ง คับ คดีส ามารถพัฒ นากระบวนการขายทอดตลาดด้ ว ยวิธี ก ารทางอิเ ล็ กทรอนิ กส์ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ประชาชนในการเข้ า ใช้ บ ริ ก ารขายทอดตลาดด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จึงเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมในประเด็นต่อไปนี้
ลำดับ
๑

๒

ประเด็นในกำรแก้ไขกฎหมำย
กฎระเบียบ
จัดให้มีกฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขายทอดตลาด ฉบับที่ ๒
พ.ศ. .... (เกี่ยวกับวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์)

ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขาย
ทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีการกาหนดให้มีขายทอดตลาดโดยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ มีเพียงการระบุในข้อ ๑๗ ให้ผู้เสนอราคาสามารถเสนอราคา
ด้วยวาจา ด้วยการยกป้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีอื่นที่อธิบดี
ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งทาให้ข้อ ๑๗ ไม่ครอบคลุมการขาย
ทอดตลาดโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งกระบวนการ จึงควรยกเลิก
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาดด้วย
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามทีป่ ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
๓๓๑ กาหนดให้ทาได้
หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของระบบ กรมบังคับคดีควรเป็นเจ้าของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
(Platform) การขายทอดตลาด อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้ดูแลระบบต่อไปในอนาคต เนื่องจากการมีหน่วยงาน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราชการผูร้ ับผิดชอบโดยตรงเป็นเจ้าของระบบจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชน ถ้าหากมอบหมายให้เอกชนดาเนินการอาจเกิดปัญหาเรื่องความ
เหมาะสมของเอกชนผู้ได้รับมอบหมาย
๑๕๖

๓

การยืนยันตัวตนของผู้เสนอ
ราคา

๔

การกาหนดตารางเวลาในการ
ขายทอดตลาด

๕

การดูทรัพย์ที่ต้องการขาย
ทอดตลาดในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

๖

การวางหลักประกัน

๗

มีระบบการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์
มีระบบบันทึกรายการกิจกรรม
การประมูลเพื่อสามารถใช้เป็น
หลักฐาน และเพื่อตรวจสอบ
การใช้งานภายหลังได้

๘

อย่างไรก็ตาม หากมีระบบของเอกชนที่ทาได้ดี ทางเลือกที่ดาเนินการได้คือการ
ส่งเสริมให้มีการว่าจ้างเอกชนมาทาการพัฒนาระบบเพิ่มเติม ซึ่งในประเด็นของ
การทา Government Wallet นั้น ทางกรมบังคับคดีควรเป็นผู้พัฒนาขึ้นมาเอง
เนื่องจากเป็นเรื่องที่สาคัญ นอกจากนั้น กรมบังคับคดียังต้องคานึงถึงประเด็น
ของการมีช่องทางการร้องเรียนและการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนอย่าง
เหมาะสมด้วย
ผู้เข้าสูร้ าคาต้องลงทะเบียนล่วงหน้าพร้อมทั้งแสดงเอกสารที่ยืนยันตัวตนได้ผ่าน
ระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถยืนยัน
ตัวตนสามารถตรวจสอบตัวตนได้จริง
กาหนดตารางเวลาที่แน่นอนของการประมูลในทรัพย์แต่ละรายการ และ
ประชาสัมพันธ์ในระบบเพื่อให้ผสู้ นใจเข้าสู้ราคามีเวลาเตรียมตัว และสามารถเข้า
ประมูลทรัพย์ได้ตรงเวลา
จัดให้มีการเข้าดูทรัพย์ทตี่ ้องการขายทอดตลาดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
เทคโนโลยีด้านการแสดงภาพถ่ายของทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการ
แสดงภาพเสมือนจริงเพื่อให้ผู้เข้าสูร้ าคาสามารถเข้าดูทรัพย์ได้โดยง่ายผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
กาหนดให้ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันล่วงหน้าก่อนเข้าประมูล โดยผู้เข้าสู้
ราคาสามารถชาระเงินเพื่อวางหลักประกันนั้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ระบบต้องมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่รดั กุมเพียงพอ
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุข้อมูลรั่วไหล หรือการเจาะเข้าระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีระบบการบันทึกการเข้าใช้งานของผู้เสนอราคาอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้ภายหลังกับเพื่อใช้ยืนยันผู้ชนะราคา และเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ระงับข้อพิพาทของผู้มีส่วนได้เสียที่อาจเกิดขึ้นได้

๖.๒.๒ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง แก้ไข พัฒนำกฎหมำยไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กฎหมำยของ
ประเทศไทยมีควำมเหมำะสมในกำรบังคับใช้ในเรื่องกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
เพื่ อให้ กรมบั ง คับ คดีส ามารถพัฒ นากระบวนการขายทอดตลาดด้ ว ยวิธี ก ารทางอิเ ล็ กทรอนิ กส์ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ประชาชนในการเข้ า ใช้ บ ริ ก ารขายทอดตลาดด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จึงเสนอให้มีการยกร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ..... (เกี่ยวกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) โดยมีหลักการดังนี้

๑๕๗

กฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .....
(การขายทอดตลาดโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
---------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.๒๕๖๐รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้กรมบังคับคดีจัดให้มีระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ที่ใช้
ดาเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบในเว็บไซต์ที่อานวยให้เกิดการขายทอดตลาด
ตั้งแต่กระบวนการประกาศขายทอดตลาด การเสนอราคา การวางหลักประกันก่อนเข้าเสนอราคา การขาย
ทอดตลาด การชาระราคา
ข้อ ๒ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้ผู้สนใจเข้าสู้ราคาผ่านระบบการขายทอดตลาด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทราบถึงตารางเวลาที่แน่นอนของการขายทอดตลาดทรัพย์แต่ละรายการ เพื่อให้
ผู้สนใจเข้าสู้ราคามีเวลาเตรียมตัวและสามารถเข้าประมูลทรัพย์ได้ตรงเวลา
ข้อ ๓ ให้เจ้าพนักงานบังคับ คดีจัดให้มีคาอธิบายวิธีการใช้งานระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้สนใจเข้าสู้ราคาศึกษาข้อมูลได้โดยง่าย เช่น การทาวิดีโอแนะนา (Introduction VDO)
เพื่อให้ความรู้ผู้ที่สนใจเข้าสู้ราคาให้เข้าใจระบบก่อนที่จะเข้าใช้งานจริง
ข้อ ๔ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดทาประกาศขายทอดตลาดที่มีรายการตามข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวง
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการขายทอดตลาด (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรู ป แบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ และนาเข้าสู่ระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าสู้ราคา
สามารถพิจารณาประกาศขายทอดตลาดเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้าสู้ราคา
ข้อ ๕ ระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีช่องทางให้ผู้สนใจเข้าสู้ราคาสามารถ
ดูทรัพย์ที่ต้องการขายทอดตลาดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีด้านการแสดงภาพถ่ายของทรัพย์ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการแสดงภาพเสมือนจริง
ข้อ ๖ ผู้เข้าเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
แสดงความจ านงเข้ า เสนอราคา โดยยื่ น หลั ก ฐานดั ง ต่ อ ไปนี้ ใ นระบบการขายทอดตลาดด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่าห้าวันก่อนวันขายทอดตลาด
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารหรือหลักฐานอื่นใด ที่มีกฎหมาย
รับรองซึ่งต้องมีรูปถ่ายและสามารถแสดงตนได้
(๒) สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและเอกสารตาม (๑) ของผู้แทนนิติบุคคลในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
(๓) หนังสือมอบอานาจในกรณีที่เข้าเสนอราคาแทนบุคคลอื่น
เอกสารในข้อ (๑) – (๓) สามารถยื่นเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
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ข้อ ๗ ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันก่อนเข้าเสนอราคาโดยพิจารณาจากราคาประเมินทรัพย์สินซึ่ง
จะต้องนาไปกาหนดเป็นราคาเริ่มต้นในการขายทอดตลาดตามประกาศคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ในการ
กาหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
การชาระเงินค่าหลักประกันให้ดาเนินการบนช่องทางที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ (Secured Portal)
หลักประกันให้คืนแก่ผู้เสนอราคาเมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาด แต่ถ้ามีการเสนอขายให้แก่ผู้เสนอราคา
สูงสุด ให้ถือเอาหลักประกันของผู้นั้นเป็นมัดจาตามสัญญาและเป็นการชาระราคาบางส่วน
ข้อ ๘ ระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
ในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล ตลอดจนมีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ มีการ
เข้ารหัสไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ เพื่อลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น
ข้อ ๙ ระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการบันทึกรายการกิจกรรมการ
ประมูลเพื่อบันทึกการเข้าใช้งานของผู้เสนอราคาอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลังเพื่อใช้ยืนยัน
การชนะราคา และเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระงับข้อพิพาทของผู้มีส่วนได้เสียที่อาจเกิดขึ้นได้
ข้อ ๑๐ ผู้ เสนอราคาสู งสุ ดเมื่อระยะเวลาในการประมูล ในระบบการขายทอดตลาดด้ว ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์สิ้นสุดลง ถือว่าเป็นผู้ชนะราคา
ข้อ ๑๑ การชาระราคาทรัพย์ ให้นาบทบัญญัติข้อ ๑๙ และ ๒๐ แห่งกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๖๐ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ปัญหาของการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
ตั้งแต่มีประกาศในส่วนของการปฏิบัติเป็นระยะเวลา ๑-๒ ปี ชื่อประกาศคือการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะเป็นการเอาแค่คอมพิวเตอร์มา
ใช้เป็นเครื่องมือเท่านั้น ซึ่งยังไม่ใช่จุดหมายของการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการดาเนินการจะต้องเข้าไปจองอุปกรณ์การขายทอดตลาด
E-Auction ของกรมบังคับคดี จึงหมายถึงรูปแบบของอินเตอร์เน็ต คือการนาทรัพย์เข้าไปทาการประมูล หรือการซื้อของออนไลน์ สาหรับเจตนารมณ์ที่
แท้จริงของการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่อาจต้องเปลี่ยนซื่อของประกาศเป็นการขายทอดตลาดทางอินเทอร์เน็ตจะดีกว่าหรือไม่ เพื่อความ
ชัดเจน สาหรับความหมายของอิเล็กทรอนิกส์ คือ เครื่องมือ แต่ตามประกาศฉบับปัจจุบันไม่ใช่พัฒนาการทางการขายทอดตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่ แท้จริง
ซึ่งเป็นปัญหาที่ชัดเจนอยู่แล้ว
ข้อดี-ข้อเสีย
ข้อดี คือ สะดวก รวดเร็ว ระยะเวลา สามารถเข้าร่วมการขายทอดตลาดจากที่บ้านได้
ข้อเสีย เรื่องของแฟลตฟอร์มของทางราชการไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนที่จะรับผิดชอบได้บ้างในเรื่องของความน่าเชื่อถือในระบบ ระยะเวลาในการประมูล
ต้องมีการเสนอราคาขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่ทราบว่ามีการเลือกตัวระบบความปลอดภัย ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบอย่างไรได้บ้าง และความ friendly
user ของระบบ ต้องดูประเด็นนี้ด้วย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๓๓๑ ที่แก้ไขล่าสุดเป็นการแก้ไขโดยการเขียนไว้กว้าง ๆ โดยการขายทอดตลาดทาง
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียว และกฎหมายการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งต้องสอดรับกัน รูปแบบการทาเรื่อง E-Auction การทา
พยานหลักฐาน ฯลฯ ที่จะต้องมาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีกฎหมายรองรับว่าทางราชการรับรองพยานหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ถือ ว่า
พยานหลักฐานในรูปแบบอิกทรอนิกส์มีความเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นหลักการสาคัญของตัว
พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้เทียบเท่ากับตัวเอกสารตัวหนึ่ง ต้องแก้ไขให้สอดรับกับรายละเอียดว่า พ.ร.บ.ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์สอดรับกับตรงนี้แล้วหรือยัง เนื่องจากกระบวนการบังคับคดีแยกออกมาจากศาล กรมบังคับคดีนามาทาเองดึงคาพิพากษาศาลที่ถึงที่สุด
หากต้องการที่จะทาให้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งต้นน้า กลางน้า ปลายน้า
ทิศทางของระบบการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์
เท่าที่ทราบตอนนี้ ศาลทรัพย์สินทางปัญญามี e-court ที่ค่อนข้างดี แต่ไม่ทราบว่าศาลแพ่ง หรือในทางแพ่ง ส่วนอื่น ๆ ที่สุดท้ายแล้วจะมีส่วนชี้ขาด ยึด
อายัดทรัพย์สินของคนที่เป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษาแล้วจะนามาดาเนินการต่อในเรือ่ งการบังคับคดี ไม่ทราบว่าศาลแพ่งส่วนอื่น ๆ ทา e-court ไปถึงระดับ
ใด หากจะทาให้เป็นเนื้อเดียวกันจริง ๆ ความคิดเห็นคือควรจะเริ่มตั้งแต่ e-court จริง ๆ ไม่ใช่มาบังคับคดีกันที่ปลายน้า แต่ต้องมาตั้งแต่ต้นทาง ซึ่ง
อาจจะทาเป็นข้อเสนอแนะในเรื่องของการจัดการที่ไม่ง่ายนัก ประเทศอื่น เช่ น ประเทศเกาหลี เป็นระบบของเขาที่ศาลดูตั้งแต่ตันน้า กลางน้า ปลายน้า
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แต่ระบบของประเทศไทยเนื่องจากกรมฯ ดึงออกมาอาจจะต้องอาศัยการร่วมมือกันระหว่างศาลและกรมฯ
แพลตฟอร์มอาจจะต้องทาเป็นแบบเว็บไซต์ คนที่จะเข้าไปดูหรือซื้อทรัพย์สินของกรมบังคับคดีปกติเมื่อก่อน ถึงปัจจุบันก็ยังมีเหมือนเดิม ว่า lot นี้มีทรัพย์
อะไรขายบ้าง มีรูป ราคากลาง เป็นรายการทรัพย์แต่ละรายการ ระบุรายการลาดับที่เท่าไหร่ เป็นลาดับ ๆ ไป
ในการที่จัดทาเป็นรูปเล่มก็ดี เพราะสามารถทารายละเอียดตรงนี้ อาจทาเป็นแพลตฟอร์มหรือสร้างสรรค์ให้ลงรายละเอียดลึกลงไปเลย เพื่อเป็ นการ
อานวยความสะดวกให้คนที่สนใจที่จะมาดูหรือมาซื้อกับทางกรมฯ ซึ่งก็จะเป็นการสนับสนุนในการเป็น E-Auction ได้อย่างเต็มรูปแบบจริง ๆ
การเคาะราคาสุดท้าย
สุดท้ายแล้วราคาจะไปจบตรงไหน ปัจจุบันจะมีเจ้าพนักงานที่จะทาหน้าที่ในการขายทอดตลาด/bid ขายราคา ๓ ครั้ง ถ้าเกิดไม่มีใครให้ราคาที่สูงกว่า ก็จะ
เคาะให้กับคนที่เสนอราคาตรงนั้น และถือว่าเป็นการสิ้นสุดราคา
การทา E-Auction การเคาะราคาจะเกิดขึ้นได้อย่างไร Uniform Commercial Code (UCC) section ๒-๒๓๘ ประกอบ Uniform Electronic
Transaction Act ของสหรัฐอเมริกา ให้เปลี่ยนจากวิธีเคาะไม้เป็นการประกาศโดยผู้ขายทอดตลาดไปเลยว่าตรงนี้ไปขั้นท้ายสุด ของการขายทอดตลาด
แทนการเคาะ เพราะโดยวิธีการแล้วจะไม่มีการเคาะให้เห็นกัน แต่ละคนก็จะนั่งประมูลอยู่ที่บ้านของตัวเอง
กฎหมายไทยอาจจะไม่ต้องแก้ไขในประเด็นนี้อะไรมากนัก แต่น่าจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติ เพราะ พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีการรองรับอยู่
แล้ว แต่ตัวศาลเองที่ไม่อยากจะยอมรับเพราะมันพิสจู น์ยาก
การพิสูจน์ตัวตนหรือที่มาของลายเซ็น
กฎหมายใช้คาว่าพิสูจน์ตัวตนหรือที่มาของลายเซ็น ซึ่งศาลยังไม่ชัดเจนกับข้อความตัวนี้ หากยังไม่ยอมรับสาหรับเอกสารตัวนี้ ก็เป็นการ ไม่รับรองรับ
เจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายฉบับนี้ เพราะว่าวิธีคิดของการปฏิบัติงานของคนทางานเอง ก็จะต้องได้รับความร่วมมือจริง ๆ ต้องจัดการอบรมหรือแนว
ปฏิบัติให้ด้วยหรือไม่ ส่วนสาคัญ คือ ต้องมีความเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้ของทั้งระบบ แบบต้นน้า กลางน้า ปลายน้า ซึ่งจะเป็นการดีหากทาได้ตั้งแต่คา
พิพากษา ข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว ข้อมูลก็จะไหลมาเรื่อย ๆ จนถึงปลายน้าได้ ประเทศอื่น ๆ เริ่มตั้งแต่ระบบคาพิพากษา จนถึง
ดาเนินคดี ศาลจัดการ แต่สาหรับประเทศไทยอาจจะมีความแตกต่างออกไป
การทาให้เกิดความง่ายในการดาเนินการ
ในต่างประเทศ มีการพิจาณาเรื่อง ease of doing business คือความง่ายของการทาธุรกิจ ตามที่หน่วยงานธนาคารโลกระบุเป็นปัจจัยที่จะใช้พิจารณา
ทุกปี สมมุติหากทาธุรกิจแล้วมีปัญหา เราใช้วิธีการแก้ไขปัญหา สาหรับกรณีที่เป็นคดีแล้ว หรือหากต้องบังคับคดีกันจริง ๆ แล้วมีความยากง่ายมากใน
ระดับใด
ความเห็นเกี่ยวกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
เห็นด้วยกับการออนไลน์ซึ่งควรจะไปได้มานานมากแล้ว และไม่ใช่เฉพาะการขายทอดตลาด เนื่องจากปัจจุบันโลกเป็นไปในทิศทางนั้นแล้ว เราไม่มีทางจะ
ขัดขืน แต่หากถามว่าพบปัญหาหรือไม่นั้น ตอบได้ว่าเจอแต่ไม่ใช่จะไม่ไปต่อ หากพบปัญหาที่ต้องพยายามแก้ไขในรูปแบบของการขายทอดตลาด ในอดีต
ต้องไปอยู่ที่นั้นต้องอยู่ต่อหน้า ต้องเคาะไม้ตรงนั้น และก่อนหน้าจะเข้าไปสู่วันนั้นได้ สาหรับคนที่ต้องการเข้าประมูล จะต้องไปตามหารายละเอียดเองตาม
บอร์ดที่ปิดประกาศ ในกรณีที่เป็นที่ดิน ก็ต้องไปตามรายละเอียดของที่ดินแปลงนั้น ต้องทาการเช็คกับกรมที่ดินเองว่ามีการขออายัดไว้หรื อไม่ ซึ่งเป็น

หน้าที่ของคนที่ต้องการเข้าประมูลทุกคนที่ต้องไปตรวจสอบเอง สาหรับตัวของคู่ความผู้ทาการยึดต้องการขายให้ได้เร็ว ๆ แต่เจ้าของทรัพย์ต้องการทาการ
ขายให้ได้ล่าช้าที่สุดหรือได้เงินจานวนมากที่สุด เพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นจุดที่จะใช้เทคนิคในทางกฎหมายที่จะทาให้ชนะขาด ณ ตรงนั้น เช่น การถอนการ
ยึดในวันนั้นเลย เมื่อรู้ว่ามีคนตั้งใจจะมาเอาที่ดินแปลงนี้ก็จะใช้เทคนิคถอนเลย ถ้าอยากให้คนของเราได้ที่ดินแปลงนั้นก็จะทาการถอนก่อนค่อยประกาศ
ขายใหม่ หรือในกรณีที่เป็นจาเลยก็ทาการขอคั ดค้านไว้ก่อนแล้วจึงขายใหม่ ซึ่งกระบวนการแบบนี้จะทาให้กระบวนการในการขายทอดตลาดเกิดความ
ล่าช้า ภายหลังกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแก้ไขใหม่ ในกรณีที่ไม่มีเหตุสมควรศาลไม่อนุญาตให้คัดค้านการถอนได้ การเดินหน้าขายต่อ ไป จึงเป็นการ
แก้ไขปัญหาได้มาก
แนวทางการเปลี่ยนผ่านของกระบวนการขายทอดตลาด
กระบวนการที่ใช้ระบบ manual นั้น ไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ จึงสมควรจะมีรูปแบบที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากคนในระยะแรกที่จะคุ้นชินกับระบบ
manual ซึ่งเป็นระยะที่เปลี่ยนผ่านกระบวนการขายทอดตลาด จึงควรใช้เป็นระบบคู่ขนานที่เดินควบคู่กันไป แล้วค่อย ๆ ลดความสาคัญของระบบ
manual ลง ในการลดความสัมพันธ์ คือ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับคนที่ไปใช้ระบบ E-Auction ให้มากขึ้น เพราะคนจะถูกจูงใจให้ไปทาง E-Auction
ด้วยความสมัครใจของเขา ไม่ใช่บอกว่าต่อไปนี้ไม่มีระบบ manual แล้ว ซึ่งจะทาให้เกิดความรู้สึกว่าถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนระบบซึ่งอาจจะมีคนที่ยัง
คัดค้านอยู่
การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งที่ควรดาเนินการ
ในความคิดเห็นคือเห็นด้วยกับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว แม้กระทั่งตัวคู่ความเองซึ่งอาจจะ
ต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง ในวันนั้นอาจไปนั่งกับเจ้าพนักงานก็ได้ ในกรณีที่เขาไม่อยากจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่คนที่สะดวกคือคนทั่วไปที่
ต้องการประมูลเพราะมีความสะดวกตรงข้อมู ลทั้งหลายจะสามารถป้อนให้กับคนที่สนใจประมูลได้ก่อน ในการตรวจสอบนั้นถ้าหากว่ากรมบังคับคดี
สามารถเชื่อมโยงเรื่องของฐานข้อมูลหรือเรื่องของทรัพย์กับหน่วยงานอื่น เช่น กรมที่ดิน หรือแม้กระทั่งเครื่องจักรที่ติดจานอง ซึ่งจ ะต้องมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมจากการที่ต้องมีการจดทะเบียนเครื่องจักร ข้อมูลอีกส่วนซึ่งเวลาจะไปประมูลแล้วมีปัญหาคือ ในกรณีที่เจ้าหนี้ที่มีสิทธิ
พิเศษอยู่ซึ่งจะได้รับชาระหนี้ก่อนหรือเจ้าหนี้บุริมสิทธิทั้งหลาย ในส่วนนี้บางครั้งหาข้อมูลไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันหากจะทาการขายทอดตลาด คนที่สนใจต้องไป
ตรวจสอบเองทั้งหมด เพราะคือความเสี่ยงหากเกิดกรณีผิดพลาดก็จะเกิดความเสียหาย และปฏิเสธไม่ได้ เพราะมีหลายกรณีมากที่เมื่อประมูลได้ จะขอให้
ศาลถอนการประมูล ไม่ต้องการแล้วโดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ ซึ่งสาหรับศาลแล้วเห็นว่าหน้าที่เป็นของผู้ซื้อที่จะตรวจสอบทรัพย์สินนั้ นก่อน จึงเป็นการ
ตรวจสอบที่บกพร่องของผู้ซื้อนั้นเอง กรมฯ ประกาศแล้วว่าที่ดินอยู่ ณ ตรงที่ใด ฉะนั้นเป็นภาระของผู้ซื้อ และเป็นหน้าที่ของกรมบังคั บคดีที่จะต้อง
เอื้ออานวยข้ อมูลเช่ นนี้ให้ ทั้งหมด ยิ่งการซื้อ ขายแบบนี้รวดเร็ว เท่าใดก็ยิ่งจ าเป็น ที่จะต้ องมีข้อ มูลเพื่ อคุ้ มครองผู้ซื้ อจากการขายทอดตลาดที่สุจริ ต
ขณะเดียวกันศาลไม่ควรเคร่งครัดกับกติกา (ศาลยึดติดกับตัวหนังสือ) เช่น การขอวางเงิน ศาลก็ไม่อนุญาต หรือขอขยายระยะเวลาไม่เข้าเหตุ เล็กน้อยศาล
ก็ไม่อนุญาต เหตุผลที่ใช้คัดค้านต้องเขียนให้ตรงตามตัวบท เหตุแบบนี้จะเป็นเหตุที่จุกจิกมากเป็นเหตุในทางวิธีพิจารณาความ แต่ประเด็นคือผู้ที่ไปซื้อขาย
ทอดตลาดซึ่งเป็นชาวบ้านที่ไม่รู้กฎหมาย ถือว่าไม่ได้เป็นการเอื้ออานวยให้กับชาวบ้าน ซึ่งเห็นว่ากฎหมายต้องให้ง่ายต่อชาวบ้านและสามารถเข้าใจได้ ยิ่ง
ทายากยิ่งเป็นอุปสรรค ยิ่งมีกติกามากหรือตีความมากยิ่งเป็นอุปสรรค เพราะชาวบ้านทาไม่เป็น เป็นต้น
ถ้าศาลสามารถบังคับซื้อขายได้เร็วซื้อขายได้ในราคาที่ดี เพราะสามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน ทาให้กระบวนการในการขายทอดตลาดทาได้เร็วขึ้น ไม่ใช่ศาล

ลาพัง แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีเอง ซึ่งหากมองในแง่ของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีหรือกระทั่งศาลนั้นเป็นข้าราชการ ที่จะต้องมีการระมัด ระวัง
ตนเอง ทาให้บางคนตึง บางคนยืดหยุ่น แล้วแต่ระดับความกลัวจะมีอยู่มากมายระดับใด คนที่มีประสบการณ์มาก เช่น ผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์มากจะ
มีแนวทางแก้ไขปัญหาว่าจะให้ออกมาในรูปแบบใด จะหาทางออกให้เลยว่าอย่างนี้ทาไม่ได้ แต่บางคนก็เอาตามระเบียบ เพราะฉะนั้นบางทีไม่ยืดหยุ่น ทา
ให้ต้องเลื่อนการขายออกไปก่อนเพียงเพราะติดเรื่องเดียว สาหรับคนที่ต้องการประมูลก็มารอในวันนั้น กลับยกเลิกการขายทอดตลาดคนที่ตั้ง ใจจะไปซื้อ
หรือประมูลต้องกลับบ้าน กติกาในรูปแบบนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ แค่เปลี่ยนระบบจาก auction มาเป็น E-Auction สาหรับทรัพย์ที่มาขายนั้น การตัดสิน
ของศาลก็ยังไม่จบ เพราะว่าแม้กระทั่งซื้อแล้ว มีการขายทอดตลาดแล้ว ก็อาจจะมีคนที่เขามายึดที่ดิน เข้ามาร้องขัดทรัพย์บอกว่าเขาเป็น เจ้าของที่มีสิทธิ
ดีกว่าก็ได้ ก็กลายเป็นคดีสาขาขึ้นมา เพราะฉะนั้นในบางเรื่องบางคดีต้องมีความเกี่ยวข้องถึง ๙ ศาล กว่าที่ศาลจะตัดสินคดีจบลง ไม่ใช่เรื่องง่าย แม้กระทั่ง
ศาลฎีกาตัดสินแล้ว ยังใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะปิดคดีได้เพราะไม่ยอมส่งโฉนดที่ดินมาเพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินปิดภาระจายอมบนโฉนด ก็บังคับไม่ได้เรียก
มาไม่ได้ ทางแก้ทางเดียวคือต้องออกโฉนดใหม่ ยกเลิกโฉนดเดิมเพื่อให้เขาจดภาระจายอม ซึ่งตรงนี้ใช้เวลาเป็นปีกว่าจะเขียนโฉนดใหม่ขึ้น มา เป็น
กระบวนการในการบังคับคดีที่ใช้เวลานานหากซื้อแล้วมีคนคัดค้าน ในทางปกติหากมีคนคัดค้าน ต้องมีการวางเงินก็สามารถขอวางจานวนน้อยเพราะคดียัง
มีการทะเลาะกัน ยังพิพาทเรื่องที่ดินกันอยู่ และมีคดีกับที่ดินแปลงนั้นต่อ แทนที่ผู้ซื้อจะวางเต็มก็วางแค่เล็กน้อย เป็นเทคนิคอย่า งหนึ่งของคนที่ชอบซื้อ
ที่ดินจากการขายทอดตลาด ในกรณีที่เขามีเงินนอนอยู่ บางครั้งทะเลาะไป ๕ ปี จบแล้ว แล้วเป็นฝ่ายได้ที่ดิน ราคาที่ดินก็เพิ่มขึ้นเช่นในกรณีที่ทรัพย์มี
ราคา ๑ ล้านบาท ยังไม่สามารถโอนได้ ทรัพย์ตัวนี้ยังมีปัญหา มีการร้องขัดทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่จะกลายเป็นคดีสาขา ผู้ซื้อสามารถถอนเงินที่ วางทั้ง
ก้อนให้วางไว้เพียงเล็กน้อยตามระเบียบของการวางเงินขั้นต่า
ในกรณีที่ดาเนินการเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทรัพย์อยู่ในสานักงานเขตอื่น ไม่จาเป็นต้องไปดาเนินการที่สานักงานที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ในส่วนนี้ต้องแก้ไข
ในเรื่องของเขตอานาจศาล ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่กฎหมายขีดเส้นเท่านั้นเองว่าตรงไหนเขตไหนก็สามารถยกเลิกเขตเส้นนั้นได้เฉพาะใน เรื่องของการขาย
ทอดตลาด ถ้ามีประเด็นที่ทะเลาะกันในที่แปลงนั้นต่อ ก็ต้องกลับไปที่ศาลนั้น หากเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาจใช้ได้โดยไม่จาเป็นต้องไปคานึงในเรื่องของ
เขตอานาจ สาหรับเอกสารที่ดิน ศาลจะเป็นคนออก เวลาได้เอกสารจากศาลยืนยันได้ว่าคุณซื้อได้จากการขายทอดตลาดในราคาเท่านี้ แล้วไปจดทะเบียน
เท่านี้ ผู้ซื้อก็จะถือเอกสารนั้นไปที่สานักงานที่ดิน สานักงานที่ดินเมื่อพิจารณาแล้วก็ทาตามเอกสารนี้ สาหรับเจ้าหน้าที่ที่ดินมีค วามปลอดภัยเพราะต้องทา
ตามคาสั่งศาล เพราะเหตุนี้จึงต้องมีกระบวนการสาหรับการมันเชื่อมโยงกับกรมที่ดิน ในกรณีนี้ไม่แน่ใจเพราะกรมที่ดินยังแก้ไขเอกสารและยังคงต้องเป็น
ระบบ manual อยู่ สาหรับเอกสารสามารถออกด้วยระบบ electronic- paper ได้ ในอนาคต กรมที่ดินอาจพัฒนาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะระบบ
อย่างนี้อาจเชื่อมโยงกันได้ เมื่อมีคาสั่งศาล ทางกรมที่ดินก็สามารถแก้ไขได้เ ลย จะยิ่งสะดวกขึ้นมาก สาหรับการขายทอดตลาดนั้น มีทรัพย์อย่างอื่นด้วย
บางสิ่งอาจจะยากถ้าหากดาเนินการเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทรัพย์มีค่าจาพวกทองหรือเพชร ทีต่ ้องการการพิจารณาถึงลักษณะทรัพย์ ซึ่งไม่สามารถ
พิจารณาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ การถ่ายภาพอาจจะทาหรือถ่ายได้ในหลายมุม แต่ก็ยังมีความต้องการจับต้อง ส่องดู เช่น เพชรมีประกายเป็นอย่างไร
ถ้ามีการทาการรับรองก็จะเกิดค่าใช้จ่ายขึ้น
ภาระหน้าที่ของศาลในการขายทอดตลาด
การขายทอดตลาดเป็นหน้าที่ของศาล ตามความคิดเห็นคือศาลทาหน้าที่ขายทอดตลาดให้จบลง ส่วนความรับผิดชอบอื่นเป็นเรื่องของเจ้าของทรัพย์กับคน
ซื้อซึ่งไม่เกี่ยวกับศาล ศาลจะไม่รับรองเรื่องของคุณภาพ ฯลฯ ศาลมีหน้าที่ขาย ผู้เกี่ย วข้องอื่นจะต้องดูแลผลประโยชน์ของตนเอง เพราะฉะนั้นให้ศาล

รับรองจึงไม่น่าจะทาได้ หากจะให้มีการรับรองจะมีปัญหาตามมาคือเรื่องของค่าใช้จ่าย ซึ่งใครจะเป็นคนรับภาระเพราะค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดนั้น
คนแพ้คดีเป็นคนรับผิดชอบ หากต้องหักจากตัวทรัพย์ไปก่อนในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพย์ เงินที่จะนาไปชาระหนี้ก็จะน้อยลง โจทก์จะได้รับชา ระหนี้
น้อยลง ซึ่งไม่ค่อยยุติธรรมกันทั้งหมด เพราะฉะนั้นอาจเป็นปั ญหา ซึ่งในประเด็นนี้อาจยังคงจะต้องมีระบบ manual หรือในปัจจุบันเราสามารถขอดู
ทรัพย์ก่อน อาจจะยังไม่ต้องมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ แต่ต้องมีการเปิดให้ดูทรัพย์นั้นก่อนจนกว่าจะพึงพอใจ แล้วจึงเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
เข้าไปเคาะราคา สาหรับสถานที่คือกรมบังคับคดีที่สถานที่ที่ยึดนั้นอยู่ ซึ่งกรณีต่างจังหวัดต้องมีการเดินทางไปดูทรัพย์ หากทรัพย์นั้นขายทอดตลาดโดยไม่
มีใบรับรอง อาจต้องรับความเสี่ยงเอง โดยพิจารณาว่ากรมบังคับคดีให้ราคาเท่าไหร่ หากโจทก์ไม่คัดค้าน เจ้าพนักงานก็สามารถทาการเคาะได้
ประเทศที่เป็นต้นแบบในการขายทอดตลาด
มีความเห็นว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ล้าไทยไปมากโดยเฉพาะในเรื่องออนไลน์ เรื่องการปฏิบัติสามารถหาวิธีการปฏิบัติได้แล้วนามาใ ช้สาหรับ
ประเทศไทยโดยให้เป็นตัวบท ซึ่งอาจจะไม่จาเป็นต้องแก้ไขในวิธีพิจารณาความแพ่งก็ได้ หรืออาจจะเป็นระเบียบของกรมฯ เฉพาะในส่วนของการขาย
ทอดตลาด เพราะในตัวบทของวิธีพิจารณาความแพ่งเปิดช่องให้กว้าง ก็ไปออกกฎหมายลูกแทนได้ ในอนาคตหากรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ มีการพัฒนา
ไปเปลี่ยนไป ก็สามารถเปลี่ยนตามได้ โดยเปลี่ยนแค่ข้อบังคับไม่ต้องเปลี่ยนถึงตัวบทข้อกฎหมาย
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับ E-Auction
เทคโนโลยีความพร้อมที่เป็นปัญหา จะต้องมีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยให้เริม่ ต้นแม้จะไม่ได้ทันทีในปีแรก เช่น ปัจจุบันศาลเริม่ มี e-court ก็จะ
เริ่มค่อย ๆ พัฒนา เพราะว่าประเทศไทยอาจจะช้า แต่ค่อย ๆ พัฒนาไป ศาลสมัยก่อนใช้วิธีว่าความด้วยการจดมือ/พูดใส่เทป หรือศาลทรัพย์สินฯ
เปลี่ยนแปลงโดยการอัดทั้งเสียงและภาพไว้ จะเห็นภาพของการพัฒนาในลักษณะนี้ ยกเว้น E-Auction ที่ยังใช้วิธีการสมัยก่อนทุกอย่างยังต้องใช้ระบบ
manual มาตลอด ในกรณีที่ E-Auction อาจจะมาลดคนที่ทามาเป็นระบบอาชีพ แค่ E-Auction อย่างเดียวไม่ช่วยทั้งหมดเพียงแค่เปลีย่ นรูปแบบเท่านั้น
สาหรับความยุ่งยากในการไปหาข้อมูล ความยุ่งยากของความเสี่ยงหลังจากซื้อแล้วโอนไม่ได้ ชาวบ้านธรรมดาไม่ค่อยสนใจ หรือความวุ่นวายที่ต้องไปยุ่งกับ
ศาลจะยังคงอยู่อย่างเดิม ต้องมีระบบที่ให้ข้อมูลแล้วทาให้เอื้อต่อชาวบ้านที่จะเข้าถึงการซื้อขายจากการขายทอดตลาดให้มากที่สุด เพราะเหตุใดที่
บริษัทเอกชนเช่นสหการประมูลจึงไม่ค่อยมีปญ
ั หา ทาไมของศาลจึงมีปัญหามาก เพราะเป็นระบบที่มคี วามยุ่งยากสาหรับชาวบ้านเขาไม่ต้องการเข้าไป
สัมผัส แม้ว่าทุกคนจะร่วมกันซื้อทีด่ ินแปลงนี้ก็ยังซื้อไม่ได้ เนื่องจากมีอาชีพแบบนี้ ฉะนั้นคนที่ไม่ใช่ทนายความจะเข้าไปซื้อยากจะเจออะไรแบบนี้ ในกรณีที่
ต้องการได้จริง ๆ เราต้องคุยกับโจทก์ก่อนยึดอาจจะได้ซื้อ โดยถอนจากการยึดแล้วไปซื้อขายกันเอง ความเสีย่ งของการให้เขามาเคาะคือการมีคนมาตัด
หน้า เพราะไม่ต้องการให้เราได้ แต่แน่นอนมันจะมีค่าใช้จ่ายยึดแล้วไม่มีการขายจะมีค่าใช้จ่ายร้อยละ ๕ (ค่าธรรมเนียมเจ้าหน้าที)่ หากมีการยึดที่ดิน ส่วน
ใหญ่จะเป็นในส่วนของเอกสารทั้งนั้น ในกรณีที่ยึด ตูเ้ ย็น ฯลฯ ยังต้องเสียพื้นที่เก็บ ยึดที่ดินกรมฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเก็บ เสียแต่ค่าเอกสารเท่านั้น
หากยึดแล้วไม่มีการปล่อยออกไป จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการขายร้อยละ ๕ ของทรัพย์ ในกรณีนี้ โจทก์บางคนก็ไม่ต้องการเสียค่าธรรมเนียมส่วนนี้
ดังนั้นควรทาทุกอย่างให้ง่ายที่สุด และราคาต้องคุ้มค่า เพราะต่อไปในอนาคตข้างหน้าคนของกรมฯ อาจจะต้องใช้น้อยลงในเรื่องการขายทอดตลาด เพราะ
สามารถให้คนทั่วไปเข้าถึงระบบ สามารถตั้งเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ได้ เมื่อทุกอย่างง่าย ขั้นตอนรวดเร็ว ข้อมูลโปร่งใส ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล
เหมือนกันได้ทั้งหมด อาจจะถึงขั้นทลายพวกที่ทาเป็นอาชีพ หากเปลี่ยนจากระบบ manual เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเดียวช่วยไม่ได้จะกลับเข้าสู่
ระบบเดิม ๆ
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ความสนใจในเรื่องการยึดทรัพย์ที่เป็นดิจิทัล
หากการบังคับสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีประเด็นหลัก ๆ คือ bitcoin เมื่อจาเลยถูกบังคับคดีแล้วมีทรัพย์สินเป็น bitcoin เราสมารถทาการยึดได้อย่างไร สาหรับ
การบังคับคดีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้จาเพาะเฉพาะทรัพย์สินปกติทั่วไปเท่านั้น แต่หมายถึงทรัพย์สินทุกอย่างที่สามารถจะนาไปขายด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในประเด็นนี้มีการกล่าวถึงอยู่แล้วในบ่างส่วน สาหรับสินทรัพย์ดิจิทัลจะจับต้องไม่ได้
หากเป็นสินทรัพย์ปกติ คือแค่เปลี่ยนวิธีการมาเป็น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้แตกต่างอะไรมากนัก สามารถบังคับได้ตามวิธีการ ตามระบบ หากเป็น
สินทรัพย์ดิจิทัล ไม่รู้จะทาการยึดอย่างไร ไม่มีกระบวนการที่รองรับ ปัญหาหลัก ก็คือจะเข้าไปยึดมาได้อย่างไร ถ้าแพลตฟอร์มนั้นไม่ได้อยู่ในประเทศไทย
แพลตฟอร์มนั้นอยู่ต่างประเทศ หากเรามีคาสั่งว่าจะยึดหรือ เอามา แต่แพลตฟอร์มนั้นบอกว่า ไม่รับรู้ด้วย ถ้าอยากรับรู้ก็นา username, password มา
กรอก ก็เอา username password กรอกเข้าไปแล้วจัดการ แต่หากจะมีคาสั่งให้แพลตฟอร์มเอามาให้ เขาไม่ทาตามกฎหมายไทย หรือแม้แต่
ผู้ประกอบการไทยที่เป็นแพลตฟอร์มก็อาจจะมีประเด็นแบบนี้เหมือนกัน เขาไม่อยากทาตามคาสั่งนี้ ทาให้ไม่ทราบว่าจะทาตามประเด็นนี้ได้เหมาะสมได้
อย่างไร ในระดับใด เป็นประเด็นว่าหากสามารถบังคับได้จริง ก็ควรบังคับเอากับเจ้าของ username, password ได้เลย จะเหมาะสม ถูกต้องและเป็น
ระบบมากกว่า
ปัญหาของสินทรัพย์ดิจิทัลในการนามาขายทอดคลาด
ปัญหาที่ว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับอย่างชัดเจน อาจจะมีปัญหาได้โดยเฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ในแพลตฟอร์มต่างประเทศที่เขาไม่ได้รับรู้หรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องด้วยกับเรื่องนี้ ถ้าเป็นในมุมของ PDPA ซึ่งเป็น processer ไม่ใช่ controller เพราะฉะนั้น processer จะข้ามขั้นตอนการเอาของออกมาให้
จึงควรต้องไปทาง controller ไม่ควรจะมาหาเขา สาหรับสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้มีข้ อดี-ข้อเสีย ต่างไปจากการขายทอดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป เพราะ
การทาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ดีหมด ช่วยให้เกิดประโยชน์ เพียงแต่รายละเอียดของสินทรัพย์ดิจิทัลต้องการกฎเกณฑ์ที่ทาให้เกิดความชั ดเจน เพราะ
เมื่อถึงเวลาแล้วจะเกิดปัญหาในการขายทอดตลาดมีประเด็นว่าจะขายเวลาใด ในกรณีที่เป็น bitcoin จะมีช่วงเวลาในการขาย เช่น กรณีประเทศญี่ปุ่น
MTGOX เป็นตัวกลางของ bitcoin ธุรกิจไปด้วยดี แต่เกิดปัญหาว่าราคาตกลงอย่างรวดเร็ว และมันจะเกิดการเลื่อนไหลไป พอเกิดเลื่อนไหลก็จะมีปัญหา
พอล้มละลายแล้วต้องถูกบังคับ ในกรณีนี้ไม่สามารถทาการซื้อขายได้ทันที หากขายในตอนนี้จะขาดทุนย่อยยับ ซึ่งก็ต้องหาวิธีว่าหากรอเวลาอีกสักพักจะ
ได้หรือไม่ หรือขอรอจังหวะเวลาแล้วค่อยนามาขาย เมื่อขายได้ราคาก็จะนาเงินมาคืนให้ อันนี้พอจะทาได้ สาหรับกรณีของประเทศไทยจะมีของ TMB
ธนพัฒน์ ที่ต้องปิดไป เพราะบางรายไปถอนออกจึงเกิดการเลื่อนไหลพอเลื่อนไหลเขาจึงต้องไปปิดกองทุนเพื่อที่จะเอาเงินมาให้ ถ้าหากจะขายคืนเลยไม่
สามารถทาให้ได้ เพราะว่ามูลค่ามันตกมาก เลยต้องปิดกองทุนเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อจะได้ราคาที่สามารถชาระเงินคืนได้ อันนี้คือประเด็นที่สินทรัพย์
ที่มีการผันผวนซึ่งไม่สามารถบังคับทันที่ได้ ในการบังคับคดีรัฐบาลต้องเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัล แล้วเอาสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นออกมาเป็นของรัฐบาล รอเวลา
ขายที่เหมาะสม ขั้นตอนจะเป็นเช่นนี้ การจะทาเช่นนี้รัฐบาลต้องมี government wallet ย้ายเงินจากผู้ถูกบังคับคดีข้ามาใน wallet ของรัฐบาลเพราะถ้า
ไม่มีขั้นตอนนี้รองรับ จะจัดการอะไรไม่ได้ สาหรับ wallet ในการบังคับคดี กรมบังคับคดีก็ต้องมี wallet ในกรณีของการขายทอดตลาดของสินทรัพย์
ดิ จิ ทั ล นั้ น ต้ น แบบที่ มี ก็ ยั งไม่ ค่ อ ยดี นั ก โจทย์ ก็ คื อ ท าอย่ า งไรก็ ไ ด้ เ พื่ อ ให้ ยึ ด ได้ แ ล้ ว เอามาขายให้ ไ ด้ ส าหรั บ ประ เทศที่ ท าแล้ ว ก้ า วหน้ า มาก ๆ คื อ
สหรัฐอเมริกา แต่อเมริกาก็ไม่ได้เป็นระบบหรือระเบียบแบบเต็มที่เพียงแต่ใช้อานาจของอัยการ/หน่วยงานรัฐในการบังคับ สหรัฐอเมริกาจะมีหน่วยงาน US
Marshals ที่เอาขายขึ้นในระบบอินเทอร์เน็ต มีการประกาศขายซึ่งใช้กฎหมายเดิม แล้วใช้ตามอานาจเดิมเพื่อประกาศขายออกมา ไม่ได้มีต้นแบบที่จะไป
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ลอกได้ เหมือนเป็นต้นแบบกฎหมาย เป็นเหมือนหลักการแนวคิดที่สามารถนามาปรับใช้ได้ ประมวลกฎหมายแพ่งที่ประเทศไทยมีอยู่ก็พอใช้ได้ อาจจะไม่
ชัดเจนในเรื่องการไปบังคับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งก็อาจจะมีการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งเล็กน้อย ประเด็นที่เป็นเรื่องของแพ่งแท้ ๆ คือ เจ้าของสิทธิที่มี
ชื่ออยู่ใน account ตัวเองแล้วเกิดเสียชีวิตโดยยังไม่ได้ส่งให้ใคร จึงไม่มีใครเข้าไปเอาได้ จะเกิดเป็นประเด็นว่าจะเข้าไปเอาได้อย่างไร ควรจะทาอย่างไร ซึ่ง
ควรจะมีกฎหมายแบบนี้เพื่อรองรับ จะได้จัดการได้ ในกรณีส่วนใหญ่นั้น คนยังไม่โวยวาย แต่ทั่วโลกมีคน/กลุ่มคน ที่เป็นเจ้าของ account ที่กาลังจะเริ่ม
เสียชีวิต อีกประมาณ ๕-๑๐ ปี จะเริ่มเสียชีวิตมากขึ้น และจะเริ่มเกิดปัญหานี้ขึ้นมา แต่คนรุ่นก่อนไม่ใช่คนที่มี account แบบนี้ปัญหานี้เลยยังไม่ได้เกิด
ขึ้นมา ซึ่งตอนนี้กาลังเริ่มเกิดแล้วในแคนาดา สหรัฐอเมริกา และในยุโรปที่จะเริ่มมีปัญหา
มุมมองเรื่องการขายทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
อาจจะเป็นประเด็นสาคัญอีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันที่เป็นอยู่ที่มีอยู่แล้วก็ใช้ได้ในระดับหนึ่ง ไม่ได้ไปเปลี่ยนรูปแบบการขายทอดตลาด แค่สามารถทา
ให้การซื้อขายได้ผ่านทางเว็บ ช่วยในเรื่องระบบให้ไม่ต้องไปนั่งในห้องขายทอดตลาด ณ สถานที่เจ้าภาพ แพลตฟอร์มที่กรมบังคั บคดีใช้ในปัจจุบันเป็นแค่
ส่วนเดียวให้คู่กรณีผู้ประมูลมานั่งอยู่ในห้องที่มีคอมพิวเตอร์ให้ก็เรียกว่า E-Auction แล้ว การที่กรมบังคับคดีจะทาแพลตฟอร์มขึ้นมาเอง เช่นเดียวกับที่
ศาลเกาหลีไต้สามารถนาทรัพย์สินขายทอดตลาดได้เองเลย หากประเทศไทยจะมีแนวนั้น ก็จะคล้ายกับ US Marshals และของประเทศอังกฤษก็มีระบบนี้
เช่นกัน แต่ประเด็นคือมีแค่เว็บไซต์แล้วทาการประกาศเหมือนกับให้ข้อมูลทางเว็บไซต์เท่านั้น หากจะใช้แพลตฟอร์มเต็มที่อาจจะเป็นแพลตฟอร์มที่ทาตัว
เป็น ตัวกลางแลกเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มที่เอาทุกอย่างมา register ได้ ความหมายจะเหมือนกับสินทรัพย์ดิจิทัล ทุกอย่างอยู่ในระบบ คือมีที่อยู่ให้ หากมี
ลักษณะแบบนี้ควรจะทาให้จริงจัง US Marshals จะทาการยึดและเข้าระบบของ US Marshals เองเลย เปิด wallet ของตัวเอง แล้วใส่ในชื่อตามที่ระบุ
มีกรณีของ Silk Road และ Alphabet ที่มีเจ้าหน้าที่ไปโกงอึกทีหนึ่ง เมื่อกฎหมายไม่ชัดเจนก็จะเป็นการเปิดซ่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ช่องโหว่เข้าไปดาเนินการ
เพราะไม่มีใครมาสั่งหรือทาการตรวจสอบ สามารถใช้อานาจย้ายเข้า wallet ของตัวเอง
ความเห็นในเรื่องการนาแพลตฟอร์มเอกชนมาใช้ในขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์
หากมีแพลตฟอร์มของเอกชนที่ทามาดีอยู่แล้ว ตามความเห็นคือควรส่งเสริมให้ไปใช้คนที่มีแพลตฟอร์มทา แต่ทาเองเฉพาะประเด็นของ government
wallet เพราะว่า government wallet จะไปให้คนอื่นถือไม่ได้ แต่เรื่องของการประมูลนั้น รายชื่ออยู่ที่กรมแต่เรื่องของการทาการประมูลก็ใ ห้คนอื่นไป
เพื่อให้เกิดการแข่งขัน หากถามเอกชน ก็น่าจะเห็นด้วย กลัวแต่ว่าไปทาแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วผูกขาดทารายเดียว แล้วก็ทาไม่ได้ดี ในหลายประเทศก็ใช้
เอกชนทาเหมือนกัน พอผ่านกระบวนการศาลเสร็จ ลูกหนี้ต้องจ่ายเจ้าหนี้ ลูกหนี้มีทรัพย์ ทาการยึดทรัพย์ บังคับคดี เสร็จแล้วก็ขายในส่วนนี้ก็ทาการส่งต่อ
ให้เอกชน จริง ๆ ในส่วนเจ้าพนักงานก็สามารถให้เอกชนทาได้ ไม่จาเป็นต้องเป็นรัฐอย่างเดียว ตามความเห็นคิดว่าเนื่องจากมีเอกชนที่ทาได้ดีอยู่แล้ว และ
มีหลายบริษัท ในการบังคับสินทรัพย์ดิจิทัลก็มีมากโดยเฉพาะในบางประเทศ มีปัญหาหลายรูปแบบ กรณีที่มีมากส่วนใหญ่จะเป็นคดีความผิดทางอาญา
กระทาความผิด ไปทาการยึดทรัพย์มา
ปัญหาหรือข้อจากัดของการขายทอดตลาด
หลักการซื้อทรัพย์ต้องมีการเข้าดูทรัพย์ การไปประมูลทรัพย์ข้อจากัดคือเราไม่สามารถทราบได้ว่าทรัพย์ที่เราต้องการมีการงดการขาย เนื่องจากทาการไป
ดูทรัพย์แล้วและเห็นว่าทรัพย์นั้นดี ราคาเหมาะสม แต่ไม่สามารถทาการขายประมูลได้เนื่องจากงดขายทาให้ต้องเสียเวลาในการเดินทาง และไม่ สามารถ
ตรวจสอบล่วงหน้าได้ว่าทรัพย์นั้นจะงดขายหรือการตรวจสอบล่วงหน้าเพียง ๑ วัน ไม่สามารถทราบได้เพราะข้อจากัดในด้านกฎหมาย โดยปกติทั่วไปผู้เข้า

ประมูลอาจจะไม่เข้าใจ กฎระเบียบให้สามารถงดการขายได้ตลอดเวลา หากโจทก์แถลงขายเสร็จสิน้ การซื้อทรัพย์ ๑ ชิ้น เป็นที่ดิน ๑ แปลง หากไปทาการ
ประมูลแล้วไม่สามารถประมูลซื้อได้จะทาให้เกิดคาถามว่าการเดินทางมาประมูลครัง้ นี้เพื่ออะไร คือข้อจากัดของคนที่ประมูลซื้อเพราะทาให้เสียเวลาในการ
เดินทาง หากจะทาการแก้ไขโดยส่วนตัวมองว่าอาจจะไม่มีทางเป็นไปได้ เนื่องจากมีข้อกฎหมายที่สามารถให้จาเลยที่ขายทรัพย์ในวันที่ใกล้จะขายแล้วหาก
มีเงินมาจ่ายให้กับโจทก์ บางครั้งจึงต้องทาการงดขาย หรือการจ่ายเงินแต่บางส่วนโจทก์ก็มองว่าจ่ายเพราะโจทก์เป็นธนาคารหรือสถาบันการเงิน ดังนั้นจึง
ไม่มีข้อมูลที่เด็ดขาดให้กับผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์รู้ล่วงหน้า เป็นข้อจากัดที่ทาให้ผู้ไปประมูลซื้อเสียเวลา โดยเฉพาะสาหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เนื่องจากผู้ไปประมูลจะมี ๒ กลุ่ม อีกกลุ่มคือผู้ประกอบวิชาชีพที่ซื้อทรัพย์มาเพื่อจะทาการขายซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์อาจจะเข้าใจว่าการซื้อขายของต้อง
มีผู้ที่เก็งกาไรส่วนหนึ่งเพื่อทาให้ตลาดคึกคักขึ้นมา หากมีแต่ผู้ซื้อมาเพื่อ เข้าอยู่อาศัยอย่างเดียวมันก็จะเงียบไป จึงต้องมีคนที่เข้ามากระตุ้นการซื้อขาย
เพื่อให้ตลาดหมุนขึ้นมา พวกเก็งกาไรจะมีเงินสดที่ดอกเบี้ยต่า การนาเข้ามาที่อสังหาริมทรัพย์จะคุ้มกว่าเพราะดอกเบี้ยธนาคารไม่ถึงร้ อยละ ๑ การซื้อ
สินทรัพย์เอาไว้มูลค่าจะเพิ่มขึ้น การซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดจะคุ้มค่าในด้านอานาจการต่อรองเพราะคนขายต้องถูกบังคับขาย บางครั้งอาจจะใน
ราคาต่ามากหากทรัพย์ดังกล่าวไม่มีผู้สนใจประมูล หรืออาจจะได้มาโดยไม่ได้ตั้งใจ สาหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพ จริง ๆ การเข้าประมูล ๓-๔ ครั้ง แล้วได้
ทรัพย์สินไป ๑ ครั้งก็ถือว่าคุ้ม
ประเด็นการวางเงินในการประมูลทรัพย์
สมัยก่อนหากวางเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท สามารถประมูลทรัพย์ได้หมด แต่ปัจจุบัน วางเงิน ๑ ก้อนสามารถประมูลได้เพียงชิ้นเดียว สมมุติว่าจะประมูล ๑
ล้านบาท ให้วางทรัพย์ร้อยละ ๕ คือ ๕ หมื่น หากประมูลทรัพย์ ๓ ล้าน ต้องวาง ๑๕๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของเงินก้อนอาจจะสามารถไปประมูลทรัพย์ใน
ราคา ๑ ล้านก็ได้ แต่เนื่องจากทางกรมแยกกันว่าการถือป้ายนั้น เพื่อจะประมูลอะไร ส่วนนี้คือข้อจากัดในการซื้อทรัพย์ว่าต้องเอาทรัพย์นี้อันเดียว แล้วอีก
ทรัพย์ที่อยากได้แต่ต้องวางทรัพย์ก่อน ก็ไม่ทันแล้ว เพราะแสดงว่าเราต้องเตรียมเงินอีก ๑ ก้อน เพื่อที่จะเอาทรัพย์อีกตัว นี่คือสิ่งที่แย่กว่าสมัยก่อน
ข้อจากัดในการดาเนินการขายทอดตลาดด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ปัจจุบันรูปแบบการดาเนินการ ยังติดข้อจากัดในข้อกฎหมายซึ่งไม่สามารถยื่นข้อเสนอที่บ้านได้ ต้องไปยื่นข้อเสนอที่สานักงานในพื้นที่ในแต่ละจังหวัด แล้ว
เข้าประมูลทรัพย์ในกรุงเทพมหานครได้ เป็นต้น การประมูลทรัพย์ในวันนี้ส ามารถประมูลทรัพย์ต่างจังหวัดได้เป็นการเชื่อมโยงที่ค่อนข้างดีเพราะไม่ต้อง
เดินทางไปยังสถานที่ตั้งทรัพย์ของสานักงานบังคับคดี แต่อย่างไรก็ยังต้องเดินทางไปที่สานักงานเพราะไม่สามารถประมูลที่บ้านได้ อีกปัญหาหนึ่งคือเรื่อง
การวางเงิน เพระหากอยู่บ้านไม่สมารถวางเงินได้ เนื่องจากต้องวางเงินในการซื้อทรัพย์ สาหรับการวางเงินออนไลน์ไม่ส ามารถทาได้เนื่องจากระบบ
ราชการในการวางเงินยุ่งยากมาก ยิ่งช่วงเวลาที่จะขอเงินคืนยิ่งยาก ซึ่งเป็นกลไกทางกฎหมายที่ซับซ้อนมาก หรืออาจะเกี่ยวเนื่องในเรื่องของการทุจริตหาก
ไม่แสดงตนเนื่องจากทรัพย์สินที่เป็นที่ดินต้องเป็นคนสัญชาติไทยเท่านั้นที่ซื้อได้ เพราะหากประมูลที่บ้านแล้วไม่แสดงตน อาจจะมีคนที่ เป็นต่างชาติเข้ามา
ประมูลหรือไม่ อาจมีการประมูลแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมา จึงจาเป็นต้องมีการแสดงตนในสถานที่ ที่เป็นที่ตั้งของสานักงานแห่งนั้น รูปแบบการ
ดาเนินการยังติดข้อจากัดว่าอย่างไรก็ต้องเดินทางไปที่สานักงานแห่งนั้น ๆ แต่มีข้อดีคือไม่ต้องเดินไปประมูลที่จังหวัดที่ตั้งทรัพย์
การแสดงตน คือการแสดงตัวตน ต้องไปไม่ใช่แค่ใช้บัตรประชาชน เพราะต้องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นอัตลักษณ์ของเรา กฎหมายติดข้อจากัดในบาง
เรื่องการเป็นระบบราชการยิ่งมีข้อจากัดจะทาเหมือนเอกชนไม่ได้ ตรงนี้จึงเป็นข้อจากัด แต่เท่าที่เป็นอยู่ก็ดีอยู่แล้ว

ประโยชน์จากการทาการขายทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
ต้องตรวจสอบว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะแบบนี้ คือการเข้าประมูลโดย E-Offering, E-Auction จากนอกสถานที่ ทาให้ได้เงินเพิ่มมากกว่า
หรือไม่ในปริมาณเท่าใดเมื่อเทียบกับก่อนที่มีการประมูลแบบนี้ ในทางเศรษฐศาสตร์ได้ประโยชน์ ในมุมมองคือคุ้มค่าที่ ทาแบบนี้ขึ้นมา เช่น หากประมูล
ธรรมดาได้พันล้านมี E-Offering, E-Auction แล้วได้เพิ่มมาเป็นพันสองร้อยล้าน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ นอกจากนั้น ที่สาคัญคือการเปิดขายทอดตลาดด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วทาให้ผู้เข้าร่วมมากขึ้นหรือทาให้ได้ราคาสูงขึ้นหรือไม่ หากราคาทรัพย์สินที่ได้คือดีขึ้นก็จะเป็นประโยชน์กับเจ้าของทรัพย์ ที่เป็น
จาเลยตามคาพิพากษา และธนาคารเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา
ข้อสังเกตที่ยังเป็นปัญหาในการดาเนินการขายทอดตลาดในรูปแบบ E-Offering
ตั้งแต่มี E-Offering, E-Auction คนที่เข้ามาร่วมประมูลจากต่างจังหวัดมีแค่ครั้งเดียวในการจองเครื่อง นั่นหมายถึงข้อจากัด รูปแบบดูดีแต่จะเกิดผล
หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะคนที่เข้ามาประมูลที่ดินต้องเข้าไปดูสถานที่จริงมาก่อนด้วย รูปแบบที่นามาใช้อาจจะต้องถูกออกแบบให้เหมาะกับลักษณะ
ของประเภทของทรัพย์ คือข้อที่ต้องพิจารณาว่าที่ดาเนินการอยู่นั้น เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์หรือไม่ จากการที่ไปสารวจหรือไปซื้อขายมาแล้วว่า
เกิดผลมากน้อยแค่ไหน ทั้งในด้านของปริมาณที่เข้ามาและราคาที่มีมากขึ้น หากจานวนเงินที่ได้มาต้องไปดูในเชิงตัวเลข ประกอบกับการขายทอดตลาดคือ
การกระบวนการหลังการบังคับคดีแล้ว เหมือนกระบวนการจัดการว่า การบริหารจัดการในรูปแบบใดจะเหมาะสมกว่า เช่น ประเทศไทยทาได้ยากเพราะ
มาจากส่วนกลางทั้งสาย อาจจะติดที่ข้อจากัดทางกฎหมาย หากจะทาให้แสดงตน สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น ต้องแก้กฎหมายอะไร
การที่มีบัตรประจาตัวโดยปกติไม่สามารถแสดงตนโดยไม่ใช้บัตร หากทุกอย่างเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หมด การแสดงตนทุกอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ ก็
อาจจะทาได้ กรมการปกครองต้องปล่อยข้อมูล การแสดงตนยังทาไม่ได้เนื่องจากยังติดข้อจากัดทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะหน่วยงานรัฐไม่ยอมปล่ อยข้อมูล
ออกมาเนื่องจากหน่วยงานของรัฐจะมีการเก็บความลับของหน่วยงาน ไม่มีข้อกฎหมายจึงให้ข้อมูลไม่ได้ และปัจจุบันมีกฎหมายการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคลยิ่งไม่สามารถให้ได้เนื่องจากติดกฎหมายนี้ อานาจตามกฎหมายที่มีอยู่จะเอาข้อมูลไปให้ผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้ ตรงส่วนนี้จึงเป็นข้ อจากัด
ของการใช้ข้อมูลร่วมกัน จริง ๆ แล้วการใช้ข้อมูลร่วมกันเป็นเรื่องที่ดีหากจะสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ เนื่องจากติดอุปสรรคบางเรื่อง เลยยากในการทา
การประมูลอยู่ที่บ้านเพราะไม่สามารถที่จะระบุตัวตนได้ หรือในเรื่องของการวางเงินยังมองไม่ออกเพราะปัจจุบันต้องไปวางที่สานักงาน ไปกรอกข้อมูล เอา
เงินใส่ซองแล้ววาง แล้วทางกรมบังคับคดีก็เก็บซองไว้ หากใช้การโอนจะเกิดปัญหาในเรื่องของการโอนกลับ เนื่องจากเขาโอนกลับให้เราไม่ได้ จะต้องไป
เซ็นรับเงินออกมาอีก เพราะหน่วยงานราชการการจะเอาเงินคืนเราต้องไปเซ็นถึงได้เนื่องจากมีกฎระเบียบของพัสดุ
ในกรณีที่เปิดบัญชีเพื่อการประมูลแล้วล็อกไว้ ก็ไม่สามารถทาได้เนื่องจากในการคืนเงินนั้น ทางกรมบังคับคดีจะดาเนินการคืนเงินสดให้ ณ วันนั้น หากไม่
เอาเงินคืนวันนั้น เงินดังกล่าวจะเข้าคลัง และจะต้องดาเนินการหลายขั้นตอน เนื่องจากต้องมีการเซ็นออก หากกรณีปกติเงินดังกล่าวอยู่ในชองก็เอาซอง
คืนไปแล้วทาการเซ็นกากับ การวางมัดจามีระบบอยู่หากมีการเขียนกฎว่าเฉพาะทรัพย์นี้ที่ต้องมีการวางมัดจาออนไลน์ได้ และเมื่อเป็นการวางมัดจาทาง
ออนไลน์จะต้องคืนอย่างไร ต้องไปดูกฎหมายว่าติดเงื่อนไขของกฎหมายหรือไม่หากเขียนกฎออกมาแล้ วข้ามระเบียบของทางพัสดุอาจจะไม่มีทาง หรือ
อาจจะต้องตัดให้เข้าระบบเอกชนทาการดูแลในส่วนนี้แทนระบบราชการ และถ้าผ่านเรื่องนี้ไป ยังมีคาถามตามมาคือจะมีการคอรัปชั่นหรือไม่เนื่ องจาก
การขายทรัพย์สินเป็นอานาจของรัฐที่จะบังคับตามคาพิพากษาให้กับเอกชน แล้วเอกชนรายนั้นใช้อานาจในทางที่ทาผิด (abuse of power) ขึ้นมาจะเกิด
ความรุนแรง ความเสียหายจะมากหรือไม่ กลายเป็นอีกประเด็นหนึ่ง

แต่จะมองว่าเกิดความคล่องตัว ในมุมมองคือทางธุรกิจคล่องกว่าราชการอยู่แล้ว ถ้าส่วนราชการดาเนินการเองอาจจะติดตัวระเบียบพัสดุ การให้เอกชนเข้า
ดาเนินการก็จะติดเรื่องของความโปร่งใส่ พอจะแก้ปัญหาหนึ่งก็อาจจะมีคาถามตามมาว่ารัฐมีความโปร่งใสหรือไม่ เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้ อง
บังคับตามคาพิพากษาและเกี่ยวข้องกับอานาจตุลาการ หรืออานาจรัฐเพราะคือข้าราชการของศาล จากธรรมเนียม จารีต หรือแนวปฏิบัติของกรมบัง คับ
คดีมีลักษณะเป็นแบบนั้น ณ ปัจจุบัน โดยวัฒนธรรมองค์กร กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานของศาลหากจะแก้ไขวัฒนธรรมองค์กรในเชิงลึกจึงยากมาก
ปัญหาการคั่งค้างของทรัพย์ที่ถูกบังคับให้ขายทอดตลาด
เนื่องจากไม่ทราบว่าทรัพย์ที่ค้างอยู่กับกรมบังคับคดีที่ยังประมูลไม่ได้มีเท่าไหร่ อาจจะต้องทาการดูตัวเลขเพื่อทาการแยกประเภทว่าเป็นที่ดินเท่าไหร่ เป็น
บ้านเท่าไหร่ เป็นคอนโดเท่าไหร่ แล้วประเภทไหนที่ค้างอยู่ที่กรมนานที่สุด เช่น สมัยก่อนจะเป็นทรัพย์สินประเภทคอนโดมิเนียม ราคา ๒ แสนกว่า ที่ค้าง
อยู่ในระบบมาก และจะใช้กลไกอะไรในการผลักดันทรัพย์สิ นเหล่านั้นออกจากระบบให้ได้เป็นเงินสดกลับมา หากสามารถแบ่งประเภททรัพย์ได้จะได้
ประโยชน์และสามารถหารูปแบบในการบริหารจัดการ เนื่องจากกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปบริหารทรัพย์สินแต่ละประเภทที่ค้างอยู่ที่กรมจานวน
มาก ๆ จะทาให้ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นเงินได้อย่างไร เช่น คอนโดราคาถูกที่ค้างมาประมาณ ๕-๗ ปี มีการนาประมูลขายมาตลอดแล้วยังขายไม่ได้ จะใช้
วิธีการจัดการอย่างไร โดยไม่ได้ มองเพียงข้อกฎหมายด้านเดียว การมีตัวเลขหรือข้อมูลเพื่อดูว่าทรัพย์แต่ละประเภทนั้นมีทรัพย์สินอะไรบ้าง วิธีการขาย
และรูปแบบการขายจะทาอย่างไร เพราะการขายเป็นแค่กระบวนการอย่างเดียวที่ต้องการหาลูกค้าเข้ามาให้มาก อานวยความสะดวกให้คนเข้ามา ต้องให้
ความสะดวกในการขายจริง ๆ ต้องมีวิธีการจัดการว่าจะพลิกทรัพย์สินนั้นออกจากระบบให้เป็นเงินกลับมาได้อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้ งฝ่ายเจ้าหนี้
และลูกหนี้ ลูกหนี้ไม่ต้องมาค้างว่าเมื่อใดจะหมดหนี้เนื่องจากทรัพย์สินถูกยึด ส่วนเจ้าหนี้จะได้เงินเมื่อใด ทรัพย์สินที่เก็บเอาไว้ก็เสื่อมสภาพไปโดยไม่ไ ด้
ประโยชน์ กลายเป็นที่รกร้างอาจจะต้องมองหลายมิติในการเข้าไปบริหารจัดการ เป็นไปได้หรือไม่ในการให้เอกชนเข้ามาดาเนินการทรัพย์บางส่ วน
เนื่องจากทรัพย์สินค้างมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร บางครั้งทรัพย์สินบางอย่างไม่ได้ถูกปรับปรุง อาจจะเข้าธนาคารยากเพราะคนซื้อไปยังต้องมี
ค่าใช้จ่า ยในการปรั บปรุงอี ก ท าให้คนตัดสิ นใจซื้อ น้อยลง ทรั พย์สิ นที่ ต้องการปรั บปรุ งเพื่ อการผลักให้เ ข้าสิ นเชื่ อธนาคารได้ และคนซื้ อจะได้ รู้ว่ า
งบประมาณรวมถึงการตกแต่ง และเข้าไปอยู่ได้ ต้องใช้งบประมาณเท่าใด เช่น การซื้อคอนโด ๑ แห่ง ตามราคาประมูล จะสามารถขอสินเชื่อธนาคารได้
หรื อ ไม่ จะท าการปรั บ ปรุ งต้ อ งใช้ งบประมาณอี ก สั ก เท่ า ใด หรื อ หากจะขายต่ อ ให้ ไ ด้ ก าไรควรลงทุ น เพิ่ ม เท่ า ใด ส าหรั บ คนที่ ป ระกอบอาชี พ ขาย
อสังหาริมทรัพย์สามารถคิดได้เนื่องจากเข้ามีเงินเย็น แต่สาหรับคนที่จะซื้อเพื่อใช้จริง ๆ ต้องรอให้สมบูรณ์แบบ แล้วจึงตัดสินใจซื้อ แต่จะทาอย่างไรเพื่อให้
ผู้ใช้จริง ๆ เข้าไปดาเนินการซื้อได้เลย เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะคนที่อยากได้ทรัพย์ เช่น บ้าน จริง ๆ มีจานวนมาก แต่คนพร้อมจะซื้อโดยรู้ว่าต้องจ่าย
งบประมาณเท่าใดมีจานวนน้อย หากผ่านระบบ E-Offering, E-Auction ต้องมีเงินสดมาถือ หากมีคนที่อยู่แถวนั้นทางานแล้วอยากได้เป็นส่วนตัว
เนื่องจากไม่มีความสามารถที่จะซื้อหรือเข้าถึงเพื่อทาการประมูล อยากผ่อนเป็นรายเดือน ด้วยเหตุนี้สาหรับบางคนต้องการได้แต่ไม่รู้จะทาอย่างไร เกิด
อาชีพที่ประมูลไปตกแต่งแล้วเอาไปขาย จริง ๆ ตรงนั้นเป็นแค่ส่วนน้อย แต่ทาอย่างไรให้ผู้ใช้จริงเข้าถึงได้มาก สามารถเพิ่มลูกค้าและทรัพย์สินที่จะขายได้
ปัญหาอีกประการคือความยากในการนาออกขาย ดังนั้นหากร่วมมื อกัน เช่น ไฟแนนซ์ ธนาคาร แต่ส่วนใหญ่จะเป็นธนาคาร เช่น ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ซึ่งก็ไม่มีความพร้อมที่จะเข้าไปตกแต่งเพื่อทาการขาย ทรัพย์ของธนาคารเองก็ยังทิ้งไว้เนื่องจากขายไม่ได้ ซึ่งอาจจะต้องเริ่ มตั้งแต่การปล่อยกู้
เพราะหากปล่อยเกินราคาทรัพย์ แล้วพอไปยืดทรัพย์มาจะขายออกได้ยากเพราะทรัพย์สินนั้นมีราคากับคุณภาพต่างกัน เช่น ที่ดินตาบอดแล้วถูกหลอกว่า
ไม่ใช่ที่ดินตาบอด เมื่อซื้อได้แล้วปรากฏว่าทางเข้าไม่มีจะทาการขายใคร โดนหลอกกันทั้งระบบ ทรัพย์จึงค้างอยู่ในระบบแล้วทาการขายไม่ออก สรุปคือจะ
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วิจิตรโกเมน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา

ทาอย่างไรให้ทรัพย์สินไม่มากองอยู่ที่กรมบังคับคดี ยิ่งปัจจุบันมีภาษีที่ดิน ในอนาคตที่ดินที่เก็บไว้อาจจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีกันหมด ปีนี้ลดให้ร้อยละ ๙๐
แต่ปีหน้าต้องจ่ายในจานวนเต็ม ที่ดินรกร้างว่างเปล่าอาจจะยังขายไม่ได้ ที่ดินรกร้าง จะจ่ายภาษีกันอย่างไร บังคับคดีมาแล้วจะขายใคร โครงสร้างการ
บริหารจัดการที่ดินมีปัญหาอยู่จะจัดการอย่างไร หากจะทาการปรับแก้ประเด็นใด ก็ต้องดูกฎหมายหลักว่าให้อานาจอะไรไว้บ้าง ข้อดี คือการ เพิ่มลูกค้า
ข้อเสียคือความคุ้มค่าของการดาเนินการ เพราะเปิดขายแล้วทาการขายไม่ได้ไม่รู้จะขายทาไม ที่ดินที่คนต้องการซื้อข้ามจังหวัดมี จานวนมากเพียงพอต่อ
การเปิด E-Offering หรือไม่ หากการทาวิจัยเรื่องดังกล่าวเพื่อหาแนวทางทาให้ทรัพย์สินที่คั่งค้างในระบบออกมาจาหน่ายได้เพิ่มขึ้น อาจจะมีข้อเสนอที่
เป็นรูปธรรมได้ระดับใด และอย่างไร คงต้องอาศัยการวิจัยเชิงลึก และกระบวนการที่จะนาเสนอ
ข้อเสนอของการขายทอดตลาดออนไลน์
เคยดาเนินการซื้อขายทอดตลาดผ่านเว็บไซต์หรือออนไลน์ซึ่งธุรกิจที่ดาเนินการอยู่คือธุรกิจขนส่ง จึงได้มีการเข้าซื้อทรัพย์ผ่านกระบวนการขายทอดตลาด
ของกรมบังคับคดี ทรัพย์สินที่เข้าร่วมในการขายทอดตลาดคือรถบัสและรถตู้ ซึ่งกรมฯ ยึดมาจากผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาด้านการเงิน
ประเด็นเรื่องของการวางเงิน ข้อสังเกตที่พบในเรื่องของการขายทอด คือ การขายทอดตลาดโดยปกติทุกอย่างต้องดาเนินการที่หน้างาน ปัจจุบันไม่ทราบ
ว่ามีการวางหลักประกันด้วยวิธีอื่นหรือไม่ แต่ช่วงเวลาที่เข้าประมูล วางเงินด้วยดราฟท์ที่ทาการซื้อมาจากธนาคารในอัตราร้อยล ะ ๑๐ ของทรัพย์สินที่
ต้องการประมูล เนื่องจากเป็นเงินจานวนมาก ประมาณ ๒-๓ ล้านบาท ทาการการประมูลต่อครั้งประมาณ ๔-๕ คัน จานวนเงินที่วางหลักประกันจึง
ค่อนข้างสูง เป็นปัจจัยที่ทาให้ไม่สะดวกในการเข้าประมูล แต่เข้าใจกฎเกณฑ์จากทางกรมฯ ว่าเพื่อเป็นการรับประกันว่าผู้เข้าทาการประมูลจะรับทรัพย์สิน
นั้นไปจริงจากการประมูล หากเป็นขั้นตอนการขายทอดตลาดที่ง่ายขึ้นและช่วงเช้ามีการทาให้ประชาชนเข้าถึงทรัพย์ที่ต้องการประมูลได้ง่ายขึ้น ส่วนตัวที่
เข้าไปทาการประมูลเนื่องจากเข้าใจกฎหมายจึงกล้าที่จะดาเนินการเข้าประมูล หากเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์จึงควรดาเนินการเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ลูกหนี้มีเงินส่วนที่เหลือจากการขายทอดตลาดนาไปชาระหนี้ได้มากขึ้น และทาให้สินทรัพย์ขายได้เร็วขึ้น ผู้เข้าสู้ราคามีโอกาสเข้าไปประมูลมากขึ้น
โดยเสนอว่าจานวนเงินวางหลักประกันร้อยละ ๑๐ ของทรัพย์ หากกรมฯ เปลี่ ยนแปลรูปแบบเป็นระบบออนไลน์ แล้วมีต้นทุนในการนาเงินมาวาง
หลักประกันลดลง จะทาได้หรือไม่ อย่างไร เช่น อาจจะคิด ๑ ล้านบาทแรก ร้อยละ ๑๐ ส่วนที่เหลืออาจจะเตรียมจานวนเงินที่เข้าประมูลซึ่งอาจจะสูงขึ้น
โดยไม่ต้องเจาะจงว่าร้อยละ ๑๐ ของทรัพย์ เนื่องจากผู้ดาเนินธุรกิจต้องทาการกู้เงิน แต่ในวันนี้ผู้ดาเนินธุรกิจยังไม่ได้รับการอนุมัติ แต่อนาคตจะมีการขอกู้
เงินแน่ ๆ จึงกล้าเข้าร่วมการประมูลกับกรมฯ ซึ่งในกรณีที่ทางกรมฯ ต้องการเงินสดเพื่อเป็นหลักประกันและเงินจานวนดังกล่าวไปอยู่ที่ก รม ซึ่งในทาง
ธุรกิจแล้วสามารถนาเงินจานวนดังกล่าวไปดาเนินการอย่างอื่นได้ และผู้ดาเนินธุรกิจนาเงินจานวน ๗-๘ ล้านบาท เพื่อไปเป็นหลักประกันการเข้าประมูล
๑๐-๒๐ วัน ทาให้ผู้ดาเนินธุรกิจเสียประโยชน์ การวางหลักประกันคิดว่าหากจาเป็น ก็ไม่ต้องมีการกาหนดอัตราที่แน่นอน และไม่จาเป็นต้องสูงถึงร้อยละ
๑๐ ของราคาทรัพย์ อาจจะเป็นการทาให้ตันทุนต่าลง ในความคิดเห็นอาจจะคิดเป็นอัตราถดถอยเมื่อจานวนเงินสูงขึ้น ค่าวางประกันอาจจะลดลงตาม
วัตถุประสงค์ของกรมฯ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าประมูลไม่ได้เข้ามาป่วนหรือมาประมูลหลอก เงินประมูลยิ่งมาก การวางประกันก็ค่อยๆ ลดน้ อยลง เนื่องจาก
จานวนเงินวางหลักประกันจากจานวนเงินของตัวทรัพย์มีมากอยู่แล้ว การซื้อดราฟท์มีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาดาเนินการ เนื่องจากเป็นการเข้าประมูล ใน
ต่างจังหวัดบางครั้งการทราบรายการสินทรัพย์ช้า ก็ทาให้เตรียมการซื้อดราฟท์ไม่ทันจึงเสียโอกาสไป ในกรณีของการดาเนินการออนไลน์ หากคิ ดวิธีการ
อื่น เช่น การเชื่อมต่อระบบกับธนาคาร อาจจะเป็น accor account ลดจานวนเงินที่ต้องไปทาธุรกรรม เพราะตอนนี้ธนาคารก็อยากมีธุรกรรมกับเอกชน
มากขึ้น เอกชนก็เปิดบัญชีนิติบุคคลกับธนาคารอยู่แล้ว อาจจะเป็นอีกลักษณะ (feature) สาหรับเงินเฉพาะสิทธิเพียงแค่ขาโอนเงินเข้า ไปในนั้นมีการ

กาหนดวันว่าหากไม่ถึงวัน เวลา ที่ระบุในเอกสารจะไม่สามารถถอนเงินจานวนนั้นออกได้ หากไม่มีการทาธุรกรรมใด ก็กลับมาที่ผู้เข้าประมูลโดยที่ไม่ต้องมี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทางด้านการโอนเงินเข้าไปในบัญชี เช่น True money wallet จะเหมือนว่าไม่มีระบบการประกันเงิ นฝาก ซึ่งต่างจากระบบของธนาคาร
เนื่องจากจานวนเงินที่มาก การยังอยู่ในระบบธนาคารที่มีระบบการประกันเงินฝาก น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะโอนเงินไปตาม True money wallet
ของเอกชนข้างนอกที่เป็นรายย่อย หากกรมฯ จะดาเนินการควรจะดาเนินการอยู่ในระบบของธนาคารหรือไม่เพราะง่ายต่อบัญชีของนิติบุคคลและอาจจะ
ได้ประโยชน์ในเรื่องของความน่าเชื่อถือมากกว่า (มองในมุมของผู้ใช้เทคโนโลยีเป็น)
ประเด็นเรื่องการสร้างแพลตฟอร์ม
กรมฯ ควรสร้างแพลตฟอร์มของกรมฯ เอง เนื่องจากต้องใส่รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ชัดเจน หากมีภาพ ๓ มิติของทรัพย์สิน โดยที่ประชนไม่ต้อง
ดาเนินการเข้าตรวจสภาพทรัพย์สินด้วยตนเองจะเป็นประโยชน์และทาให้การขายทอดตลาดของกรมฯ สามารถข้าถึงประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดได้มากขึ้น
เมื่อก่อนเคยดาเนินการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ต่างจังหวัด ซึ่งมีข้อจากัดทาได้เพียงเฉพาะพื้นที่ ที่ทราบที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ หากกรมฯ มีรูปภาพที่ชัดเจนและมี
รายละเอียดของพื้นที่ตั้งอยู่ที่ใด สภาพ ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไร บางครั้งผู้ที่เข้าประมูลอาจจะไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด หากแพลตฟอร์มของกรมฯ
สามารถลงรายละเอียดได้มากเพียงพอ จะตอบโจทย์ในส่วนต่าง ๆ ได้มากกว่าเป็นแพลตฟอร์มของเอกชน
การปรับตัวเข้าสู่ระบบการขายทอดตลาดออนไลน์
กรณีของผู้ที่มีอาชีพไปประมูลสินทรัพย์ ซึ่งยังคงอยู่ในระบบออฟไลน์แบบเดิม หากเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์แล้วผู้ประกอบการรายเล็กที่มี อยู่ค่อนข้างสูง
ที่ยังไม่สามารถข้าถึงเทคโนโลยี ควรให้ความเห็นใจ เพราะหากเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด และกรมฯ ทาแพลตฟอร์มเองอาจจะไม่ user friendly
มากนัก ด้วยความที่ไม่ได้ user friendly อาจจะมีการติดขัด ก็จะต้องยังคงระบบแบบออฟไลน์อยู่ด้วยหรือไม่สาหรับลูกค้าที่อายุประมาณ ๕๐ ปีขึ้นไป
เนื่องจากปัจจุบันทุกคนส่วนใหญ่ต้องตาเนินการทาธุรกรรมออนไลน์แล้ว คนอายุ ๕๐-๖๐ ปี อาจจะยังไม่คุ้นชินกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและคนยุคนี้ยังอยู่
ในธุรกิจอีกสัก ๑๐ ปี สาหรับการแสดงทรัพย์สินไม่ทราบว่าผิดหลักการกับกรมฯ หรือไม่ที่ต้องทาการตลาดให้ขายมากเกินไป เพระรู้สึกว่าทุกคนจะไม่กล้า
เข้าประมูลเพราะไม่เห็นสภาพทรัพย์ของจริงหากเป็นแพลตฟอร์มที่ข้ามจังหวัด การนาเสนอทรัพย์สิ นจึงต้องเป็นการนาเสนอในรูปแบบที่คนสนใจและ
สามารถข้าถึงรายละเอียดของทรัพย์สินได้มากขึ้น อย่างกรณีตัวอย่างอสังหาริมทรัพย์ที่จะทาการซื้อ ซึ่งไม่มีโอกาสได้เข้าไปตรวจสอบสภา พข้างในตัว
ทรัพย์ว่าเป็นอย่างไร ทาได้เพียงตรวจสอบหน้าบ้านหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบว่าไม่ได้เป็นพื้นที่ตาบอด บรรยากาศรอบ ๆ ดู friendly หรือไม่ หากทางกรม
ฯ จาเป็นต้องทาการขายอยู่แล้ว และมีโอกาสได้เห็นโครงสร้างภายในจริง ๆ กรมฯ อาจจะต้องเปลี่ยนแนวคิด mindset โดยเป็นเพียงตัวกลางเพื่อให้
ลูกหนี้นาเงินมาชาระเจ้าหนี้ ไม่เช่นนั้นลูกหนี้เองก็จะลาบาก
จุดยืนของกรมที่ควรมีในการขายทอดตลาด
จุดยืนของกรมฯ อาจยืนตรงจุดที่ว่าจะทาอย่างไรก็ได้ให้เป็นประโยชน์กับเจ้าหนี้มากสุด หมายถึงว่าลูกหนี้ขายทรัพย์สินได้เร็วทีสดุ สูงสุด ดอกเบี้ยไม่ขึ้นไป
มาก สินทรัพย์ไม่เสื่อม ซึ่งเป็นประโยชนกับทุกฝ่ายเนื่องจากขายของได้ราคาและดี เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ ลูกหนี้ก็ได้ผ่อนคลายหนี้ของตัวเอง หากมอง
จุดยืนของกรมฯ เช่นนี้ น่าจะต้องทาให้การขายมีลักษณะทีม่ ีการนาเสนอมากกว่าที่เป็นอยู่ การไปประมูลรถบัสหรือรถตู้นั้น ทางกรมฯ ขายตามสภาพจริง
ๆ ไม่ให้โอกาสคนที่ไปประมูลได้สตาร์ทเครื่อง เมื่อสองปีที่แล้วไปประมูลกับกรมฯ และปีที่แล้วไปประมูลกับสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ที่ดาเนินการยึดทรัพย์รถบัสทัวร์ศนู ย์เหรียญ ที่ทาการยึดมาจากกรณีของทัวร์ศูนย์เหรียญ ก็มีการดาเนินการในลักษณะเดียวกันคือรถจอดเรียงแถวกัน แต่

ไม่สามารถสตาร์ทรถได้ ผูเ้ ข้าประมูลทาการเลือกว่าต้องการรถเบอร์ไหน ซึ่งต้องเอาช่างซ่อมฯ ไปด้วยหากสตาร์ทรถไม่ตดิ ต้องเอาช่างเข้าซ่อมและขับกลับ
เป็นการขายทีไ่ ม่มเี ยื่อใยกับผูเ้ ข้าประมูล เนื่องจากสินทรัพย์พวกนี้ยิ่งนานยิ่งเก่า ยิ่งโทรม มันเสียประโยชน์กันทั้งคู่ ทางกรมฯ ต้องทาเชิงพาณิชย์มากกว่านี้
ปัจจุบันลูกหนีม้ ีจานวนมากขึ้นและการยึดทรัพย์มากขึ้น การปล่อยออกไปอย่างไรเป็นหน้าที่ของกรมฯ ที่ต้อง active เพื่อปล่อยทรัพย์สิน ไม่เช่นนั้น
ทรัพย์สินต้องค้างอยู่ในกรมฯ และกลับไปเป็นเหมือนปี ๒๕๔๐ ที่ยึดมาเต็ม และทุกกิจการก็ลม้ ละลายอย่างน้อยขายได้ ลูกหนี้ถือว่าลดหนี้ออกไป เจ้าหนี้
ยังคงอยู่ได้เพราะได้รับชาระหนี้บ้าง และคนข้างนอกที่พอมีเงินก็เข้าถึงทรัพย์สินพวกนี้ก็สามารถหมุนวนอยู่ในระบบได้
ศาสตราจารย์ สาเรียง
ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการขายทอดตลาดด้วยวิธอี ิเล็กทรอนิกส์
เมฆเกรียงไกร คณะนิติศาสตร์
โดยหลักการแล้วเห็นด้วยว่าควรใช้การขายระบบออนไลน์ จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวขึ้นแล้วก็สะดวกต่อผู้ประสงค์จะประมูลทรัพย์ เพราะว่าผู้ประมูลไม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จาเป็นต้องมาที่สถานที่ที่ทาการขายทอดตลาด ปัญหาคื อระบบออนไลน์สามารถทาได้อย่างทั่ว ถึงหรือไม่ จะมีการเปิดโอกาสให้คนทั้งประเทศ รวมถึง
(เกษียณอายุ)
ต่างประเทศหรือไม่ ผู้ที่จะเข้ามาประมูลควรขึ้นทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่ เช่น การลงทะเบียน การประกวดราคา เพราะว่าโดยหลักแล้วคงต้องขึ้ นทะเบียน
ก่อนว่าจะมาประมูลทรัพย์สินทางออนไลน์ สาหรับการขายออนไลน์ มีในพระราชบัญญัติเรื่องการขายตรงหรือไม่ ว่าจะเป็นการขายทรัพย์สินและบริการ
ขายทอดตลาด ต้องไปจดทะเบียนตามกฎหมายเพื่อจะได้ทาเรื่องออนไลน์ ซึ่งต้องทาการเช็คพระราชบัญญัติการขายตรงอีกที ที่ให้ขึ้นทะเบียนเนื่องจากว่า
หากมีอะไรเกิดขึ้นทางกรมฯ จะได้ทราบ การประมูลคงคล้ายกับการประมูล E-Auction ของกระทรวงการคลัง/กรมบัญชี กลางที่มีการประกวดราคาของ
รัฐนามาเป็นแนวทาง ในหลักการก็คงจะไม่ต่างกัน น่าจะเอาหลักการมาใช้ในการแก้ไขตัวกฎหมาย ต้องแก้ตัวระเบียบเพราะอาจจะไม่สะดวกในตัว
กฎหมาย การวางเงินจะมีวิธีการอื่นหรือไม่นอกเหนือจากวางเงินประกันแบบที่เป็นอยู่ คนอยู่ต่างจังหวัดใช้ระบบได้ไหม เช่น การโอนเงินเข้ามาก่อนแล้วก็
โอนคืนพรุ่งนี้ คงต้องใช้ระบบการชาระเงินโดยการให้โอนมาก่อน หากไม่ได้ก็ค่อยโอนคืนให้ภายใน ๓ วัน คงต้องใช้ระบบแบบนี้ หากคิดว่าร้อยละ ๒๕
เพื่อเป็นหลักประกันกับผู้ประมูลหากไม่จ่ายเงิน ก็ต้องกลับไปดูกฎหมาย
ปัญหาของการขายทอดตลาดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
การเข้าสู่การขายทอดตลาดแบบออนไลน์ปัญหาคืองบประมาณว่าทางกรมบังคับคดี มีงบประมาณมากพอที่จะทาออนไลน์ได้ทั่วประเทศหรือไม่ คงต้อง
ค่อย ๆ ทาไปก่อน อาจจะขายที่จังหวัดใหญ่ ๆ ก่อนแล้วค่อย ๆ ขยายออกไป แต่ในกรุ งเทพ ฯ ต้องทาก่อนเพราะกรุงเทพฯ มีคดีค่อนข้างมาก แล้วค่อย
ขยายไปภาคอื่น ๆ หากออนไลน์ทั่วประเทศจะดีเพราะสะดวก
ต้นแบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ทางกรมบังคับคดี นากฎหมายของฝรั่งเศสมาใช้ในการบังคับคดี และใช้ค่อนข้างมากในประเทศฝรั่งเศส ที่เป็น civil law หากเป็น common law ก็
อาจจะศึกษาระบบของประเทศสิงคโปร์อย่างน้อยต้องเอา ๑ ประเทศ เพื่อเปรียบเทียบ เพราะสิงคโปร์เป็นประเทศที่ค่อนข้างเจริญแล้ว และใช้ระบบ
ออนไลน์ค่อนข้างมาก สิงคโปร์ในปัจจุบันนี้การให้คาปฏิญาณไม่จาเป็นที่จะต้องมาศาล อยู่ที่บ้านก็สามารถให้การออนไลน์ได้ ซึ่งอาจจะเรียนรูจ้ ากประเทศ
สิงคโปร์ได้มาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐริกา แชน ปัญหาของการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ระบบการขายทอดตลาดในปัจจุบันของกรมบังคับคดีเป็น E-Offering ซึ่งยังไม่เป็นระบบออนไลน์แบบเป็นทางการเหมือนกับว่านั่งที่ไหนก็ได้อย่างนี้
หอการค้าไทย
เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติจริง ๆ เราต้องเอาคอมพิวเตอร์ของเราเข้าไปเพื่อที่จะทาการขายทอดตลาดอยู่ ก็จะทาให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติก็ คือว่าใน E-

Auction ถ้าจะแก้ปัญหาให้จริง ๆ ต้องเป็นระบบออนไลน์ได้อย่างแท้จริงให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าไปนั่งอยู่ที่ไหนก็ได้ในมุมของโลก แล้วก็เข้าไปทา
การ E-Auction ได้อย่างแท้จริงไม่ต้องถือคอมพิวเตอร์เข้ามานั่งในที่ขายทอดตลาด มันก็ทาให้เป็นการขายทอดตลาดที่สมบูรณ์แบบที่แท้จริง
ข้อดีและข้อเสียของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อดีของการทาออนไลน์ คือ เป็นการตัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการประมูลงาน ตัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทาเอกสารและก็แน่นอน
เพราะจะสะดวกขึ้นเวลาในการประมูลจะเร็วขึ้น ที่สาคัญเลยทาให้เรามีความสะดวกสบายมากขึ้น ถ้ามันเป็นการทาที่เป็นแบบ fully function คือเป็น
ระบบออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบก็คือสะดวกแล้วก็ทาให้คนเข้าถึงการออนไลน์ E-Auction ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทาให้ทรัพย์ถูกขายได้เร็วขึ้นเพราะเกิดความ
สะดวกมากขึ้น
ข้อเสีย แน่นอนทุกอย่างทีเ่ ป็นระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์จะมีความเสี่ยงกับ Cyber Security ถ้าเกิด Cyber Security ไม่มีความรัดกุมเพียงพอข้อมูล
ทุกอย่างที่เข้าไปในนั้นอาจถูกขโมยไปหรืออาจทาให้เกิดการโกงได้งา่ ยขึ้น การที่มองว่าทาให้การโกงลดลง อาจจะเป็นช่องให้โกงกันได้ ถ้าระบบการจัดการ
ไม่ดี ที่สาคัญ ข้อเสียอีกประการหนึง่ คือเนื่องจากระบบยังไม่ fully function ยังไม่เป็นออนไลน์ คนที่เขาต้องการประมูลจากต่างประเทศต้องทาอย่างไร
นี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่ง และที่สาคัญเลย ทุก ๆ แพลตฟอร์ม ทุก ๆ ระบบเป็นระบบทีม่ ีความน่าเชื่อถือขนาดไหน เพราะว่าคนที่เขาจะเอาข้อมูลมาให้เราทา
auction บางอย่างเป็นความลับ ถ้ารั่วไหลไปเราจะทายังไงและก็ข้อสุดท้าย การพัฒนาระบบที่จะน่าเชื่อถือได้ จะต้องมีการลงทุนและต้องใช้เวลานานมาก
เพื่อทาให้ระบบน่าเชื่อถือ และตอบโจทย์ของการทา E-Auction จริงๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หากพู ด ถึ งกฎหมาย ในปั จ จุ บั น เรามี ก ฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ งที่ มี ก ารแก้ ไ ขล่ า สุ ด มาตรา ๓๓๑ และมี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ แน่นอนว่ากฎหมายฉบับนี้รองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด หากถามว่ากฎหมายไทยรองรับหรือ ไม่ แน่นอนว่ามีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมาย
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรับรองการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เหมือนการทาธุรกรรมทางกระดาษทั่ว ๆ ไป และอีกประเด็นหนึ่ ง
กระบวนการขายทอดตลาดเป็นกระบวนการหนึ่งในการบังคั บคดีทางแพ่ง ฉะนั้นการทาให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นกระบวนการเดียวทั้งหมดจะให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น บางประเทศยังมีการเป็น e-court หรือศาลอิเล็กทรอนิกส์ การว่าความทางอิเล็กทรอนิกส์ เสร็จก็มีการบังคับคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วย หากเราจะทาร่วมกันให้ coordinate กันได้จะทาให้การบังคับคดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น E-Auction มีกฎหมายตามหลักการทั่ว ๆ ไปอยู่แล้ว แต่ไม่
มีกฎหมายลูกหรือกฎหมายเฉพาะมากาหนดว่าขั้นตอนการทา E-Auction ทาอย่างไรบ้าง เพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะต้องทาเป็นกฎกระทรวงโดยมีการ
กาหนดชัดเจนว่ากระบวนการ E-Auction ทาผ่านช่องทางไหน มีกระบวนการทางานอย่างไร มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ ใครเป็นผู้มีหน้าที่
ในการกากับดูแลก็จะทาให้มีความชัดเจนมากขึ้น
ประเทศที่เป็นต้นแบบในการทา E-Auction
ประเทศที่เป็นต้นแบบที่ดีจากที่ได้แนะนาไปข้างต้นถ้าจะทาให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ หากประเทศไทยพัฒนาไปสู่ศาลอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็น E-Court
ได้ จะทาให้การประมูลอิเล็กทรอนิกส์มันสอดคล้องทั้งระบบ ตัวอย่างประเทศที่ใช้ได้เลยสาหรับ E-Court คือ สิงคโปร์ เพราะประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศ
ที่มีความล้าหน้าทางเทคโนโลยีทุกประการอยู่แล้ว และเป็นประเทศที่มีศาลออนไลน์ด้วยหากเราสามารถใช้ประเทศสิงคโปร์เป็นต้นแบบได้ ก็จะเป็นการนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์
วิญญูหัตถกิจ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ร่องที่ดีและอีกประเทศหนึ่งนอกจากสิงคโปร์แล้วยังมีประเทศเกาหลีใต้อาจจะยังไม่ได้ใช้ระบบศาลออนไลน์ แต่มีการใช้ระบบ E-Auction ในการประมูล
ขายทอดตลาดด้วยวิธีออนไลน์หากเราเอาประเทศสิงคโปร์และเกาหลีใต้มารวมกัน เราอาจจะได้ระบบที่อาจจะเหมาะสมกับประเทศไทยก็ได้ เพราะเราก็
เป็นประเทศเอเชีย ในส่วนของความแตกต่างของประเทศสิงคโปร์และเกาหลีใต้คือ เกาหลีใต้มีศาลและเว็บไซต์กลางในการขายทอดตลาดออนไลน์เอง
และหากเป็นระบบรวมกันจะทาให้การขายทอดตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปัญหาของรูปแบบการขายทอดตลาดในการบังคับคดีแพ่งในปัจจุบันและการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหาน่าจะเป็นเรื่องของระบบที่ทาให้การประมูลไม่สะดวกเท่าที่ควร เพราะปัจจุบันกรมบังคับคดีใช้ระบบขายทอดตลาดแบบ E-Offering ซึ่งยังไม่ใช่
ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ผู้ประมูลไม่สามารถเข้าประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากข้างนอกได้ ยังต้องเดินทางมาประมูลในระบบปิดของสานักงานสาขา
ดังนัน้ ถ้าหากเราใช้การขายทอดตลาดแบบ E-Auction อย่างเต็มรูปแบบ โดยประชาชนสามารถเข้าประมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากที่ไหนก็ได้ ก็
น่าจะทาให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมประมูลของที่ขายทอดตลาดมากขึ้น และลูกหนี้ก็จะมีโอกาสได้เงินมาจ่ายคืนเจ้าหนี้มากขึ้น
ข้อดีและข้อเสียของวิธกี ารขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อดีคือลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร ทาให้เสียเวลาน้อยลง ไม่ต้องเดินทางไปที่สานักงานสาขา ส่วนในเรื่องของกระบวนการประมูล
มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มโอกาสในการขายทอดตลาด เพราะระบบ E-Auction ทาให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการเข้าร่วม
ประมูลมากขึ้น
ข้อเสียคือ การที่ต้องลงทุนจัดทาระบบ E-Auction ต้องจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลในระบบมีความเสี่ยงที่จะรั่วไหล เพราะอาจมี
hacker เข้ามาเจาะระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีเรื่องการขายทอดตลาดโดยเพิ่ม
ช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทาให้การขายทอดตลาดแบบ E-Auction เนื่องจากปัจจุบันมาตรา ๓๓๑ ของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้ถูกแก้ไข โดยเพิ่มเติมช่องทางการขายโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การประมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ดังนั้นการดาเนินการขายทอดตลาดแบบ E-Auction ก็น่าจะเป็นวิธีที่กฎหมายต่าง ๆ ให้การยอมรับในอนาคต
ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันของไทยสามารถพัฒนาไปในแนวทางใดได้บ้างเพื่อทาให้การขายทอดตลาดแบบ E-Auction เพื่อให้เกิดความชัดเจน
และแน่นอน ควรจะออกเป็นกฎหมายลูก เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง สาหรับกาหนดแนวทางรองรับการขายทอดตลาดแบบ E-Auction
ประเทศที่เป็นต้นแบบในการทา E-Auction
ประเทศที่สามารถนามาเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนากฎหมายเรื่องการขายทอดตลาดแบบ E-Auction ของประเทศไทย เท่าที่ทราบ ประเทศสิงคโปร์ก็
เป็นประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะมีระบบ E-Court ที่ทาให้กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเป็นระบบออนไลน์ โดยคู่ความสามารถยื่นเอกสารต่าง ๆ เข้า
มาในระบบดังกล่าวได้ ซึ่งการขายทอดตลาดแบบ E-Auction ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับคดีที่ควรพัฒนาไปพร้อมกับระบบ E-Court เพื่อให้เป็นระบบ
ออนไลน์ตั้งแต่ต้นจนจบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์
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การใช้ระบบหรือการพัฒนาระบบของการประมูลทรัพย์ในรูปแบบ E-Auction
เท่าที่ไปศึกษามาเรื่องของ E-Auction ประเด็นสาคัญคือเรื่องของคนและเรื่องของเทคโนโลยี ตอนนี้เท่าที่ดูก็คือเรื่องของคน เนื่องจากไม่มั่น ใจว่าคนของ
กรมฯ มีคนพร้อมที่จะเข้าไปพัฒนาหรือเปล่าเพราะว่าหากหน่วยงานนี้พร้อมอยู่แล้ว ตรงนี้ไม่มีปัญหาเขาสามารถที่จะทาได้เพราะ E-Auction เป็น
เหมือนกับการทาระบบการประมูลธรรมดา ๆ ก็มีอยู่แล้วแต่ที่สาคัญที่สุดคือคน จากคนก็เป็นเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ แล้วก็ระบบเครือข่ายต่าง ๆ
ที่ต้องมี อันนี้ที่จะต้องตามมา คือเรื่องของ ฮาร์ดแวร์ support ไหม ซอฟต์แวร์พัฒนายังไง และก็โครงข่าย เครือข่าย เน็ตเวิร์คทั้งหมดพัฒนาไหม ในส่วนนี้
ทั้งหมดพร้อมไหม ถ้ามีตรงนี้ทั้งหมดสามารถพัฒนาได้ แต่การพัฒนาก็ไม่ใช่แค่วันสองวันเสร็จ อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนแล้วจะทันกับกรมฯ หรือไม่ และอีก
เทคโนโลยีหนึ่งที่คิดว่าตัดปัญหาในหลายเรื่องได้ คือ อยากได้พวกที่เป็น AR, VR เข้ามาเพื่อจะดูทรัพย์ของจริงผ่านทาง virtual เนื่องจาก ๕G มีอยู่แล้ว
ติดต่อเข้ามาเลย คนที่เข้ามาประมูลได้ดูทรัพย์ของจริงเลย คนที่อยู่ตรงกลางก็สามารถเห็นได้ว่าคนนี้เข้ามาดูทรัพย์อะไร เป็นยังไง ที่ดินเป็นยังไง ไม่ต้องมา
ดูพื้นที่จริง
อีกเรื่องหนึ่งที่ดูคือเรื่องของ security เช่น เข้ามาแล้วมีการฮั้วกันหรือไม่ ที่กังวลมากคือประเด็นว่าไม่โปร่งใส หรือไปคุยกันก่อนที่จะยื่นซองหรือไม่ แล้ว
จะกันหรือจัดการอย่างไร ก็ต้องมีวิธีการที่จะต้องมานั่งดูว่า list ของบริษัทเป็นยังไง ประมูลอะไรได้บ้าง ซึ่งตรงนี้ถ้ามีการเก็บประวัติทั้งหมด และมี
background ทั้งหมด เราสามารถที่จะสืบรู้ได้ อย่างเช่นใช้ machine learning จับดู นี้คือเรื่องของการพัฒนาระบบแบบ full scale ซึ่งน่าจะใหญ่
พอสมควร และจะใช้เวลานานหลายปี ประมาณ ๓ ปีขึ้นไป ต้องเป็น phase ไป ในการพัฒนาต้องพัฒนาอะไรที่จาเป็นก่อน ต้องพัฒนาเป็น phase ไปถึง
จบ ๓ ปี จะพัฒนาสมบูรณ์เต็มที่ ๑ ปี อาจจะได้เรื่องของเรื่องของการทาประมูลเบื้ องต้นที่เราจะมีอะไรเข้ามา และดูว่าความพร้อมทั้งหมด และพัฒนา
เป็น phase ๒ ต่อกัน เรื่องของ VR เรื่องของ security สาคัญสุด เท่าที่ดูมา น่าจะเสริมได้เรื่องของ machine learning
ถ้าเราเอา outsource มาเราก็ต้อง concern ว่า outsource นั้นเชื่อถือได้แค่ไหน ระบบเบื้องหลังข้างหลังเป็นอย่างไร network เป็นอย่างไร ระบบของ
ซอฟต์แวร์เป็นยังไง ซอฟต์แวร์มีการผ่านการ testing หรือยังว่ามีเรื่องของ security ระดับไหน อันนี้เป็นลักษณะของถ้าเรา outsource เข้ามา คือต้องดู
ที่แผนก่อนว่าจะเป็นระยะยาวขนาดไหนคือฮาร์ดแวร์จริง ๆ ปัจจุบันนี้มีระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ซึ่งเราไม่ต้องลงฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเราสามารถขึ้นในระบบ
คลาวด์ ในเวลาที่พร้อมขึ้นก็จะลดต้นทุนในเรื่องของโครงการ ทามาเพื่อจะเป็น ad hoc หากจะเป็นระบบ long-term ประมูลเป็นแบบระยะยาว ๑๐ ปี
ต้องใช้ระบบนี้ น่าจะต้องไปลงทุนในคอมพิวเตอร์กรณีนี้ก็คือเป็นไซต์งานคอมพิวเตอร์มีเซิร์ฟเวอร์มีทุกอย่างพร้อม อันนี้ก็ถือว่าเป็นระดับหนึ่ง ที่เป็นระดับ
เหมือนกับ office ทีต่ ั้งขึ้นมาให้การจัดการด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างสเปคสูง
อีกเรื่องหนึ่ง ระบบเครือข่ายมี concern ว่าคือคนจะเป็นห่วงว่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่า คือสมมุติว่าทาระบบดีแล้ว อยากนั่งประมูลจากที่บ้านแล้วสัญญาณ
ไม่เสถียรขึ้นมา สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ต้องการเข้าไปไม่เสถียรหรือเขาจะควรจะต้องมีห้องพักห้องการั นตีให้ใช้ อยากจะเข้ามาต้องมาห้องนี้อีกอะไรไหม
ถ้าเป็นระบบเครือข่าย/สัญญาณไม่เสถียร ถ้าเป็นระบบเหมือนกับที่เขาทาอยู่ตอนนี้คือเข้าไปในห้อง แล้วในห้องคือแค่เตรียมอินเทอร์เน็ตที่มันเสถียรให้
เชื่อมต่อเข้ามากับ center หรือว่าจริง ๆ แล้วโดยโดยปกติแล้วถ้าเราเขียนซอฟต์แวร์ที่มันมีคุณภาพพอลงไปใน mobile เราสามารถที่เราสามารถจะล็อก
สัญญาณ หรือล็อกเครื่องสัญญาณ เข้ามาปุ๊บสัญญาณก็จะเสถียร เข้ามาถึงในระบบเราก็ดูทุกอย่างได้หมด ความเร็วของอินเทอร์เน็ตใช้มือถือต้องบอกว่า
ถ้าเราจะใช้ 5G ในอนาคต ตรงนี้ไม่มีปัญหาก็จะสามารถดูได้ทุกอย่างได้หมด หรือจะ identify อย่างไร เช่น อาจจะใช้ fingerprint ของเขา ซึ่งหากเราได้
non-fingerprint ก็ระดับหนึ่ง แล้วก็จะมีกล้องดูว่าเป็นเขาจริงหรือ ไม่ ในการที่จะประมูลราคาสามารถล็อกได้โดยใช้ระบบของ mobile ธรรมดา

หมายความว่าไม่ใช่เป็นมือถือแบบธรรมดาหรือมือถือราคาแพง แต่สามารถเก็บพวก bio-matrix ของคนไว้ได้ เอา bio-matrix ของคนเข้ามาใช้ในเรื่อง
ของการประมูล
ถ้าจะทาระบบนี้ต้องพึ่งพา ๕G เป็นหลัก จะลดปัญหาเรือ่ งของคนที่จะไปดูไม่ได้แล้วทรัพย์มองไม่เห็นว่ามันคืออะไร ไปบ้านก็ไม่รู้รูปทรงอย่างไร ถ่ายรูปมา
ก็เดินเข้าไปไม่ได้ ระบบ ๕G เดินไปได้เพราะเอาแต่ของจริง
๕G และ Security ที่ช่วยในการยืนยันตัวตนของเรา เช่น ถ้าสมมุติว่าถ้าเราเข้าไปห้องค้า เอาแค่มือถือเรา ถ้าเรา verify มือถือเราผ่านว่าเป็นของเรา เป็น
ตัวตนของเรา เป็นเบอร์โทรศัพท์เรา เป็น fingerprint ของเรา เพราะฉะนั้น operator เขาสามารถที่จะส่งตัวนี้เข้ามาที่ของเราได้ เราก็จะเป็นแค่ไปรองรับ
ยืนยันตัวตนคนนี้จาก operator ที่ให้บริการ AIS หรือ Dtac หรือว่าจะเป็นพวกที่เป็นมือถืออย่างเช่นเราใช้ iPhone หรือ Android ก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะ
เป็นมือถือหลัก ๆ เช่น เราทา fingerprint ได้ ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเอาไว้ที่ operator ไม่ว่าจะเป็น Samsung หรือ iPhone หรือ AIS ข้อมูลนี้จะถูกเก็บ
เอาไว้หมดเลย เราก็จะต้องไปดึงคนนี้เข้ามา หากเขาต้องการประมูลเขาต้องเปิดเผยตัวตน อาจจะเปิดเผยไม่หมดหรือแค่ส่วนของบัตรประชาชนแล้ วก็
fingerprint เอาข้อมูลนี้เข้ามา แต่ไม่ได้เอา fingerprint เข้ามาให้เขา verify กับคอมพิวเตอร์ดูก่อน เพราะฉะนั้น ต้องมีประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ด้วย แต่ว่าตรงนี้มันไม่ได้เอาทั้งหมดมา ซึ่งเขาจะเข้าประมูลเขาต้องยอมรับในสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาอยู่แล้ว เอาเท่าที่จาเป็นในตัวเขาเข้ามา
กฎหมาย PDPA เขาจะเริม่ ใช้เมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ว่าเลื่อนไป ๑ ปี เพราะฉะนั้นต้อง verify ให้เข้ากับกฎหมายตัวนี้ด้วย ยังไม่เห็นบริษัทในประเทศ
ที่เป็นเลิศจริงๆ เรื่องของการประมูล ดีทสี่ ดุ ก็น่าจะเป็น eBay เว็บไซต์ปัจจุบันคือเอาซอฟแวร์เข้ามาใช้ในเว็บของตัวเองเพื่อประมูลของขาย มีแบบนี้เข้า
มาแล้วก็จะจัดเป็นช่วงเวลา ๖ โมงถึง ๒ ทุม่ ๒ ทุ่ม ถึงเที่ยงคืน เขาจะขายของแล้วจะมีคนเข้ามาประมูลสินค้าที่จะขายเป็นสินค้าแบรนด์เนม สินค้าพวกนี้
อาจจะไม่ได้ราคาถูก ระบบ security มันก็จะแตกต่างกัน สาคัญคือ security สาคัญมาก
ห้องประมูลทาแบบเรียลไทม์ถ้าเกิดเราจะทาแบบนั้น และกระบวนการนี้เป็นระบบ E-Auction จะเป็นลักษณะเรียลไทม์สู้กันได้จริงสิ่งที่เป็นปัญหาคือ
ระบบการฮั้ว เพราะว่าเรามีมือถือหลายอัน เราไม่รู้ว่าเขาเข้าไปคุยกันข้างหลัง เราเห็นแต่ข้างหน้า แต่ว่ามันต้องเปิดให้กว้างมาก คือว่ามีคน ๑๐๐ คน คง
ไม่ฮั้ว ๑๐๐ คน อาจจะฮั้วแค่ ๑๐ คน ๒๐ คน เราต้องเปิดให้มาก ๆ เพราะว่าเวลาที่อีกคนหนึ่งแทรกขึ้นมาปุ๊บ ราคาต่าสุดนี้มันก็ต้องไปดูว่าใครราคาจะ
ต่าสุด ในการฮั้วเราสามารถจับ pattern ได้เราต้องดู log file และจับ pattern เราจะทาอย่างไรต่อเมื่อมีการจับการฮั้วได้ พวกเทคโนโลยีปัจจุบันนี้บริษัท
ในประเทศของเรายังไม่ได้ทาแบบ AI มาจับฮั้ว บริษัทเอกชนที่ทาก็มีของ CDG เรื่องของการทา E-Auction จะมีบางคนที่พัฒนาไปถึงคลาวด์ที่รู้เรื่องนี้ได้
แต่บางคนก็ยังก็ต้องเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องเสนอกรมฯ ในการพัฒนารูปแบบของการจับพฤติกรรมด้วย ประเด็นสาคัญคือความโปรงใส
การดีเลย์เข้ามาแล้วพอให้ราคาเท่ากันหรือพร้อมกัน ในระบบ network จริง ๆ มันจะมีเวลาแค่คนเดียว คือถ้าเราซิงค์เวลาทั้งหมดเป็นเวลาแค่อันเดียวไม่
ว่าคุณเข้ามาในระบบแล้ว ทุกคนจะได้เวลาเดียวกันหมด ไม่ว่าคุณจะเป็ นเวลาหรือจะทาอะไรก็ตาม พอเวลาประมูลมันจะจับ log file ได้อยู่แล้วว่าใคร
ยกขึ้นมา แล้วใครกดปุ่มขนาดไหน เป็นระดับหนึ่งในล้านวินาทีก็จับได้ หากอินเทอร์เน็ตช้าหรือระบบไม่ดีแต่ล็อกจากข้างนอกเข้าไปแล้วเข้าไปในระบบส่ง
ช้ากว่าเสี้ยววินาทีนี้เข้าไป ทาให้เสียเปรียบอีกคนหนึ่งที่อาจจะนั่งอยู่ในห้องและอยู่ในระบบซึ่งอยู่ใกล้ระบบพื้นฐานเขาดีกว่าอย่างนี้มันเหมือนกับการเล่น
เกม มันต้องมีขั้นต่าของการเล่นเกมกันตรงนี้ เป็นประเด็นที่ทางกรมฯ ก็ต้องมองเหมือนกันว่าเกิดขึ้นได้
กังวลเรื่องยกขึ้นมาแล้วพร้อมกัน ยกขึ้นมายกหลังกี่วินาทีและเราวัดได้กี่วินาที สมมุติ ๓๐ วินาที ไม่มีใครประมูลต่อคอมพิวเตอร์สามารถจัดการได้อยู่แล้ว
หรือ ๑๕ วินาที ไม่มีการส่งข้อมูลเลตเกินเป็น ๑๕ วินาที

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกนรินทร์
วรุตบางกรู คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

ประเด็นความโปร่งใสด้วยการใช้ไลฟ์สดจริง ๆ แล้วคือการทา streaming data อยู่ที่ว่าเซิร์ฟเวอร์คือถามว่า delay หรือไม่ ซึ่งในความเป็นจริงจะ delay
อยู่แล้ว แต่จะ delay เท่าไหร่เป็นในส่วนที่เราต้องลงทุนถ้าจะทาตรงนี้ ถามว่าคนที่ทาแบบ real time, streaming real time มีไหมต้องดูกลับไปว่าเขา
ทายังไง มีคนทา streaming real time อยู่
การพัฒนาระบบ E-Auction
การพัฒนาระบบแบบ full scale เรื่องของระยะเวลานี้ก็คือเกีย่ วกับ requirement ซึ่งจริง ๆ แล้วระหว่างที่พัฒนาขึ้นมาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อย ๆ จริงแค่ตรงนี้พัฒนาเอง มันอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าที่เขาเคยมีประสบการณ์การพัฒนาระบบนีม้ าแล้ว
เรื่องของระบบออนไลน์และออฟไลน์ คนบางกลุ่มอาจเข้าไม่ถึงระบบออนไลน์ เช่น คนยากจนไม่มเี งินซื้อหรือเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ หรือตามหมู่บ้าน
ไกล ๆ ในส่วนนี้อยู่ทลี่ ูกค้าบางกลุม่ ก็ยังชอบที่จะไปที่ห้องค้าหลักทรัพย์กันถึงแม้จะซื้อขายจากบ้านได้ คือถ้าเป็นห้องค้าจะมีระบบรองรับ เพียงแต่ว่าถ้า
เขาไม่มีก็ไปที่ห้องที่มีระบบรองรับ แสดงว่ากรมฯ ก็อาจจะเหลือระบบเดียวก็ได้เพียงแต่ว่าทา portal ตรงนี้ไว้คอยรองรับคนที่อยากจะเข้ามา และคนทีท่ า
ไม่เป็นจะต้องมีคนคอยช่วยเหลืออยู่
พวกเทคโนโลยีเหล่านี้จริงๆ จะจับ pattern ก็ต้องมีข้อมูลมาก่อนว่าการฮั้วจะเกิดขึ้นมีข้อมูลอย่างไรบ้าง ต้องศึกษาในระดับหนึ่ง ใช้เวลาทดลองระบบ
ต้องมีการ test หากรับเลยต้องเป็นอย่างนี้ใช้เวลาสัก ๑๐ วินาที ภายใน ๑๐ วินาที จะมีการ dump ลงไปอีกผิดปกติหรือ dump ลงไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
เราจะต้องมีตัวอย่างมาก่อนว่าถ้าเป็นแบบนี้ หมายถึงอะไรและมีการฮั้วเกิดขึ้นหรือไม่
การ streaming real time จะเกีย่ วกับคนถ้า delay ไป อาจจะเสียผลประโยชน์แต่ส่วนใหญ่แล้วจะ delay ไม่มาก ถ้าเราทา streaming real time
จริง delay ไม่มาก แต่กต็ ้องดูว่าขึ้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งไกลแค่ไหนรับได้แค่ไหน ในประเทศไม่นา่ จะมีปญ
ั หา หากเป็น ๕G ซึ่งเราใช้กับมือถือ ถ้าเกิดว่าเป็น
อินเตอร์เน็ตที่เราให้บริการ เราเพิม่ อินเตอร์เน็ตที่เร็วเป็น ๑ GB, ๑๐ GB ก็โอเค เพราะฉะนั้นก็คือตัว ๕G แล้วจะไปทางด้าน device มากกว่า และ
สัญญาณให้แรง ในการทาตรงนี้จะมีกฎหมายเรื่องของคอมพิวเตอร์ในการเก็บ log file อันนี้มันควรจะมี log file ไว้ด้วยเวลาประมูล เวลาที่เขาเข้ามาถ้า
เกิดเรามีปัญหาอะไร เราเป็น tag log file ในนี้ขึ้นมาดูได้ บางบริษัทจะเก็บเป็นแบบ backup data, log file จะเก็บได้ง่ายๆ

ภาคผนวก ข: ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จานวน ๒๕ คน (จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน)
รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คุณจันทรา หล่อศรีจันทร์
ตัวแทนจากธนชาติ

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

สำหรับกำรขำยทอดตลำดคือไม่สำมำรถเสนอรำคำที่กำหนดได้ เนื่องจำกกรมบังคับคดี ทำกำรกำหนดรำคำเคำะมำเป็นจำนวนเต็ม เนื่องจำกก่อนหน้ำนี้
สำมำรถเสนอรำคำแบบปกติได้ ปกติสำมำรถเสนอเกินระดับที่ธนำคำรกำหนด หำกเป็นกำรเสนอรำคำในห้องปกติสำมำรถกำหนดรำคำได้ แต่เฉพำะ
ห้อง E-Offering/ E-Auction ไม่สำมำรถทำกำรเปลี่ยนรำคำได้ และระบบล่ำช้ำ
นายพินัย (ไม่ขอแจ้งนามสกุล)
กำรใช้ระบบ E-Offering/ E-Auction ให้ควำมสะดวกสำหรับคนที่อยู่ต่ำงจังหวัดที่ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยหรือเดินทำงเข้ำมำกรุงเทพเพื่อทำกำรประมูลใน
LH Bank ผู้แทนโจทก์/ผู้รับจานอง กำรซื้อทรัพย์
ควำมสะดวกขึ้นอยู่กับแต่ละคนหำกว่ำอยู่ใกล้ก็สำมำรถขับรถมำกรมบังคับคดีได้ แต่หำกเป็นคนที่อยู่ไกล/อยู่ต่ำงจังหวัดหำกสำมำรถประมูลผ่ำนระบบ
ออนไลน์ก็จะเป็นกำรดี หำกมีเป็นระบบออนไลน์จะทำกำรใช้ เนื่องจำกปัจจุบันต้องไปตรวจสอบข้อมูลหรือรำยละเอียดด้วยตัวเอง และทรัพย์ส่วนใหญ่
จะมำจำกกำรรับจำนอง ในส่วนของกำรยึดทรัพย์ของจำเลยจะไม่ทำกำรเข้ำไปดูทรัพย์เองจะใช้ภำพถ่ำยเพื่อทำกำรประเมินทรัพย์สิน
หำกเป็นคนผู้เข้ำประมูลซื้อจะต้องเข้ำไปตรวจสอบทรัพย์สินว่ำภำระติดพัน/ติดจำนองไหม หรืออำจจะตรวจสอบภำระหนี้จำกจำเลยว่ำมีภำระหนี้อยู่
เท่ำไหร่ หำกทำเป็นระบบออนไลน์จะสะดวกยิ่งขึ้น
กำรเสนอรำคำแบบออนไลน์จำกอินเทอร์เน็ตจะมีปัญหำในเรื่องของกำรยืนยันตัวตนสำหรับผู้เข้ำสู้รำคำ เนื่องจำกทรัพย์บำงตัวต้องวำงเงิน ห ำกกำร
ประมูลผ่ำนระบบออนไลน์จะวำงเงินอย่ำงไร อำจจะวำงก่อนล่วงหน้ำ ๑ วัน ในส่วนนี้ต้องปรับปรุงไปพร้อมกัน ในมุมมองเห็นว่ำกำรไปประมูลซื้ อขำย
ในระบบออนไลน์แล้วทำกำรประมูลรำคำ สุดท้ำยยังต้องเดินทำงมำที่กรมบังคับคดี เพื่อทำสัญญำซื้อ /ขำย หำกมำที่กรมบังคับคดี ก็จะทำกำรประมูล
วำงเงินเสร็จและทำสัญญำซื้อ-ขำยได้ทันที คือ จบในวันเดียว หำกจะให้สมบูรณ์คือต้องทำให้เสร็จโดยไม่ต้องเดินทำงมำที่กรมบังคับคดี
คุณเพชรดาว (ไม่ขอแจ้งนามสกุล) รูปแบบของปัจจุบันหำกเปลี่ยนเป็น E-Auction ในส่วนตัวไม่เห็นด้วย อำจจะเป็นกำรอำนวยควำมสะดวก แต่จังหวะในกำรซื้อหรือเหตุขัดข้องอะไรใน
ตัวแทน บสก.
ตอนนั้นไม่สำมำรถแก้ไขได้ และจังหวะของอินเทอเน็ตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน คุณอำจจะบอกว่ำคุณเข้ำประมูลแล้ว แต่เจ้ำพนักงำนทำกำรเคำะไป
แล้วก็จะทำให้เสียสิทธิ์ไป เมื่อเทียบกับกำรเข้ำมำประมูลในห้อง ในเรื่องเทคโนโลยีอำจจะไม่ Support และเรื่องของควำมโปร่งใส
ในเรื่องกำรวำงหลักทรัพย์หำกมีกำรลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนได้ก็ดี อย่ำงน้อยก็ให้คู่ควำมลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อน ไม่ว่ำจะดูแลกำรขำย กำรซื้อทรัพย์
ฯลฯ ควรมีกำรลงทะเบียนล่วงหน้ำไม่ต้องมำลงทะเบียน ณ วันที่จะมีกำรประมูล เมื่อมำถึงก็สำมำรถยื่นเอกสำรและรับป้ำยเข้ำไปดำเนินกำรประมูลได้
สำหรับกำรตรวจสอบทรัพย์เนื่องจำกต้องมำดู ณ วันประมูลจึงเป็นกำรไม่สะดวก เนื่องจำกเป็นสิทธิ์ของคู่ควำมที่จะเข้ำมำวันประมูลอยู่แล้ว เรำจะทำ
กำรตัดสิทธิ์ของคู่ควำมไม่ได้เพรำะเป็นควำมเสี่ยงที่เรำต้องรับไปอยู่แล้ว ไม่เหมือนกับกำรซื้อขำยบ้ำนจำกโครงกำรบ้ำนจัดสรร มีเพียงระเบียบที่จะต้อง
ศึกษำและทำควำมเข้ำใจ หำกไม่สะดวกจะดำเนินกำรซื้ออย่ำงอื่น เนื่องจำกเป็นกำรบังคับขำยตำมกฎหมำย ซึ่งต่ำงกับเอกชน เช่น หมู่บ้ำนจัดสรรที่มี
โปรโมชั่นขำย ลด แลก แจก แถม แต่เป็นกำรบังคับขำยตำมกฎหมำยจึงต้องใช้กฎหมำยบังคับว่ำผู้ซื้อทรัพย์มีอำนำจแค่ไหน จำเลย คู่ควำมแต่ล ะฝ่ำยมี
สิทธิ์แค่ไหน นอกจำกปัญหำทำงเทคโนโลยีแล้วอำจจะต้องมีกำรแก้กฎหมำยให้มีกำรรองรับระบบ E-Auction ให้มำกขึ้น

คุณเจนทวิทย์
(ไม่ขอแจ้งนามสกุล)
คุณเอกสิทธิ์
(ไม่ขอแจ้งนามสกุล)
คุณวรพณ สังข์แก้ว
ผู้สังเกตการณ์/ผู้ประมูล

คุณนงค์รัก (ไม่ขอแจ้งนามสกุล)
ผู้แทนโจทก์ธนาคารยูโอบี

กำรเข้ำมำประมูลทรัพย์ในระบบออนไลน์ในส่วนเรื่องของควำมสะดวกซึ่งมีแน่นอนเพรำะไม่ต้องเดินทำงมำกรมบังคับคดีแต่เป็นกำรประมูลออนไลน์
กำรใช้ระบบออนไลน์จะดีกว่ำตรงที่กำรมำดูทรัพย์ต่ำงๆ และกำรเข้ำถึงข้อมูลของทรัพย์ในรูปแบบออนไลน์น่ำจะละเอียดกว่ำตอนนี้ เนื่องจำกเรำต้อง
มำดูที่กรมเอง ข้อเสียสำหรับกำรประมูลไม่ได้แตกต่ำงกันมำกเนื่องจำกกำรเข้ำมำประมูลเรำเพียงทรำบว่ำผู้เข้ำร่วมประมูลเป็นใคร หำกเป็ นระบบ
ออนไลน์จะคล้ำยกับระบบโปรแกรมซูมไหมที่จะต้องเห็นหน้ำผู้เข้ำประมูลหรือ
หำกเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ก็มีควำมเป็นไปได้ก็มีควำมสะดวก หำกขำยออนไลน์ได้จะทำกำรประมูลอยู่หน้ำคอมพิวเตอร์ แต่ในมุมมองเห็นว่ำกำร
ตอบสนองหรือ real time กำรยกป้ำยจะสมบูรณ์หรือไม่ หำกไม่ประสบผลสำเร็จอำจจะเป็นกำรเสียโอกำสของผู้ที่เข้ำร่วมประมูลแบบออนไลน์อยู่
กำรประมูลแบบปกติมีอุปสรรคในเรื่องของกำรมำไม่ทันอำจจะต้องเดินทำงมำแต่เช้ำ หำกได้ลำดับต้นๆ จะต้องเดินทำงมำก่อนเวลำ ในมุมมองคิดว่ ำ
ระบบแบบปกติดีกว่ำเพรำะสำมำรถทรำบผู้เข้ำร่วมประมูลได้
กำรประมูลควรจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์ดีกว่ำ เนื่องจำกไม่ต้องเดินทำงให้เสียเวลำและสำมำรถทำกำรเคำะประมูลได้
กำรวำงหลักประกันหรือเอกสำรต่ำง ๆ ควรวำงในรูปแบบออนไลน์ซึ่งจะสะดวกกับผู้ซื้อ/ ผู้เข้ำประมูล และควรมีระบบตรวจสอบที่ดี
ปัจจุบันทำงำนด้ำนระบบไอที เข้ำใจกำรทำงำนของระบบออนไลน์หำกใช้ระบบที่มีคุณภำพก็จะไม่มีปัญหำในกำรเข้ำใช้ระบบ ขึ้นอยู่กับกำรดำเนิ นกำร
ของผู้เป็นแอดมินของเว็บไซต์มำกกว่ำ หำกระบบเสถียรหรือมีควำมปลอดภัยและไม่มีปัญหำเรื่องสัญญำณ
กำรออกแบบระบบในกำรเข้ำทำกำรประมูลเนื่องจำกระบบปกติสำมำรถเห็นหน้ำและหำมำตรกำรกำรป้องกันควำมไม่โปร่งใสได้ หำกระบบดำเนินกำร
ออกมำโดยไม่มีมำตรกำรอะไรเลยก็จะเกิดปัญหำได้ในภำยหลัง
กำรตรวจสอบสถำนะว่ำทรัพย์สินจะเข้ำทำกำรประมูลได้หรือไม่ เช่น โทรหำเจ้ำหน้ำเพื่อขอข้อมูล เจ้ำหน้ำที่ให้ตรวจสอบก่อนว่ำทรัพย์สินดังกล่ำว
สำมำรถทำกำรประมูลได้หรือไม่ซึ่งคำตอบดังกล่ำวไม่ชัดเจนเพียงพอสำหรับผู้ประมูล บำงครั้งเจ้ำทรัพย์มำดำเนินกำรชำระหนี้สินทั้งหมด จะทำให้ผู้เข้ำ
ประมูลเสียเวลำในกำรเดินทำงมำที่กรมบังคับคดี เพื่อทำกำรประมูล
ปัญหำที่พบคือกำรเสนอรำคำเองไม่สำมำรถทำได้ต้องไล่ตำมรำคำที่กรมบังคับคดี กำหนดเท่ำนั้น สำหรับ E-Offering กำรขำยเฉพำะวันเสำร์-อำทิตย์
อยำกให้มีเฉพำะวันปกติเพรำะจะได้เตรียมงำนรวดเดียว เนื่องจำกธนำคำรกำหนดรำคำมำเพื่อทำกำรเสนอรำคำแต่ไม่สำมำรถทำกำรเสนอรำคำในส่วน
ที่ธนำคำรกำหนดได้และไม่ทรำบว่ำจะมีผู้เข้ำเสนอรำคำมำกหรือน้อยเพียงใด
กำรขำย E-Offering ระบบสัญญำณช้ำ บำงครั้งต้องรอสำขำต่ำงจังหวัดเข้ำระบบมำพร้อมกันเพื่อทำกำรประมูล
หำกเป็นกำรประมูลระบบออนไลน์ ส่วนใหญ่มปี ัญหำเรื่องรำคำ จะกำหนดรำคำของธนำคำรไม่ได้ หรือกำรเข้ำมำทำกำรประมูลแทนธนำคำรต้องคิดให้
รอบคอบก่อนทำกำรประมูล เช่น ธนำคำรกำหนดรำคำมำที่ ๓๘๐,๐๐๐ บำท แต่ทำงกรมบังคับคดี กำหนดรำคำเริ่มต้นที่ ๕๓๐,๐๐๐ บำท ก็ไม่
สำมำรถทำกำรประมูลได้ หำกรอกำรประมูลนัดที่ ๔ ก็ต้องทำกำรเข้ำสู้รำคำกับผู้เข้ำประมูลท่ำนอื่น หำกเป็น E-Auction แล้วใส่รำคำเป็นระบบเดิมได้
จะไม่มีปัญหำเพรำะเมื่อก่อนสำมำรถข้ำมรำคำได้หำกเกินรำคำที่ทำงธนำคำรกำหนด
กำรวำงหลักประกันหำกประกำศฉบับใหม่ (อำจจะใช้ประมำณเดือนสิงหำคม) มำอำจจะเกิดปัญหำ คือ ให้โจทก์วำงหลักประกันเท่ำกับบุคคลภำยนอก
ปกติจะวำงหลักประกันร้อยละ ๕ ของรำคำที่สำมำรถประมูลได้ แต่กำรให้วำงเท่ำกับบุคคลภำยนอก ต้องทำกำรกรอกข้อมูลแบบบุคคลภำยนอก บัตร
๑ ใบต่อ ๑ ทรัพย์ที่จะทำกำรประมูล บำงครั้งธนำคำรต้องทำกำรเบิกเช็คที่ต่ำงสำขำซึ่งใช้ระยะเวลำในกำรรอนำนพอสมควร กำรถือเช็คเข้ำมำเพื่อทำ

คุณวิชญา งามศิริจิตน์
ผู้เข้าร่วมประมูล

คุณสุนทรสนาน
(ไม่ขอแจ้งนามสกุล)

กำรประมูลในวันนั้นเลยอำจมีน้อย เช่น กรุงไทย ไทยพำณิชย์ ออมสิน ฯลฯ
รำคำที่วำงหลักประกัน เช่น รำคำทรัพย์ ๑ ล้ำน โดยปกติโจทก์จะวำงหลักประกันแค่หลักหมื่น แต่สำหรั บบุคคลภำยนอกจะต้องวำงหลักประกันเป็น
หลักแสน หำกใช้ระบบเหมือนบุคคลภำยนอกต้องวำงหลักประกันหลักแสนและกำรเดินทำงมำช่วงเช้ำเพื่อรับใบวำงหลักประกันหรือลงทะเบียนอำจจะ
ใช้เวลำนำน และอำจจะต้องใช้หลำยใบเพื่อประมูลทรัพย์ เงินวำงหลักประกันแต่ละธนำคำรหรือแต่ละเรื่อง/ทรัพย์ไม่เท่ำกัน
หำกเป็นระบบออนไลน์เนื่องจำกตัวแทนจำกธนำคำรจะต้องเข้ำดำเนินกำรเพื่อไปรับเช็คจำกธนำคำร ระบบธนำคำรดำเนินกำรช้ำส่งผลให้ตัวแทนจำก
ธนำคำรดำเนินกำรล่ำช้ำไปด้วย กำรที่ตัวแทน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมดนั้นเนื่องจำกตัวแทนโจทก์ต้องใช้เช็คหรือเงิน
สดเพียงอย่ำงเดียวจึงต้องทำกำรเตรียมกำรหรือทำกำรวำงแผนใหม่
หำกใช้ระบบ E-Auction เมื่อทำกำรประมูลจำกต่ำงจังหวัดได้แล้ว จะทำกำรซื้อขำยอย่ำงไร หรือต้องดำเนินกำรด้วยวิธีไหน และผู้ที่ประมูลได้แล้วจะ
เข้ำทำสัญญำ ณ ที่ใด กำรทำระบบประมูล ออนไลน์ห ำกได้ทรัพย์ ๓ ที่ และต้องเข้ำทำสัญญำภำยในวันนั้นควรจะดำเนินกำรอย่ำงไร เนื่องจำก
ต่ำงจังหวัดจะเข้ำมำทำกำรประมูลที่กรมบังคับคดี ส่วนน้อยมำก เพรำะเดินทำงเข้ำมำที่ กรุงเทพฯ ไม่ทัน ยกเว้นว่ำผู้ที่เข้ำประมูลที่กรมบังคับคดี หรือ
กรุงเทพฯ จะเดินทำงออกไปประมูลทรัพย์ที่ต่ำงจังหวัด ซึ่งตำมกรมบังคับคดี แต่ละสำขำจะมีนำยหน้ำทำกำรซื้อขำยในแต่ละที่ /สำขำ หำกสนใจทรัพย์
ไหนจะเดินทำงไปประมูลทรัพย์นั้นเป็นส่วนมำก
เนื่องจำกกังวลเรื่องสัญญำณที่ไม่เสถียรจำกระบบทำงกรมบังคับคดี ขึ้นตรงหน้ำจอแล้วแต่ของต่ำงจังหวัดยังไม่ปรำกฎขึ้นบนหน้ำจอ ห ำกมีผู้ทำกำร
เคำะรำคำกว่ำระบบจะขึ้นตรงหน้ำจอก็เสียโอกำสในกำรซื้อผ่ำนระบบของผู้เข้ำประมูลมีน้อยมำก
กำรประมูลแบบ E-Offering สำหรับระบบ application ของกรมบังคับคดีในกำรจองระบบมีควำมล่ำช้ำ จึงใช้วิธีกำรตำมปกติคือเข้ำทำกำรลงทะเบียน
ที่หน้ำกรมบังคับคดี ณ วันที่ทำกำรประมูล ซึ่งแต่ละสำขำมีวิธีกำรที่ไม่เหมือนกัน บำงที่ต้องกำรสำเนำบัตรประชำชน แต่บำงที่ไม่ต้องกำรสำเนำบัตร
ประชำชน หำกเป็นระบบ และหลักเกณฑ์เดียวกันก็จะดี
กำรตรวจสอบสถำนะของทรัพย์ คือ เดินทำงไปดูสถำนที่จริง ไม่สำมำรถเข้ำไปดูตัวทรัพย์ได้ภำยในบริเวณพื้นที่
หำกเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ก็จะดีใจมำก กำรลงทะเบียน กำรวำงเงินสำมำรถโอนเงินได้ ใช้กำรกดประมูล ที่บ้ำน อำจจะได้รำคำทรัพย์ดีกว่ำเข้ ำ
ดำเนินกำรประมูลแบบปกติ
ในส่วนของกำรทำสัญญำสุดท้ำยต้องเดินทำงเข้ำมำเพื่อทำสัญญำ อำจจะให้ระยะเวลำในกำรเข้ำทำสัญญำประมำณ ๗ วันก็ได้เพื่อเข้ำทำสัญญำ เพียง
ทำระบบ application ให้ดำเนินกำรได้ง่ำยและกำรเดินทำงเข้ำมำช่วงเช้ำไม่ลำบำกก็เพียงพอ
เมื่อเริ่มกำรประมูลแล้วจะมีคนเดินเข้ำเดินออกทำให้รู้สึกว่ำวุ่นวำยมำกและอำจจะทำให้สมำธิของผู้เข้ำประมูลเสียไป ทำงกรมบังคับคดี ไม่ได้จำกัดเวลำ
เข้ำออกจะปิดห้องประมูลเมื่อไหร่ หรือควรจะอยู่ในนั้นเลยแรกเริ่มผู้คนวุ่นวำยมำก เพรำะทรัพย์เยอะและอำจทำให้สมำธิหลุดได้ หำกเวลำเข้ำออกว่ำ
กำรประมูลทรัพย์เริ่มขึ้นเวลำ ๙:๓๐ น. หำกล่วงเลยเวลำ ๙:๓๐ น. ไม่มีสิทธิ์เข้ำห้องประมูลแล้ว หำกประมูลได้แล้วค่อยทยอยเดินออก ในส่วนนั้นไม่มี
ปัญหำแต่ตอนเดินเข้ำมำหำเก้ำอี้นั่งทำให้วุ่นวำยมำก
สำหรับในรูปแบบของกำรประมูล ออนไลน์ก็ดีในแง่ของกำรที่ ไม่ต้องเสียเวลำเดินทำงแต่ไม่แน่ใจว่ำในเรื่องควำมโปร่งใสและสัญญำณอินเทอร์เน็ต
คลำดเคลื่อนเพรำะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน

คุณสุกฤษฏิ์ ชาประเสริฐกุล และ
คุณชูศักดิ์ ชาประเสริฐกุล ในฐานะ
ผู้ประมูล มาดูทรัพย์

คุณเนตร (ไม่ขอแจ้งนามสกุล)

กำรเข้ำทำสัญญำถึงแม้จะไม่ใช่ในรูปแบบของกำรใช้ระบบออนไลน์ ระบบปกติคนเข้ำประมูลก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของข้อกฎหมำยหรือในข้อสัญญำที่
เปลี่ยน เช่น เมื่อทำกำรประมูลได้และรับโอนกรรมสิทธิ์แล้วต้องไปบอกคนที่อยู่อำศัยในบ้ำนหรือผู้อยู่อำศัยคนเก่ำหรือเจ้ำของกรรมสิทธิ์คนก่อนที่ ไม่
ยอมออกจำกทรัพย์สิน จะต้องทำอย่ำงไรหำกเขำไม่ออกเนื่องจำกว่ำข้อมูลในส่วนนี้ไม่ชัดเจนและในเว็บไซต์ ใน google ก็ไม่มีรำยละเอียดในส่วนนี้
ระบบปัจจุบัน คือ เจ้ำหน้ำที่ทำงำนล่ำช้ำตั้งแต่วำงหลักประกัน เคยทำกำรเข้ำไปดูทรัพย์ กำรเข้ำไปดูทรัพย์ล่วงหน้ำก่อนและดำเนินกำรโ ทรเช็คว่ำ
วันรุ่งขึ้นจะมีประมูลทรัพย์ไหม จะโทรไม่ค่อยติด ไม่ค่อยเรียลไทม์ไม่ค่อยปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันหำกประมูลได้ก็โอเคแล้วเชื่อมั่นในเรื่องของกำรประมูล
ที่มีควำมโปร่งใส
หำกเปลี่ยนเป็นระบบ E-Auction สะดวกดี แต่ในส่วนของภำครัฐอำจไม่ค่อยตอบโจทย์ในเรื่องนี้มำก หมำยถึง ตัวระบบอำจจะไม่เสถียรหรือในส่ วน
ของสัญญำณระบบ หรือตัวระบบมำกกว่ำ
วันนี้เข้ำไปประมูลทรัพย์ทำงเจ้ำหน้ำที่เพิ่งมำบอกว่ำยกเลิกประมูลในห้องประมูลโดยไม่มีกำรให้เหตุผลโจทก์อำจจะมำงดเองหรือว่ำเจ้ำหน้ ำที่งด
ส่วนตัวดู ทรั พย์ใ หญ่ จึง ต้ องเดิน ทำงมำดูหน้ ำงำน บำงครั้ ง ทำงกรมบั ง คั บคดี จะมำงดกำรขำยจึง ต้ อ งเดิน ทำงมำเอง ทรัพย์ ใหญ่ที่ท ำกำรดู คื อ
อสังหำริมทรัพย์ส่วนใหญ่ที่ดูคือประมำณ ๑๐ ล้ำนบำทขึ้น หำกเป็นระบบออนไลน์หมด เผื่อระบบล่มหรือเกิดเหตุขัดข้องกลัวว่ำจะพลำดงำนนี้ หำกเป็น
ทรัพย์หลักแสนอำจจะไม่จริงจังแต่หำกเป็นทรัพย์ใหญ่ ๆ ยังไงหำกมีกำรประมูลออนไลน์ก็ต้องเดินทำงมำเพื่อกันควำมผิดพลำดจำกระบบล่มหรือเน็ตที่
บ้ำนมีปัญหำช่วงนั้นพอดี
สำหรับระบบกำรวำงหลักประกันช่วงแรก ๆ ที่มำอำจจะไม่เรียบร้อยเพรำะเขำเปลี่ยนระบบไปด้วยเมื่อ ๒ อำทิตย์ที่ผ่ำนมำ คือ สำมำรถเดินเข้ำไป
ประมูลได้เลยโดยไม่มีเจ้ำหน้ำที่แนะนำ แต่วันนี้ต้องลงทะเบียนแล้วให้มีเจ้ำหน้ำที่แนะนำว่ำต้องไปช่องไหนต่อจะถำมว่ำดีไหม คือ ดีเพรำะบำงครั้งเรำ
ไปรอคิว ซึ่งนำนพอไปผิดช่องก็จ ะมีเจ้ำหน้ำที่แนะนำว่ำให้ไปช่องสำหรับกำรวำงหลักประกัน /วำงเงินสด วำงเช็ค แล้วก็บัตรเดบิต ส ำหรับกำรวำง
หลักประกันเป็นบัตรเดบิตสะดวกไม่มีเงื่อนไขในกำรจำกัดวงเงินกับอยู่ที่เรำกับธนำคำรซึ่งมีแค่ธนำคำรกรุงไทยธนำคำรเดียว
หำกมี option เสริมสำหรับในส่วนของธนำคำรน่ำจะมีค่ำธรรมเนียมแยกต่ำงหำก เพรำะกรุงไทยเป็นธนำคำรของรัฐ ธนำคำรอื่นมีค่ำธรรมเนียมอย่ำง
อื่นเพื่อควำมสะดวกของผู้ที่ประมูลทรัพย์
กำรใช้ระบบออนไลน์เคยทำกำรสมัครในระบบมี option ออนไลน์แต่กลัวควำมผิดพลำดก็เลยเดินทำงเข้ำมำที่กรมบังคับคดี เองหำกเป็นระบบ EOnsite ก็ดี
ในเรื่องของที่ตั้งทรัพย์ในส่วนของคอนโด จะให้รำยละเอียดข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ไม่ระบุว่ำทรัพย์นั้นอยู่ชั้นไหน ให้เพียงรำยละเอียดของบ้ำนเลขที่ และ
รูปภำพบ้ำนเลขที่ของที่ตั้งทรัพย์เท่ำนั้น รำยละเอียดภำยในไม่อำจทรำบได้ว่ำตัวทรัพย์หันหน้ำไปทำงระเบียง หรือไปในด้ำนใดหรืออยู่ในทิศทำงใด
ในเรื่องของกำรตรวจทรัพย์จะทำกำรสอบถำมหรือโทรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ตอบได้เพียงแค่ทรัพย์ตัวนี้อยู่ที่ชั้นไหน หำกมีกำรระบุข้อมูลไว้
ตรงหน้ำเว็บไซต์ไปเลยจะดีเนื่องจำกเรำไม่สำมำรถเข้ำไปดูในคอนโดได้หำกเป็นไปได้อยำกให้เขำถ่ำยรูปห้องมำให้ดู รวมถึงภำยในตัวห้อง
กำรประมูลของกรมบังคับคดี กำรใช้ระบบออนไลน์หรือระบบออฟไลน์ควรใช้ทั้ง ๒ ระบบเพรำะสำหรับบำงคนไม่ทรำบเรื่องระบบหรือกำรเข้ำถึง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีใหม่ หรือไม่มีควำมรู้ ทำให้เขำขำดโอกำสจึงไม่ควรตัดโอกำส

สามีคุณสุนทรสนาน

กำรบริหำรจัดกำรคนเข้ำออกสถำนที่ในกำรประมูลทำให้วุ่นวำย ควรจัดกำรเป็นรอบในกำรเข้ำประมูล หำกเดินทำงมำไม่ทันกำรประมูลก็ตัดสิทธิเ ขำไป
เลย และเรื่องของกำรไม่แสดงตัวว่ำเป็นใคร ส่วนมำกโจทก์จะไม่ยอมเปิดเผยตัว หำกคุณไม่แสดงตัวแล้วคุณจะมำใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประมูล คิดว่ำ
ทำงกรมบังคับคดี คงไม่น่ำจะอนุญำต เช่น นำย ก โจทก์ที่ ๑ หรือผู้แทนนำย ก หรือโจทก์ หรือจำเลยไม่มีใครมำแต่พอประมูลจริงก็มำแข่งประมูลกัน
เหมือนไม่โปร่งใส
เรื่องค่ำใช้จ่ำยสำหรับคนที่เข้ำมำประมูลต้องแบกภำระเรื่องค่ำใช้จ่ำยแทนคนขำยสมมุติว่ำมีกำรซื้อขำย ค่ำโอนกรรมสิทธิ์ทำงกรมที่ดินเขำจะเก็บกับทำง
ผู้ซื้อจริง ๆ ต้องเก็บกับคนขำย แต่เป็นกำรผลักภำระมำที่คนซื้อ ควรต้องหักเหมือนนิติบุคคลหำกมองในแง่คนประมูลที่ต้องกำรเข้ำไปอยู่ไม่ได้มองใน
ส่วนของกำรทำธุรกิจ
หลังจำกประมูลได้จะมีกำรเข้ำครอบครองทรัพย์ ทำงกรมบังคับคดีควรเชิญผู้ครอบครองทรัพย์เดิมที่ครอบครองทรัพย์อยู่ออกจำกทรัพย์ตัวนั้นไป กรม
บังคับคดีควรช่วยแจ้งออกหนังสือ/ใบเตือนให้เจ้ำของทรัพย์เดิมออกจำกตัวทรัพย์ไปเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่คนซื้อเพรำะปัจจุบันคนซื้อต้องไปไล่
เบี้ยเอำกับเจ้ำของทรัพย์เดิม ทั้งกำร performance ให้ครอบคลุม รวมถึง กำรทำให้เป็นระบบ ครอบคลุมก่อนเนื่องจำกระบบเก่ำ ๆ ยังมีปัญหำอยู่
หำกไม่ทำกำรเคลียร์ทรัพย์ให้เรียบร้อยก่อนเข้ำประมูลใครจะอยำกเข้ำประมูล บำงครั้งเมื่อประมูลทรัพย์มำได้แล้วก็ต้องไปทำกำรฟ้องขับไ ล่เจ้ำของ
ทรัพย์เดิมอีก ก่อนที่จะทำกำรออกประมูลทรัพย์/เข้ำมำประมูลควรทำให้ทรัพย์พร้อมที่จะเข้ำมำประมูลก่อนจะได้ไม่มีปัญหำภำยหลัง
สำหรับกำรตรวจทรัพย์ก่อนจะเข้ำประมูลเมื่อทำกำรตรวจทรัพย์แล้วจะยุ่งยำกเพรำะยังมีเจ้ำของเดิมอยู่เขำไม่ยินดีคุยกับผู้เข้ำประมูลทรั พย์ที่เรำกำลัง
จะเข้ำทำกำรประมูลในเรื่องของกำรหำข้อมูลได้แค่ทำงเดียวคือที่กรมบังคับคดี เท่ำนั้น
หำกจ้ำงเป็นภำคเอกชนเข้ำด ำเนินกำรดูแลก็จ ะดีเลย ทำงกรมบัง คับคดีค วรจะมี Performance ที่ทำให้ขำยได้เ ร็ว ทำให้จ บ อำจจะเทียบกั บ
ต่ำงประเทศเป็นเชิงแนะนำ
สำหรับเรื่อง กำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ (Service Mind) อำจจะเป็นวัฒนธรรมของข้ำรำชกำร ถำมคำตอบคำ ไม่ยินดีให้คำตอบ ไม่เป็น friendly ไม่
พร้อมที่จะช่วยเหลือ
ก่อนประมูลมีควำมชัดเจนว่ำต้องทำอะไรยังไงเมื่อหลังประมูลได้ควรมีคำแนะนำ เนื่องจำกว่ำศึกษำในคู่มือของกรมบังคับคดี ไม่ได้เขียนชั ดเจนว่ำต้องทำ
อย่ำงไรและเข้ำไปอ่ำนในเว็บไซต์ก็จะเป็นของเก่ำบ้ำงของใหม่บ้ำงข้อมูลไม่ตรงกัน สอบถำมนิติกรของสำนักงำนของกรมบังคับคดีแต่ละท่ำนก็ให้ข้อมูลที่
ไม่เหมือนกันมีคำตอบเพียงว่ำลองดูสิ ลองดูก่อน ซึ่งไม่ควรจะโยนภำระมำให้
ส่วนเรื่องของค่ำธรรมเนียมควรจะไปหักจำกผู้ที่ประมูลได้ อย่ำงเช่น ค่ำส่วนกลำง/ ค่ำนิติบุคคล/ สำนักงำนที่ค้ำงอยู่มำแจ้งก่อนเขำยังกันเงินไว้ให้หัก
เมื่อประมูลได้เท่ำไหร่เขำจะหักส่วนที่ค้ำงคืน สำหรับค่ำธรรมเนียมหักรำยได้ ณ ที่จ่ำยเขำก็น่ำจะดูจำกตรงนี้ สำมำรถขอคืนได้ หรืออำจจะจ่ำยก่อนก็ได้
แต่เรำควรขอคืนได้ หรืออำจจะไม่ต้องจ่ำยเลย เพื่อไม่ต้องทำเรื่องขอคืนให้ยุ่งยำก และเรื่องของผู้อยู่อำศัยที่ไม่ออกจะต้องทำยังไง/ ควรทำยังไงเพรำะ
นิติกรแต่ละท่ำนให้ข้อมูลไม่เหมือนกันบำงคนก็บอกว่ำคุณต้องไปให้ลูกบ้ำนออกเอง หำกลูกบ้ำนไม่ออกคุณก็ต้องไปที่ศำลไปทำเรื่อง
Service หลังกำรประมูลได้ควรจะมีให้คนซื้อไปดำเนินกำรต่อหลัง จำกประมูลได้ บำงครั้งข้อมูลไม่ชัดเจนด้วยว่ำต้องดำเนินกำรอย่ำงไรควรทำกำร
เคลียร์ทรัพย์ก่อนตั้งแต่ต้นทำง ผู้ซื้อสำมำรถเข้ำไปดูทรัพย์ได้เพรำะปัจจุบันไม่สำมำรถเข้ำไปดูตัวทรัพย์ข้ำงในได้ หำกดำเนินกำรนี้ ได้จะลด Issue ได้
ทรัพย์ก็จะขำยออก
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ก่อนที่จะเข้ำทำกำรประมูลจะทำกำรหำข้อมูลจำกกรมบังคับคดี และไม่ก็ต้องเดินทำงไปที่กรมที่ดินว่ำทรัพย์อยู่ตรงไหน ควรทำกำรแจกแจงรำยละเอียด
ว่ำหำกมีกำรประมูลทรัพย์ได้แล้วควรจะดำเนินกำรต่ออย่ำงไร แต่ไม่ต้องลงรำยละเอียดเยอะเกินก็ได้
สำหรับเอกสำรจะตรวจเยอะมำกขึ้น จำกที่เมื่อก่อนตรวจไม่เยอะ อย่ำงเช่น หนังสือรับรองของบริษัท จะตรวจและปั้มตรำหรือประทับตรำ หำกไม่ มีกำร
ปั้มเหมือนเมื่อก่อนสำมำรถแกะอำกรแสตมป์ได้มำใช้ในโอกำสอื่นได้
กำรตรวจทรัพย์หรือขั้นตอนกำรเข้ำประมูล คือ ทำกำรตรวจทรัพย์ในเว็บไซต์ แต่ควำมจริงต้องไปดูหน้ำงำนอีก / ในบอร์ดที่กรมบังคับคดีว่ำมีกำรขำย
ทอดตลำดไหม เปลี่ยนสถำนะทรัพย์เป็นกำรงด หรือเปลี่ยนกำรขำย หรือเจ้ำของทรัพย์ทำกำรจ่ำยหนี้ อย่ำงที่เรำดูมำหลำยทรัพย์แต่จริง ๆ ซื้ อได้เพียง
๓ ตัว งดขำย ๔ นัด เปลี่ยนวิธีกำรขำย หรือเจ้ำของเขำมำติดต่อหรือธนำคำรเขำมำยื่นเรื่องไว้ ควรมีทรัพย์ที่พร้อมประมูลจริง ๆ ในวันที่ทำกำรประมูล
หำกเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ควำมจริงก็มีปัญหำทุกอย่ำง แต่ต้องดูที่ระบบจะออกมำก่อนว่ำมีควำมยุ่งยำกแค่ไหนหำกมีระบบออกมำเมื่อเทียบกั บ
ระบบแบบปกติ
เมื่อทำกำรประมูลเสร็จแล้วจะทำกำรชำระส่วนที่เหลือใช้ระยะเวลำในกำรชำระรำคำเป็นเวลำนำนซึ่งบำงครั้งใช้เวลำ ๑ วันในกำรเข้ำชำระส่วนที่เหลือ
เมื่อก่อนกำรประมูลทรัพย์เจ้ำของทรัพย์มีสิทธิ์ค้ำนรำคำได้ ๑ ครั้ง เพรำะเขำไม่อยำกเสียบ้ำน แต่ในจังหวะที่ครั้งแรกยังหำเงินมำทำกำรประมูลไม่ได้
ต้องค้ำนรำคำเพื่อให้กำรขำยครั้งแรกหมดไปและมำเริ่มใหม่ในครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เขำไม่เปิดโอกำสให้เจ้ำของทรัพย์มำซื้อ คือ ชื่อของเรำเองมำซื้อไม่ได้
สมมุติว่ำเป็นหนี้ธนำคำรแล้วถูกยึ ดบ้ำนไปจะทำกำรซื้อเองไม่ได้ต้องขอญำติพี่น้องให้มำซื้อ เพรำะเป็นหนี้ธนำคำรและเป็นเจ้ำของโฉนด หำกซื้อได้
ธนำคำรก็ต้องโอนชื่อให้กับผู้ซื้อ แล้วผู้ซื้อเป็นลูกหนี้ขัดกันกับที่เป็นหนี้อยู่ ๑ ล้ำน ๘ แสน แต่มำซื้อบ้ำนในรำคำ ๑ ล้ำน ๒ แสนบำท เป็นเทคนิคที่ทำให้
ธนำคำรเสียเปรียบเพรำะลูกหนี้มีเงิน ๑ ล้ำน ๒ ก็เป็นหนี้ธนำคำร ๑ ล้ำน ๘ แสน พร้อมดอกเบี้ยหำกไปซื้อใหม่ก็ได้ในรำคำ ๑ ล้ำน ๒ แสนบำท ลดหนี้
ไป ๖๐๐,๐๐๐ ธนำคำรเลยไม่เปิดโอกำสให้ลูกหนี้มำซื้อเอง เพรำะธนำคำรจะต้องโอนบ้ำนหลังนี้ให้กับผู้ซื้อได้ใหม่ ลูกหนี้รำยใหม่เคยเป็นลูก หนี้ที่ติด
ธนำคำรอยู่ ๒ ล้ำนกว่ำ แต่ธนำคำรต้องโอนทรัพย์สินซึ่งรำคำขำยน้อยกว่ำหนี้ที่เป็นอยู่ ต่อไปนี้ก็เปิดโอกำสให้ยึดบ้ำน หำกนำเงินไปใช้หนี้ธนำคำรควร
เอำเงินไปประมูลซื้อคืนมำดีกว่ำ เขำเลยตัดโอกำสลูกหนี้ไม่ให้ค้ำนรำคำ เพรำะส่วนใหญ่ลูกหนี้ไม่เสนอซื้อหรอกขัดแข้งขัดขำ ไม่มีกำรขำยไปก่อน ๑ นัด
เพื่อหำทำงที่จะไปกู้หนี้ยืมสิน
กรมบังคับคดียังมีข้อบกพร่องอีกหลำยอย่ำง ไม่มีนิติกรที่มำให้คำแนะนำโดยตรง เช้ำมำก็วุ่นวำยไปหมด ไม่มีนิติกรที่ให้คำปรึกษำด้ำนกฎหมำยเพรำะว่ำ
ขำยทอดตลำดวุ่นวำยคนที่เพิ่งมำวันแรกไม่รู้ว่ำต้องทำอย่ำงไรบ้ำง แต่มีประชำสัมพันธ์อยู่ก็ไม่สำมำรถให้ข้อมูลอะไรได้คำถำมบำงครั้งก็ตอบไม่ตรง เช่น
ถำมว่ำหลังจำกซื้อทรัพย์วำงเงินไป ๒๐,๐๐๐ บำท แล้วเงินส่วนที่เหลือรำคำทรัพย์สำมำรถขยำยเวลำได้กี่เดือนเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ไม่สำมำรถตอบ
ได้ ทำกำรชี้ไปที่ป้ำยประกำศก็ตอบมำ ๓ เดือน ยำกเย็นขนำดไหน แล้วคนสูงอำยุจะมองเห็นได้อย่ำงไรจริง ๆ ทรำบคำตอบก่อนที่จะถำมด้วยซ้ำแต่
อยำกถำมเพื่อควำมมั่นใจ เช่น ทรัพย์หนึ่งล้ำนห้ำแสนบำท เขำจะเอำเงินที่เหลือมำวำงได้อีกเมื่อไหร่และขยำยระยะเวลำได้อีกนำนเท่ำไหร่ เป็นขั้นตอน
ที่ง่ำยตอบตรงนั้นก็ได้ ๓ เดือนค่ะ หำกติดขัดก็ไปยื่นคำร้องขอขยำยได้อีกแล้วแต่ศำลจะสั่งเจ้ำหน้ำที่ควรมีควำมรู้อยู่แล้วไม่ว่ำจะอยู่ช่องไหนก็ตำมใน
ระบบงำนของเขำเว้นแต่คุณจะไปทำผิดช่อง บำงครั้งรปภ. ยังตอบได้เพรำะอยู่กรมบังคับคดี แล้วทำไมเจ้ำหน้ำที่ถึงตอบไม่ได้เพรำะเป็นงำนบ ริกำร
ประชำชน เพรำะประชำชนไม่ได้มีควำมรู้มำกมำย ส่วนใหญ่ที่เข้ำมำ ๑ ไม่อยำกขำยบ้ำน ๒ จะทำยังไงให้ยืดระยะเวลำเพื่อเอำเงินมำชำระหนี้ธนำคำร
และขยำยระยะเวลำ ธนำคำรถือว่ำกรมบังคับคดี เหมือนฌำปนสถำนที่เผำศพบ้ำนคุณกำลังจะถูกยึดตอนนี้คุณอยู่วัดแล้วคนที่มำนี่นึกได้เลยว่ำ มีคน
กำลังจะมำยึดบ้ำนคุณไปคุณไม่มีสิทธิ์จ ะทำอะไรนอกจำกจะมีเงินแต่มีเงินแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ไม่สำมำรถประมูลได้ต้องให้ญำติพี่น้องมำประมูล เมื่ อ

ประมูลได้แล้วเขำไม่ใช่เจ้ำของทรัพย์ที่แท้จริงเพรำะยืมชื่อเขำมำ เจ้ำของบ้ำนประมูลไม่ได้จะทำกำรแก้ไขให้เจ้ำของบ้ำนมีสิทธิ์ประมูลทรัพย์ของตัวเอง
สำหรับเรื่องของกำรประมูลทรัพย์ต้องตำต่อตำฟันต่อฟันหำกเปลี่ยนเป็นกำรประมูลแบบออนไลน์อำจจะมีเหตุขัดข้องได้ แต่ในห้องประมูลสำมำรถยก
ป้ำยต่อสู้รำคำกันได้แบบเห็นหน้ำ แต่ถ้ำเปิดกำรประมูลแบบออนไลน์จะเกิดมั่วในจังหวะที่เรำจะได้ทรัพย์พอดีเบต (Debate) หมดก็จบกัน หำกเกิดกำร
ประมูลออฟไลน์บำงครั้งเขำนั่งรถมำแต่ไกลเพื่อมำประมูลแต่มำดูป้ำยงดขำย คือ ต้องสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำจะงดหรือไม่งด แต่นี่ต้องมำก่อนต้องมำดูที่
ป้ำยต้องมำดูที่นี่ มำตรวจที่นี่ แทนที่จะเข้ำไปที่เว็บไซต์ของกรมบังคับคดี เพื่อเช็คได้เลย ใส่หมำยเลขคดี เข้ำไป เช่น วันนี้วันที่ ๒๔ กรกฎำคม มีกำร
ประกำศขำยครั้งที่ ๔ งดไหม สมัยก่อนมีกำรขำยถึง ๖ ครั้งครั้งที่ ๑-๕ หำกไม่มีกำรขำยครั้งที่ ๖ จะงดโดยอัตโนมัติแต่ตอนนี้มีแค่ ๔ ครั้งงดหรือไม่งด
ต้องเข้ำมำดูเองบำงคนอยู่บำงบัวทองมำเพื่อมำดูประกำศว่ำงดขำย ค่ำเดินทำงเป็นพันแล้วระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดีต้องไวใช้ได้จริงเพรำะ
คนมีควำมทุกข์บ้ำนกำลังจะถูกยึดแต่หำข้อมูลกว่ำจะกดเข้ำไปดูได้ สำหรับคนที่ประสบปัญหำแต่พูดไม่เป็นก็ไม่สำมำรถให้ข้อมูลเรำได้ สำห รับกรม
บังคับคดีมีหลำยแผนก เช่น แผนกยึดทรัพย์ แผนกเก็บทรัพย์สิน แผนกขำยทอดตลำด
กำรเช็ครำยชื่อของผู้มีส่วนได้เสียในคดีบำงครั้งกำรหำป้ำยไม่เจอ เพรำะตัวเล็กนิดเดียวหำกเป็นระบบศำลสำมำรถเช็คเลขคดีได้ สำหรับจำเลยที่ ๒ ใน
คดีที่จำเลยที่ ๑ ถูกยึดทรัพย์แล้วเมื่อมำดูที่ป้ำยแต่ไม่มีชื่อของตนเองเพรำะใช้คำว่ำพวกจำเลยและพวกก็ไม่สำมำรถหำชื่อได้หำชื่อได้กว่ำจะขึ้นไปข้ำงบน
เขำประมูลไปแล้ว เพรำะเขำมีแต่ใบที่ประกำศขำยมำบำงอย่ำงเขำก็เหมือนภำษำกฎหมำยจะรู้กันเขำจะใส่ชื่อจำเลยที่ ๑ อย่ำงเดียวหำกทรัพย์อันนี้เป็น
กรรมสิทธิ์ร่วม ๕ คนก็จะเขียนแค่จำเลยที่ ๑ นำงสำวนี้กับพวกรวม ๕ คน หำกคุณเป็นจำเลยที่ ๕ แล้วมำหำป้ำยก็จะเจอไม่เจอ จะมีชื่อโจทก์ จำเลยที่
๑ กับพวกสำหรับพวกไม่สำมำรถหำชื่อเจอได้ ทั้งยังไม่มีหมำยเลขคดี เนื่องจำกเป็นปัญหำสำคัญ เพรำะรำษฎรไม่รู้ระบบมีหมำยเลขคดีขึ้นในระบบและ
มีคำว่ำพวกโดยไม่ได้ระบุชื่อจำเลยที่ ๑ ๒ ๓ หรือ ๔ จะทำอย่ำงไรให้ประชำชนดูป้ำยแล้วสิ้นสงสัยไม่ต้องเดินไปถำมเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ หรือ
เจ้ำหน้ำที่ของกรมบังคับคดี หำกเจอแบบนี้เขำก็ต้องคิดถึงชื่อเขำก่อนเป็นลำดับแรกหำกเขำต้องประมูลเวลำ ๙:๐๐ น. เงินก็เตรียมมำแล้วแต่ไม่สำมำรถ
หำชื่อตัวเองเจอได้ เพรำะไม่มีคอมพิวเตอร์ในกำรอำนวยควำมสะดวกเพื่อกดหำชื่อ หรือดูรำยละเอียดของกำรประมูลทรัพย์กว่ำจะออกหมำยเลขเขำก็
ประมูลไปแล้วควำมล่ำช้ำของระบบแทนที่จะมำถึงปุ๊บก็สำมำรถเดินขึ้นไปบนห้องประมูลได้เลย
โครงกำรแบบนี้ไม่สำมำรถใช้บัตรประชำชนใบเดียวได้ต้องไปเอำป้ำยลงชื่อวำงเงินออกใบเสร็ จส่งไปให้ซึ่งทำให้กระบวนกำรล่ำช้ำกำรมีบัตรประชำชน
อย่ำงเดียวไม่สำมำรถขึ้นไปประมูลได้เพรำะไม่มีป้ำย กว่ำจะได้เขำก็เคำะ ๕ ไปแล้วครั้ง เจ้ำของยังจ่ำยเงินหรือหำชื่อไม่เจอเลย ตรงที่ลงทะเบียนต้องมี
เวลำลงทะเบียน ข้ำงล่ำงลงทะเบียนเพื่อสืบทรัพย์อยู่ข้ำงบนจะทำกำรประมูลไม่ได้ต้องข้ำมไปก่อนเพรำะยังมีคนลงชื่อเข้ำประมูลอยู่ คนมำใหม่ยัง
ลงทะเบียนได้เพรำะไม่มีกำหนดเวลำว่ำจะปิดเมื่อไหร่ต้องมีกำรปิดกำรลงทะเบียนก่อนถึงจะเกิดกำรประมูลขึ้น หำกประมูลไปได้ถึงล็อตที่ ๖ แต่ล็อตที่
๙ ยังไม่ประมูลก็ยังเปิดรับลงทะเบียนอยู่ เคยมำเวลำ ๑๑:๐๐ น. ก็ยังขึ้นไปประมูลได้เลย ตรงนี้ก็ยังเป็นกำรลักลั่นได้เลย ๑ กำรลงชื่อประมูล ๒
ระยะเวลำกำรลงทะเบียน ๓ กำรปิดกำรรับทะเบียน ๔ กำรประมูลใช้ระยะเวลำเท่ำใด
ต้องมีควำมชัดเจนในเรื่องของกำรลงทะเบียนหำกมำลงทะเบียนล่ำช้ำต้องแจ้งผู้เข้ำลงทะเบียนว่ำตอนนี้ปิดลงทะเบียนแล้ว เรำไม่ทรำบว่ำคุณจะลงล็อต
ไหน หำกให้ลงชื่อไปแล้วและข้ำงบนทำกำรประมูลไปแล้ว เนื่องจำกสิทธิ์ของเขำเกิดแล้วเพรำะเขำวำงเงินแล้ว สิทธิ์ในกำรเข้ำประมูลของเขำเกิดแล้ว
นับแต่ตอนที่เขำได้ป้ำยประมูล แต่ยังเข้ำห้องน้ำอยู่ยังไม่เข้ำห้องประมูล หำกเดินขึ้นบันไดอยู่กำรประมูลเสร็จแล้วก็เท่ำกับว่ำยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในกำร
ประมูล แต่คุณเอำเงินมัดจำไปแล้วและผมยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยกำหนดเวลำเลยว่ำเรำมำที่นี่เวลำเท่ำใด เสร็จแล้วได้รับใบเมื่อเวลำเท่ำใ ด ประกำศขำย

ผู้มีส่วนได้เสีย
(ไม่สะดวกให้ชื่อ)

คุณศุภชัย ธงฤทธิ์ ผู้แทนโจทก์

คุณสุรพงษ์ ใช่ลิ่มพิกุล

เวลำเท่ำใด กำรเข้ำสู้รำคำเกิดตรงไหนเป็นต้นเหตุที่เขำจะไปร้องขอว่ำกำรประกำศขำยไม่ชอบคนซื้อไปก็ไม่ได้ทรัพย์สินต้องมำสู้กันที่ศำล หำกนำย ก
ขึ้นไปก่อนประมูลได้และนำย ข ลงชื่อประมูลสิทธิ์ในกำรได้กำรประมูลแต่ยังเดินเข้ำไปประมูลไม่ถึง กำรคำนวณต้องทรำบว่ำรำยชื่อผู้เข้ำ ร่วมประมูลมี
ใครบ้ำงหำกจะเริ่มทำกำรประมูลก็ต้องเรียกผู้เข้ำร่วมประมูลทุกคนว่ำมำถึงหรือยัง อย่ำงเช่น ศำลก่อนสืบพยำนจะถำมก่อนว่ำวันนี้มีกำรสืบพยำนกี่คน
มำพร้อมกันหรือยัง ไม่ใช่มำคนเดียวแล้วซื้อไปก่อนไม่ได้ ข้ำงล่ำงหรือที่ลงทะเบียนต้องส่ง รำยชื่อขึ้นไปข้ำงบนว่ำวันนี้มีผู้เข้ำร่ว มประมูล ๕ คน มี
หมำยเลขกำรเข้ำประมูล อย่ำงเช่น ๑๒๕ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ หำก ๑๒๕ ๑๒๖ มำแล้วแต่ ๑๒๘ ยังไม่มำต้องรอเพรำะสิทธิ์ของเขำเปิดแล้วเขำ
จ่ำยเงินไปแล้วอำจจะประกำศว่ำให้เวลำไม่เกิน ๑๐ นำที ท่ำนอยู่ที่ใดมีชื่อบอกให้เข้ำห้องประมูลด่วนไม่ใช่ว่ำมี ๓ คน ก็ทำกำรประมูลเลยอีกคนอยู่
ตรงไหนก็แล้วแต่ไม่สนใจ
สำหรับปัญหำ คือ ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่อัพเดตให้เร็ว มี กำรใช้งำน หำข้อมูลได้ดีขึ้น กำรปรับปรุงเรื่องกำรใช้งำนข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต อย่ำงเช่น
ข้อมูลต้องหำไปหำมำในหลำย ๆ หน้ำ หำกข้อมูลสำมำรถรวมกันหน้ำเดียว หรือสำมำรถเชื่อมโยงกันไปได้ หรือสำมำรถขอดูประวัติกำรขำย กำรจบกำร
ขำยได้ หรือรำคำที่จบไปแล้วซึ่งไม่สำมำรถเข้ำดูได้ รำยละเอียดของทรัพย์ที่พร้อมขำย ต้องมำนั่งดูป้ำยที่กรมบังคับคดีว่ำงดกำรประมูล ไหมหำกปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบันตรงหน้ำเว็บไซต์เลยก็ดี
สำหรับกำรเข้ำครอบครองทรัพย์เมื่อประมูลได้ก็มีบ้ำงนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหำมำก เช่น คนที่เป็นเจ้ำของเดิมไม่ยอมออก ต้องไปเจรจำ หรือให้ศำลออก
หมำยบังคับทำให้เสียเวลำ
หำกเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์อำจจะสะดวกกว่ำนี้ แต่สำหรับควำมโปรงใส หรือกำรเข้ำตรวจสอบ แบบนี้จะโปรงใสกว่ำที่สำมำรถเห็นผู้เข้ำประมู ล
หำกเป็นไปได้อยำกให้มี ๒ อย่ำงไปพร้อมกัน ทั้งออนไลน์และเรียลไทม์ก็สำมำรถทำได้
สำหรับรูปแบบกำรประมูลแบบออนไลน์ในปัจจุบันที่เป็นอยู่คิดว่ำดีแล้ว แต่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมได้ทุกสำนักงำนหรือทุกโหนด ที่เคยมำดูในช่วงของกำร
ขำยทอดตลำดแบบออนไลน์ในต่ำงสำขำไม่ค่อยจะมีคนเข้ำสู้รำคำอยู่แล้ว เพรำะว่ำในเรื่องของผู้แทนโจทก์เขำอำจจะไม่ค่อยเข้ำใจในระบบเท่ำไ หร่
สมมุติว่ำทรัพย์อยู่ที่ภำคใต้โดยปกติผู้แทนโจทก์จะมีเจ้ำหน้ำที่อยู่ที่ภำคใต้อยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่กล้ำที่จะให้ส่วนกลำงมำนั่งเพื่อที่จะเคำะรำคำ ทำงตัวแทน
หรือทำงธนำคำรก็ยังไม่มั่นใจเพรำะกลัวว่ำระบบจะล่ม แต่เท่ำที่ดูแล้วไม่น่ำจะมีอะไร ต้องลองไปสักพักหนึ่ง ว่ำมีปัญหำอะไรหรือไม่ หำกเป็นระบบ
ออนไลน์ได้ก็จ ะสำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำย ค่ำเดินทำง ไม่ต้องส่ง คนไปอยู่ ทำงใต้หรือบั ง คับคดีตำมสำขำต่ำง ๆ หำกเปิดออนไลน์ก็ขอให้เปิดทุก
สำนักงำนเลยเพรำะตอนนี้เปิดแค่ ๙ สำนักงำนยังไม่ทั่วทั้งหมดเลย ช่วงเวลำในกำรลงทะเบียนเข้ำระบบเริ่มเปิดขำยเวลำ ๙:๐๐ น. อยำกให้เปิดเป็น
๑๐:๐๐ น. ก็จะดีอำจจะได้เยอะกว่ำนี้
ผู้เข้ำร่วมประมูลส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหำเพรำะทำตำมกฎเกณฑ์ที่กรมบังคับคดีวำงไว้อยู่แล้ว กำรวำงหลักทรัพย์ก็วำงตำมเกณฑ์ของเขำหำกประมูล
ไม่ได้ก็ขอคืนไม่ยุ่งยำก แต่เรำต้องตรวจทรัพย์ดูให้ดีก่อนว่ำทรัพย์สินอยู่ตรงไหนทำงเข้ำออกสะดวกไหม ที่วำงทรัพย์ถูกต้องไหม เพื่อจะได้ไม่มีข้อพิพำท
กันทีหลัง บ้ำนที่เรำประมูลหรือทรัพย์ที่เรำประมูลมีคนบุกรุกไหม มีคนอยู่ไหม อยู่อำศัยไหม เรำต้องตรวจสอบเอง
ผู้ประมูลเป็นผู้รับควำมเสี่ยงเรื่องคุณภำพของทรัพย์หลังจำกกำรประมูลเอง สำหรับกำรประกำศทรัพย์ก่อนที่จะประมูลมีปัญหำนิดหน่อย เช่ น ประกำศ
ผิดหรือเข้ำใจผิดส่วนใหญ่เขำให้เรำลงระบบเข้ำประมูล พอมำยื่นที่นี่ประกำศคนละอย่ำงจึงโดนยกเลิกสิทธิ์ตรงนั้นไป มีอยู่ครั้งหนึ่งเนื่ องจำกลูกหนี้
อำจจะมำร้องขัดทรัพย์ ขอให้งดกำรขำย ค้ำนโจทย์ขอให้งดกำรขำย หรือหมำยมำไม่ครบ ทำให้เรำเสียโอกำสแต่ส่วนมำกไม่มีใครไปร้องแต่บำงรำยก็

คุณเล็ก (ไม่ขอแจ้งนามสกุล)

อำจจะมีบ้ำงอำจจะร้องเพื่อจะยื้อทรัพย์สินของตัวเองตำมภำษำชำวบ้ำน คือ ใช้ลูกตุกติก
กำรลงข้อมู ล อิ เล็ก ทรอนิ กส์จ ำกหน้ำ เว็ บไซต์กั บข้ อมูล ที่ก รมบั ง คั บคดี บำงครั้ง ก็ต่ ำงกั น เช่น กำรขำยวัน นี้ในหนั ง สือ ลงประกำศขำยเริ่ม ต้น ที่
๒,๕๐๐,๐๐๐ บำท แต่เวลำเคำะขำยจริง ๆ เริ่มที่ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บำท กำรประกำศผิดแบบนี้สำมำรถยกเลิกหรือเพิกถอนกำรประมูลได้ เพรำะมีผู้มีส่วน
ได้เสียตั้ง แต่ผู้เข้ำมำประมูล รวมถึงลูกหนี้ หรือเจ้ำของบ้ำนเดิมเขำก็สำมำรถที่จะร้องเพิกถอนได้ในหนังสือที่พิมพ์ประกำศขำยมีร ำคำชั ดเจนว่ำขำย
๒,๕๐๐,๐๐๐ บำท แต่พอมำเริ่มที่กำรประมูลเริ่มที่รำคำ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บำท ทำให้เสียโอกำสไปเลย
หำกจะเปลี่ยนเป็นระบบ E-Auction อย่ำลืมว่ำเจ้ำของทรัพย์บำงท่ำนเป็นคนสูงอำยุซึ่งเขำยังไม่รู้ระบบเทคโนโลยี ระบบแบบปกติถือว่ำง่ำยมำกแล้ว
สำหรับคนที่เขำเป็นเจ้ำของหรือเจ้ำทรัพย์ที่อำยุ ๗๐ – ๙๐ ปี เขำจะไม่มีข้อมูล กำรเปิดใช้โทรศัพท์อำจจะไม่สะดวกหำกในอนำคตมีทั้ง ๒ รูปแบบได้ก็
จะดี สำมำรถประมูลแบบออนไลน์หรือแบบปกติ ก็ได้ บำงครั้งเจ้ำของทรัพย์เดิมก็ถือครองทรัพย์สินมำตั้งแต่รุ่นปู่ย่ำตำยำยพอมำถึงรุ่นเขำ ๆ ก็ยังใช้
โทรศัพท์เพียงแค่โทรเข้ำโทรออกเพรำะทุกคนยังไม่สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีได้เท่ำเทียมกัน
ในกำรวำงหลักประกันหำกมีกำรร้องเพิกถอนทีหลังก็จะทำให้เสียโอกำสเนื่องจำกวำงเงินหลักประกันไปเยอะแล้ว เช่น วำงหลักประกันกับกรมบังคับคดี
ไป ๑๐ ล้ำนบำท เรำประมูลทรัพย์ได้ขอให้ขยำยระยะเวลำ ๓ เดือน เรำก็ไปขอสินเชื่อพอสินเชื่ออนุมัติปรำกฏว่ำเขำมำร้องเพิกถอนทีหลังโดยที่เจ้ำของ
ไม่ทรำบ ไม่ได้รับเอกสำร ไม่มีข้อมูลพอที่จะเข้ำไปร้องต่อศำล เพรำะศำลก็รับเรื่องร้องขัดทรัพย์ไว้ก่อน เรำจะทำกำรโอนก็ไม่ได้เอำเงินคืนก็ไม่ได้ต้องรอ
คดีถึงที่สุด ปกติทำงกรมบังคับคดี ก็ใส่เงื่อนไขอยู่แล้วแต่ให้ชัดเจนหรือเพิ่มเข้ำไปให้ชัดเจนในกรณีอย่ำงนี้ เมื่อผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย ผู้เป็นทำยำท หรื อผู้
เป็นเจ้ำของดั้งเดิมที่ไม่ทรำบ ไม่ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เนื่องจำกกฎหมำยให้ควำมสำคัญกับลูกหนี้ก่อน ลูกหนี้จึงสำมำรถร้องขัดทรัพย์ได้หลำยแนวทำง
เช่น พ่อมำร้องขัดทรัพย์เสร็จ แม่มำร้องขัดทรัพย์ต่อ ลูกมำร้องขัดทรัพย์ต่อ และทำยำทมำร้องขัดทรัพย์ต่อ
ข้อมูลของตัวทรัพย์สินที่กรมบังคับคดีประกำศ หรือให้ข้อมูลมำบำงครั้งรำคำผิดและบำงครั้งตำแหน่งที่ตั้งก็ไม่ตรง
ระบบกำรบังคับคดีแพ่ง ๑ มีระเบียบมำกตั้งแต่เรื่องของกำรวำงทรัพย์ไม่มีปัญหำกำรขอคืนทรัพย์ก็ง่ำยสำหรับควำมโปร่งใสก็ดี
สำหรับกำรเดินทำงมำที่นี่ก็ดีเนื่องจำกเดินทำงมำจำกมหำชัยกำรเดินทำงมำใช้ระยะเวลำ ๑ ชั่วโมง
ในกำรประมูลทรัพย์หำกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนื่องจำกทำใจบำงส่วนไว้แล้ว ในกำรประมูลหำกมำแล้วพบว่ำงดกำรขำยหรือกำรประมูลก็ไม่เป็นอะไรเพรำะไม่
ได้มำเพื่อประมูลทรัพย์ตัวเดียวแต่ดูทรัพย์ตัวอื่นมำด้วย
หำกจะมีรำยละเอียดเพิ่มเติมในตัวทรัพย์ก็คงจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวทรัพย์ที่ควรจะเพิ่มมำกขึ้นแต่เข้ำใจในตัวลูกหนี้ที่เขำเปิดโอกำสให้ลูกหนี้สำมำรถ
ชำระหนี้ได้ก่อนที่จะประมูล
หำกเป็นกำรประมูลในรูปแบบของมือถือว่ำเป็น E-Auction ก็จะดีไม่มีควำมกังวลเพรำะมีกำรยืนยันตัวตน หรือทำกำรเข้ำ Register และตัดบัตรไปแต่
ตอนนี้ยังไม่มีควำมเชื่อมั่นในระบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตเพรำะแค่เว็บไซต์อย่ำงเดียวระบบยังมีกำรล่ม นอกจำกว่ำเว็บทุกอย่ำงดีหมดทุกอย่ำงก็โอเค
กำรออนไลน์ของกรมบังคับคดีจะเสถียรหรือเปล่ำ เพรำะปกติที่มำก็ยังฟังไม่ชัด ควรปรับปรุงเรื่องของรำยละเอียดทรัพย์หรือว่ำระบบปัจจุบันให้เสถียร
ก่อนที่จะเข้ำไปเป็น E-Auction เพรำะปัจจุบันระบบ AI สำมำรถทำอะไรที่เสถียรได้จริง ๆ
กำรติดต่อกรมบังคับคดียำกไม่ค่อยมีคนรับสำยโทรเช้ำบำงครั้งติดเย็น
กำรขอข้อมูลบำงครั้งต้องขับรถไปเองทำให้เสียเวลำเพื่อที่จะขอรำยละเอียดเกี่ยวกับตัวทรัพย์

ผู้แทน (ไม่สะดวกให้ชื่อ-สกุล)
บ.กรุงไทยกฎหมาย

เคยเข้ำไปในระบบของกรมบังคับคดีในส่วนของรำยละเอียดพบว่ำ ระบบไม่เสถียร กำรที่ให้เสีย ๕๐ ล้ำนประมูลจำกเชียงใหม่มำด้วยระบบของธนำคำร
เรำมีทรัพย์ในส่วนของกรมบังคับคดีอำจจะไปถึงหลักพัน หลักหมื่น แต่ถ้ำไม่เริ่มปรับตัวเลขกลม ๆ รำคำไม่ว่ำจะเป็นตัวใหม่หรือว่ำตัวเดิ มที่เป็นอยู่ทุก
วันนี้ให้เป็นกลม ๆ เช่น ๕๐,๐๐๐ บำท หนึ่งแสน ไม่มีเจ็ดหมื่น หกหมื่น จะไปใช้กับระบบ E-Auction E-Offering ได้ดี เป็นเลขกลม ๕๐,๐๐๐ บำท
หนึ่งแสน บำงครั้งธนำคำรยังมีเศษสตำงค์ แล้วถ้ำเป็นหน่วยงำนของรัฐหำกใส่ส่วนสตำงค์ไปนั้นไม่สำมำรถทำได้ แต่เรำแก้แล้วอย่ำงไรก็ต้อ งปัดไปหลัก
หมื่น หำกเกินมำจำเป็นต้องปัดขึ้น จุดที่คนจะไปสู้กรมยังกำหนดจุดที่น้อย แล้วก็ไม่สะดวกต่อนักลงทุน
กำรที่ผู้ซื้อทรัพย์ที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน เขำสนใจซื้อทรัพย์แปลงนี้คือเขำจำเป็นจะต้องเดินทำงไปที่เครือข่ำยหรือห้องขำยทอดตลำดเท่ำนั้น ในกำร
ประมูลซึ่งถ้ำเพิ่มช่องอีกช่องทำงหนึ่งว่ำเขำสำมำรถประมูลจำกมือถือได้ ประมูลจำกที่บ้ำนได้ ก็จะเพิ่มตลำดทำให้ผู้ซื้ อมีจำนวนมำกขึ้น ให้ควำมสนใจ
อำจจะทำกำรซื้ออยู่ที่บ้ำนเลยไม่จำเป็นต้องเดินทำงมำที่เครือข่ำยหรือห้องขำยทอดตลำดแล้ว
จุดที่สองก็คือกำรขำยของบังคับคดี เขำใช้ Enter เพิ่มแต่ละครั้งเป็นตำมจำนวนที่กำหนดไว้ ไม่สำมำรถที่จะมำกกว่ำนั้นหรือน้อยกว่ำนั้นก็ได้ สมมุติเขำ
เพิม่ Enter ครั้งนึง ๕๐,๐๐๐ บำท จะให้ ๖๐,๐๐๐ บำท อันนี้ไม่ได้แล้วระบบไม่รองรับซึ่งจะต้องให้อีกทีคือต้องให้เพิ่มอีก ๕๐,๐๐๐ บำท เป็นหนึ่งแสน
บำท ต้องกด ๒ ครั้ง
เนื่องจำกรำคำของธนำคำรเพิ่มขึ้นครั้งละแสน ตอนที่เคำะกำรประมูลมำถึงรำคำที่เรำต้องกำรหำกเป็น E-Offering เรำไม่ส ำมำรถกำหนดได้ เช่น
ธนำคำรกรุงไทยเคำะมำจนถึง ๑๐๐,๐๐๐ บำท แล้ว จะเคำะที่ ๑๒๐,๐๐๐ บำทไม่ได้ เรำต้องเคำะไปอีก ทำงเรำมีควำมหนักใจเพรำะปกติเรำสำมำรถ
กระโดดได้ ถ้ำเป็นระบบ E-Offering ไม่ให้กำหนดรำคำ แต่หำกเป็นระบบปกติ สำมำรถทำได้ ตำมระเบียบให้ไม่น้อยกว่ำครั้ งเท่ำไหร่ เพรำะฉะนั้นให้
ครั้งละไม่เกินเท่ำไหร่ ตัวเลข fix เกินไป ต้องแก้ตัวเลข โอกำสหรือควำมเสี่ยงสูงมำก ที่คนนอกซื้อรำคำขำดไปแต่คนนอกสำมำรถตัดสินใจได้ว่ำจะซื้อ
เท่ำไหร่ แต่ด้วยระบบบังคับมีผลทำให้กำรเข้ำสู้น้อยลงเพรำะไม่สำมำรถให้รำคำตำมที่คิดได้ บำงครั้งหำกรำคำเพิ่มขึ้นมำกเกินไป คิดว่ำขำยไม่ได้แล้วคง
ต้องปล่อยทำให้คนไม่ชอบที่เข้ำประมูลในระบบนี้
กำรคิดรำคำคิดจำกทุนทรัพย์หำกเป็นระบบเคำะขำยปกติสำมำรถกำหนดรำคำได้แต่ถ้ำเพิ่มขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ / ๒๐,๐๐๐ บำท ยัง พอรับได้ หำก
ดำเนินกำรด้วยระบบ E-Auction ทุกอย่ำงจะไม่สำมำรถกำหนดรำคำได้ ในด้ำนควำมสะดวกของระบบ ไม่ตอบโจทย์กำรทำงำน เพรำะว่ำเรำจะมี
ปัญหำในแง่ของตัวเลขไปไม่ถึงเรำจะค้ำงอย่ำงนี้ เรำก็เสียเปรียบ หรือเรำไม่ปฏิบัติตำมคำสั่งหนังสือของธนำคำรในรำยละเอียดกำรคำนวณทุ นทรัพย์
ของกำรขึ้นรำคำทรัพย์แต่ละประเภทใช้ขั้นบันไดเดียวกันทั้งระบบ E-Offering และระบบปกติ แต่ถ้ำเกิดใช้ระบบ Manual สำมำรถปรับตัวเลขได้เลย
ต้องเสนอรำคำไม่น้อยกว่ำ หำกเป็นระบบ E-Offering ต้องเสนอตำมที่เคำะไม่สำมำรถกำหนดรำคำที่กำหนดได้
คนทั่วไปสำมำรถกำหนดรำคำได้แต่ธนำคำรถูกกำหนดรำคำโดยธนำคำรได้ทำกำรสำรวจมำแล้วว่ำแต่ละหลังควรปล่อยได้เท่ำไหร่ แต่ระบบ E-Offering
ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นมีหนังสือกำหนดรำคำมำทำให้ไม่สำมำรถตัดสินใจเองได้ สำหรับระบบ E-Offering จึง ไม่เป็นที่ต้องกำรของธนำคำรเท่ำไหร่หำก
สำมำรถซื้อตำมต่ำงจังหวัดได้ก็สำมำรถอำนวยควำมสะดวก ไม่ต้องเดินทำง เสียค่ำที่พัก ไม่ต้องมีค่ำเสียเวลำ อยู่ตรงไหนก็สำมำรถปักหลักสู้ รำคำกันได้
เลย สถำบันกำรเงินส่วนใหญ่เป็นคนเข้ำสู้รำคำทั้งในด้ำนตัวเลขซึ่งไม่ใช่ที่กำหนดไว้
อยำกให้มีกำรกำหนดจุดที่จะทำกำรขำยระบบออนไลน์เป็นสำนักงำนกรมบังคับคดีก็ได้ทำไมต้องเชียงใหม่ อุบล สกลนคร สำนักงำนบังคับคดีน่ำจะทำ
กำรออนไลน์ได้ทั้งหมดแล้ว ทำไมต้องมำกันเป็นจุด ๆ เพรำะเป็นหน่วยงำนของกรมบังคับคดีเหมือนกัน

กำรพัฒนำระบบ E-Offering เมื่อก่อนเป็นบริษัทเอกชนระบบโปรแกรม CG บริษัทเอกชนเป็นคนพัฒนำระบบให้กรมบังคับคดีเป็นผู้ดูแลโดยไม่ได้
บริหำร บริษัทข้ำงนอกเป็นผู้ดำเนินกำรทั้งหมดเลยหำกมีกำรพัฒนำระบบใหม่ทำงกรมบังคับคดีจะส่งคนไปอบรม
หำกสำมำรถสู้กันทุกจุดจะดีกว่ำเพรำะเครื่องมือทุกสำนักงำนจะเท่ำกัน ศักยภำพก็เท่ำกันกำรพัฒนำระบบตอบโจทย์หรือไม่ กำรพัฒนำตั้งต้น ผู้ใช้โดย
ภำครัฐอำจจะไม่สะดวก ไม่คล่องตัวหรือ ไม่อย่ำงไร หรือจะต้องมีกำรอบรมใหม่หรือสมมติให้ทำงเอกชนดำเนินกำร Manage ระบบไป แล้วทำงกรม
บังคับคดีคอยดูอยู่ข้ำงบนจะคล่องหรือจะสะดวกกว่ำหรือไม่ ในกำรพัฒนำเป็น E-Auction จะออกมำในรูปแบบไหน
กำรขำยปัจจุบันอยู่ที่กรมบังคับคดีอย่ำงเดียว สมมติมีคดีใหญ่ ๆ อยู่ที่เชียงใหม่เหตุใดจึงไม่ออนไลน์เชียงใหม่เข้ำมำที่กรมบังคับคดีหรือว่ำหน่วยงำนต่ำง
ๆ อันนี้เหมือนเดินทำงออกจำกกรมบังคับคดีไปอย่ำงเดียว สำนักงำนไม่รับผิดชอบหำกทรัพย์เกิดควำมเสียหำย ฯลฯ อันนี้ถือเป็นเรื่องตำมกฎหมำย
ในเรื่องของกำรวำงหลักทรัพย์ ตัวอย่ำง สำนวนคดีอยู่ที่เชียงใหม่ โฉนดอยู่ที่เชียงใหม่ คนซื้อก็ต้องไปเดินทำงไปรับที่เชียงใหม่ หำกสำมำรถมำชำระที่
กรมบังคับคดีได้ และส่งเอกสำรมำให้กับผู้ซื้อได้จะสะดวกกับผู้ซื้อ คือว่ำดีกว่ำหำกดีกว่ำนั้นสำนักงำนบังคับของกรมบังคับคดีสำมำรถเข้ำไปดำเนินกำร
ได้ทั่วประเทศ เช่น ระบบของธนำคำรเมื่อก่อนกับปัจจุบันต่ำงกันมำกทำให้พัฒนำไปพร้อมกับระบบเนื่องจำกพัฒนำเป็น E-Auction แล้ว กำรใช้ระบบ
โอนเงินเข้ำบัญชี เพรำะกลัวปัญหำ เช่น ลูกหนี้มีผู้ค้ำประกัน ๓ คนโฉนดที่ดินคนละแปลงแต่ผู้ค้ำ ๓ คนเป็นลูกหนี้ดีของกรุงไทยไม่เสียส่งทุกเดือน แต่
ของธนำคำรกสิกรพลำด ธนำคำรกสิกรมำยึดทรัพย์ของลูกหนี้ไป ๑ แปลง แต่เรำไม่ได้ยื่นบุริมสิทธิอะไร หำกมีกำรขำยและเงินเข้ำมำในบัญชีเรำจะไม่
ทรำบว่ำเงินเข้ำมำในคดีไหน ใครเป็นหลักประกันตัวไหน วุ่นวำยหมดเรำก็พยำยำมบอกกับทำงกรมบังคับคดีว่ำกับธนำคำรกรุงไทยนั้นมีกำรจ่ำยเงินทุก
งวดไม่มีปัญหำ แต่กับธนำคำรอื่นเรำไม่มีทำงรู้เลยเพรำะเขำจ่ำยเงินตรงทุกงวดและไม่มีปัญหำตรงนั้นแหละที่จะมีปัญหำ ไม่มีกำรส่งสัญญำณเลยว่ำเขำ
จะมีปัญหำจนกว่ำจะมีหมำยหรือส่งโฉนดไป แต่เรำเริ่มทรำบอำจจะเกิดควำมผิด พลำดบำงอย่ำงทำให้ยื่นเข้ำไปในคดีไม่ทัน เริ่มรู้แล้วแต่บำงทีก็ไม่รู้ไม่
ทันขำยออกมำได้เงินก็เข้ำมำในบัญชี ไม่ทรำบว่ำเงินคดีไหน เลยแจ้ง ทำงทีมกฎหมำย ทำงทีมพัฒนำว่ำให้ใส่เลขโฉนด ใส่ชื่อเจ้ำของโฉนดที่ เลข
ประจำตัว ๑๓ หลักของเจ้ำของโฉนด เข้ำมำให้ สุดท้ำยก็แจ้งได้ คือ ต้องแจ้งปัญหำให้เขำทรำบปัจจุบันก็สำมำรถรับ-โอนกันได้โดยเฉพำะคดีล้มละลำย
โดยขอให้เรำพวกเรำรู้ปัญหำถือเช็คมำบำงครั้งลูกหนี้ไม่บอกต้องหำหลักที่กรมบังคับคดีต้องส่งมำว่ำมีข้อมูลว่ำเงินก้อนนี้มำจำกตรงไหน กำรจ่ำยเงิน ซื้อ
ได้ อยู่สมุทรปรำกำรก็สำมำรถจ่ำยเงินได้ใบเสร็จก็ออกมำจำกกรมบังคับคดีเหมือนกัน ดูได้ว่ำจ่ำยในคดีไหน เลขคดีอะไร หลักประกันอะไร ประมูลได้
เมื่อใด หำกมีข้อมูลระดับนี้ก็สำมำรถดูได้ทั้งประเทศ ในส่วนของกำรรับโฉนดอำจจะแก้ไขทีหลัง อำจจะมีปัญหำเรื่องกำรส่งเอกสำร แต่เรื่องเงินหำกกรม
บังคับคดีอำนวยควำมสะดวกให้ลูกค้ำซื้อหรือมีช่องทำงหนึ่งที่บอกว่ำกำรรับเอกสำรเพื่อโอนคุณประสงค์จะรับที่ไหนให้เขำแจ้งมำในระบบเลยจะส่ง
หมำยเลข กำรวำงเงินที่เท่ำไหร่ เวลำที่จ่ำยเงินเขำจะไม่มีปัญหำ หรือว่ำจ่ำยที่ไหนก็ได้เหมือนธนำคำร หรือ กยศ. เรื่องวำงเงิน กำรรับโอนหรือว่ำกำรรับ
เงินรับรองบัญชีของเจ้ำหนี้ตำมคำพิพำกษำหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับจำนอง สมมติคดีนี้ขำย E-Auction ได้ทเี่ ชียงใหม่วำงเงินเรียบร้อย สมมติอยู่สงขลำจะขึ้น
ไปรับที่เชียงใหม่ไหมก็ไม่จำเป็นต้องเดินทำงไปเพรำะมีระบบให้เลือกว่ำจะให้ส่งเงินเข้ำบัญชีหรือจะไปรับที่ไหนน่ำจะพัฒนำไปได้ไกลกว่ำนี้ ปัจจุบันตัว
ระบบสำมำรถเข้ำไปดูได้ทั่วประเทศอยู่แล้ว เพียงแค่เจ้ำพนักงำนอำจจะต้องคีย์เข้ำไปว่ำขำยได้เท่ำนี้ ผู้ซื้อวำงเงินได้แล้วเท่ำนี้วั นครบวำงเงินวันที่นี้ ต้อง
วำงเงินอีกเท่ำไหร่ ต้องอยู่ที่ก็สำมำรถกดดูได้
ปัจจุบันกรมบังคับคดีมีระบบ CG ที่สำมำรถดึงระบบข้อมูลออกมำได้ทุกสำนักงำนสำมำรถดึงมำได้แต่ไม่แน่ใจว่ำจะเข้ำไปคีย์ได้หรือไม่สำมำรถดึงได้
เฉพำะจังหวัดที่เป็นศำลแม่กับศำลลูกเท่ำนั้น แต่จังหวัดอื่นดูได้อย่ำงเดียวไม่สำมำรถไปแก้ไขอะไรได้ หำกให้ Password กับผู้ที่เป็น ผอ. เขำรับผิดชอบ

อยู่แล้วเพรำะเขำดูแลสำนักงำนอยู่คนขำยเป็นคนลงข้อมูลแล้วปริ้นสำนักงำนบังคับคดีเป็นคนทำสัญญำซื้อขำยแทนหรือหนังงสือโอนแทนเรำวำงแค่
ต้นฉบับ สำมำรถทำให้ระบบกำรซื้อกำรขำยดีขึ้นเพรำะเอกสำรกำรขำยเยอะต้องลงรำยละเอียดว่ำผู้มีส่วนได้เสียเป็นใคร ซื้อได้เท่ำไหร่ วำงเงินเท่ำไหร่
ยกได้กี่ครั้ง จะสำมำรถดึงออกให้หมดเลย ระบบนี้มีผลดีน่ำจะตัดระบบอะไรที่กันมีกำรฮั้วกัน เพรำะว่ำถูกล็อคด้วยระบบ คือระบบใหม่ ระบบนี้ไม่ทรำบ
ว่ำใครเข้ำประมูลบ้ำง เชียงใหม่สู้ สงขลำก็สู้ น่ำจะลงทุนแล้วได้กำไร
ตั้งแต่ตอนวำงหลักประกันสำมำรถทำได้โดยใช้บัตรระบบนี้ของธนำคำรกรุงไทยจะเอำเครื่องไปวำงไว้ให้คนที่สนใจลงชื่อเข้ำสู้เป็นระบบที่กรมบังคับคดี
พัฒนำขึ้นมำจนสำมำรถใช้งำนได้ ทำให้ไม่ต้องใช้เงินสด เจ้ำหน้ำที่จะไม่ต้องนับ หำกไม่ได้ก็ปล่อยกลับออกไป จะมีประเด็นเรื่องของกรุง ไทยเจ้ำของ
ระบบที่ใช้ไม่ได้ สำเหตุเพรำะคนที่ใช้คือกรุงไทยกฎหมำยเป็นบริษัทลูกร้อยละ ๑๐๐ เรำไม่สำมำรถขอสินเชื่อของธนำคำรได้ เรำจึงไม่สำมำรถใช้บัตรได้
จึงต้องใช้เช็คแทน หำกวันนี้ขำยได้เขำจะต้องวิ่งไปเอำเช็คที่สำขำบำงขุนนนท์หำกฝนตกก็ไม่สำมำรถเดินทำงออกมำได้ แต่ถ้ำออกได้กว่ำเจ้ ำหน้ำที่จะ
ว่ำงออกเช็คให้เขำ ๒-๓ ชั่วโมง เลยเวลำกำรวำงไปแล้วก็ต้องขอควำมช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ กรมบังคับคดีปัจจุบันในกรุงเทพฯ มี ๖ สำนักงำน ขำยเสร็จก็
หอบสำนวนกลับหมดประมำณเที่ยงแต่ทำงกรุงไทยยังต้องต่อสู้อีก ๓ คดี ยังไม่ได้วำงหลักประกัน/ยังไม่ได้เซ็นสัญญำ เลยต้องมำช่วยเขำคิดระบบของ
ธนำคำรว่ำมีนบุรี สมุทรปรำกำร นนทบุรี ที่จ ะให้ถือบัตรคนละใบไม่ต้องถือ /วิ่ง ไปเอำเช็ค แต่ ยังไม่ส ำมำรถขอสินเชื่อได้คือต้องมีเงินเข้ำบัตร จึง
กลำยเป็นว่ำสิ่งที่คิดยังไม่สำมำรถใช้ได้
กำรวำงเงินในระบบ E-Auction สถำบันกำรเงินไม่มีปัญหำเรื่องวำงเงินแต่ชำวบ้ำนจะวำงเงินอย่ำงไร สมมติวันนี้ปล่อยขำยที่กรมบังคับคดีแล้วตัวอยู่ที่
เชียงใหม่จ ะวำงเงินอย่ำงไร หำกไม่วำงเงินที่เชียงใหม่ ไม่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องวำงให้จ บที่เชียงใหม่หมดเลยทำไมต้องวิ่งกลับมำ กรุงเทพฯ
เจ้ำของคดีที่เรำออกแบบไว้เผื่อมำไม่ทันเลยอยำกจะอยู่ตรงนี้ วิ่งไปที่ใกล้ ๆ ก่อน ไปสู้รำคำ กรมบังคับคดีก็ยังคิดไม่สุดมีช่องบอกเขำเลยว่ำคุณสะดวก
รับที่ไหน บำงอย่ำงผมไม่สะดวกรับ ในระบบของกรมบังคับคดีก็มีหนังสือที่จัดส่งเอกสำรภำยในอยู่แล้วก็สำมำรถทำได้ทำบันทึกไปให้ทำบันทึ กให้ส่ง
หมำย ให้ทำบันทึก ให้ส่งศำล ฯลฯ ทำได้หมดแล้วสรุปแล้วกรมบังคับคดีมีทรัพยำกร มีเครื่องมือค่อนข้ำงพร้อม ที่จะใช้แต่ระบบยังไม่รองรับ
หำกมีกำรนำเสนอและมีบริกำรจุดเดียวกลัวว่ำเขำจะเดินทำงเข้ำมำที่เดียวอยู่ที่ตรงนี้จะกลำยเป็นว่ำพนักงำนไม่สะดวก ถ้ำเกิดขึ้นจริงเขำก็ต้องแก้ปัญหำ
ต้องทำให้ง่ำยที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่ได้เป็นภำระให้เจ้ ำพนักงำนบังคับคดีในกำรทำงำนเพรำะตอนนี้ต้องกำรอำนวยควำมสะดวกเขำก็จะเลือกว่ำจะไป
ตรงไหนอำจจะสะดวกกว่ำ บำงที่อำจจะไม่มีคนใช้บริกำรเลยแบบนี้อำจจะมำรวมกันอยู่ตรงนี้เยอะเลยต้องจัดกำรออกแบบจะต้องให้ทำได้ง่ำยและไม่
เสียเวลำเจ้ำพนักงำน แต่ละอำทิตย์จะทำกำรประมูล ๓ วัน/ ๔ วัน เวลำที่ไหนมำรองรับระบบออนไลน์ทั่วประเทศขำยชนกันแล้วจะรู้ได้ยังไง เลือกเวลำ
ที่กรมบังคับคดีควรจะทำให้เวลำออนไลน์ขำยเฉพำะออนไลน์อย่ำงเดียว เอำวันไหน ยังไง กำหนดเวลำมำเลยจะได้รู้ กรมบังคับคดีบอกว่ำอยำกจะให้
ขำยได้เยอะ ๆ หำกขำยวันหยุดรำชกำรวันเสำร์ - อำทิตย์จะชวนครอบครัวมำเลือกเอำเวลำที่เหมำะที่ควรจะไปสู้เขำอยำกได้ก็ต้องเลือกเวลำให้เขำ
ตอนนี้สำนักงำนขำยไปถึงว่ำมีมหกรรมอะไรบ้ำง ต้องจัดเวลำว่ำช่วงเวลำนั้นเรำอยำกให้เป็นช่วงไหน ทุกสำนักงำนไปนั่งดูได้หำกเป็นระบบออนไลน์ไม่
ต้องไปจัดตำมสำนักงำนหรือมหกรรม จัดทีเดียวเลยครับก็จะดูอลังกำรแล้วทำให้ลูกค้ำทุกคนจะซื้อ /สนใจมำกขึ้น เรำก็จะได้จุดเด่นแต่ถ้ำเป็นอย่ำงนี้
ทั่วไป คือ มองว่ำตลำดน่ำจะกว้ำงขึ้น คนสนใจมำกขึ้น ขำยได้เยอะขึ้น
ในกำรนั่งออนไลน์ที่บ้ำนปกติจะต้องดูกำรทำให้เสถียร คือไม่ต้องหลำยรอบมำก หรือปกติไม่เกิน ๕ ล้ำนคน/จังหวัด กำรดูขนำดทรัพย์เล็ก /ทรัพย์ใหญ่
เกิน ๑๐ ล้ำนก็วำงไม่เกินเท่ำไหร่ เอำแค่ระดับให้น้อยลงเพื่อที่ว่ำกำรตรวจสอบของแต่ละสำนักงำนจะได้ง่ำย ตอนนี้มีผู้กำหนดหลำยท่ำนมำก กำรที่ เจ้ำ

คุณเฉลิมชัย บัวจันอัด
ผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี

พนักงำนจะเข้ำไปตรวจว่ำประมูล อย่ำงนี้ต้องใช้เงินสด ๒๐๐,๐๐๐ แต่โ อนเข้ำมำ ๑๕๐,๐๐๐ บำท แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อคดี เขำจะต้องใช้กำร
ตรวจสอบเยอะ หำกกำหนดเกณฑ์เข้ำไปจะทำให้ง่ำยต่อกำรตรวจสอบหลักฐำน หรือกำรให้รำคำ หำกทรัพย์ที่ไม่เกิน ๕ ล้ำนต้องวำง ๒ แสน โอน
มำแล้ว ๒ แสน สำมำรถซื้อได้ในระบบนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นคดี ใส่เงินเข้ำไปในระบบ ๒ แสน กรมบังคับคดีต้องคิดให้ว่ำจะสำมำรถวำงเงินอย่ำงไร หำก
เข้ำสู้แล้วไม่ได้จะคืนเงินอย่ำงไร วิธีกำร อำจจะให้วำงก่อน ๑ วันเพื่อตรวจสอบสถำนะ ว่ำล้มละลำยหรือไม่ กำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ำประมูล
กรมบังคับคดีมีระบบตรวจสอบสถำนะอยู่แล้วทั้งล้มละลำยหรือพิทักษ์ทรัพย์ ให้ระบบทำกำรตรวจสอบโดยกำรคีย์เลขบัตรฯ
ในกรุงไทยกฎหมำยมีบริษัทที่เป็นระบบของธนำคำร มีหน่วยงำนพัฒนำระบบของเรำเองเขียนโปรแกรมบันทึกข้อมูล ระบบสินเชื่อ คือ ระบบของเรำมี
บริษัทแยกเป็นอีกบริษัทอยู่ภำยใต้ธนำคำรกรุงไทย
ระบบของธนำคำรสำมำรถทำกำรออกเอกสำรได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกำรออกหมำยโดยเฉพำะระบบของ กยศ. ศำล/เจ้ำหน้ำที่จะเซ็นอย่ำงเดียว อำจจะ
ติดขัดตรงส่วนที่มีผู้ค้ำคนเดียวหรือผู้ค้ำ ๒ คน เริ่มต้นกำรแกะข้อมูลมำคีย์ตั้งแต่ชื่อ รหัสประชำชน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เงินสัญญำ ผู้ค้ำประกัน
ผู้กู้ เข้ำระบบ เข้ำทะเบียนบ้ำน หำกใส่ชื่อจะเห็นว่ำที่อยู่อยู่ที่ใด หำกย้ำยไปอยู่สุพรรณต้องคัดออกไปให้ทีมฟ้องสุพรรณ เช่น ระบบธนำคำรหำกมำทำ
กำรปิดบัญชีก็จะทำอะไรไม่ได้แล้วเพรำะถือว่ำชำระหนี้หมดแล้ว สำมำรถตรวจสอบและทำให้เจ้ำ พนักงำนมีควำมเสี่ยงน้ อยลง หำกคีย์แล้วเห็นสถำนะ
ว่ำมำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้แล้วก็จะไม่สำมำรถเอำทรัพย์นั้นมำขำยได้ ทุกฝ่ำยมีควำมเสี่ยงน้อยลง หำกทำให้ระบบเชื่อมโยงกันทั้งหมด ปัญหำทั้งหมดเท
ไปที่กรมบังคับคดี กรมบังคับคดีจะใช้ระบบเดิมไม่สำมำรถทำได้เพรำะคดีที่อยู่ในระบบของกรมบังคับคดีมีอยู่มำก
ในกรณีปัญหำเรื่องของ covid-๑๙ ทำงรัฐบำลส่งเสริมให้ชลอกำรขำยทอดตลำดของลูกหนี้ แต่ของ non-bank จะไม่มีกำรปฎิบัติตำมเขำจะเข้ำไป
ดำเนินคดี หำกขอให้เขำหยุดกำรบังคับคดีเนื่องจำกเขำเดือดร้อน แต่ของกรุงไทยนั้นจะมีกำรชลอหนี้ไม่มีกำรบังคับในภำวะเศรษฐกิจแบบนี้ หำกมีเหตุ
สุดวิสัยก็สำมำรถเข้ำไปพูดคุยกับกรมบังคับคดีได้ เช่น คดีกำลังจะหมดอำยุควำม ฯลฯ ทรัพย์ไม่ติดจำนอง หำกไม่จำเป็นจะไม่ยึด ต้องคุยให้เป็นระบบ
รองรับระบบ เขำยึดแล้วทิ้งในกรณีที่ลูกหนี้เป็นทรัพย์จำนองธนำคำร เขำยึดเร็วและยึดก่อนทรัพย์จำนองจะเป็นผลดีของตัวลูกหนี้
สิ่ง แรกที่ต้องแก้คือระบบภำยในตัวระบบของกรมบัง คับคดี กำรวำงเงินมัดจำ กำรคืนเงินมัดจ ำ กำรสู้รำคำแบบให้เกียรติกัน เรื่องเงินมีระ บบให้
ตรวจสอบได้ มีกำรวำงจริงไหม มีกำรตรวจสอบผู้เข้ำสู้รำคำ มีประเด็นกันและยิ่งถ้ำเป็น แบบระบบออนไลน์เร็วมำก เหตุที่ต้องไปสำนักงำนเรื่องของ
เอกสำรในฐำนะตัวแทนอยู่ที่บ้ำนเมื่อถึงเวลำจึงไป ไม่มีปัญหำเรื่องที่กล่ำวมำ ในกรณี่ที่อยู่ที่บ้ำนต้องไม่มีกำรซื้อแทน ต้องตั้งเงื่อนไขว่ำหำกมีมอบอำนำจ
ต้องมำที่ส ำนักงำนระบบของ ๕G ไหมเพรำะว่ำกลัวว่ำไม่เสถียร เช่น หำกที่บ้ำนไฟดับแต่ก็ยังใช้มือถือได้ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตเสีย
กฎหมำยไม่รับรอง
ในส่วนของกำรขำยด้วยวิธอี ิเล็กทรอนิกส์ทำงกรมบังคับคดีทำมำบำงส่วนแล้ว ปัจจุบัน ตอนนั้นผมเองก็เป็นผอ. อยู่กรมบังคับคดีที่ขอนแก่นเป็นโหนดก็
จะเป็นหน่วยงำนที่เริ่มแรก ๆ มีกำรประมูลเขำอยำกให้เป็นลักษณะของโหนดที่ขอนแก่น ผมก็เป็นรุ่นแรกที่มีกำรประมูลในลักษณะอย่ำงนั้น กรมบังคับ
คดีเป็นศูนย์กลำงในกำรประมูลที่ขอนแก่น นครรำชสีมำ สงขลำ บำงครั้งทรัพย์อยู่กรุงเทพฯ คนต่ำงจังหวัดไม่มีกำลังซื้อทรัพย์ รำคำก็เป็นแค่ส่วนหนึ่ง
โดยปัจจุบันนี้ในลักษณะกำรขำยทอดตลำดของเรำรูปแบบขำยก็ขำยอยู่ปัจจุบันก็เป็นกำรประมูลสินค้ำทั่วไป เป็นกำรประมูลคือรูปแบบที่ใช้อยู่ ปัจจุบัน
ในรูปแบบทั่วไปที่มำขำยในห้องขำยทอดตลำดแล้วมีกำรประมูลคนซื้อก็ต้องกำรทรัพย์ ถ้ำไม่ถูกใจเขำก็ไม่ซื้อ เรำจะซื้อ คนดูทรัพย์หรือซื้อทรัพย์ที่
ต้องกำรซื้อ ถ้ำถูกใจตรงไหนเขำก็ต้องไปดูทรัพย์อยู่แล้ว ถ้ำเขำต้องกำรแต่ผมมองว่ำกำรขำยเป็นตัวช่วย เป็นเหตุกำรณ์ที่อำนวยควำมสะดวกให้กับคนที่

สนใจแต่เดินทำงมำไม่ได้ แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขยำยทุกจั งหวัดอำจจะมีเพิ่ม ซึ่งจังหวัดใหญ่ ๆ เพิ่มมำแล้ว อนำคตก็คงจะขยำยเรื่อย ๆ แล้วแต่นโยบำย
ของท่ำนอธิบดี
ในแง่กฎหมำยกำรขำยทำงนี้ผมว่ำไม่น่ำจะติดขัดอะไร อำจจะมีกฎหมำยมำรองรับและเพิ่มช่องทำงหรือรำคำได้ดีขึ้น ขำยได้มำกขึ้น อำนวยควำมสะดวก
ที่จะเพิ่มขึ้น เพรำะทรัพย์ที่อยู่กับกรมบังคับคดีปัญหำของทรัพย์เฉพำะกลุ่มในต่ำงจังหวัดมีควำมชัดเจน ยึดในหมู่บ้ำนคนที่จะซื้อเขำจะไปอยู่อย่ำงไรใน
หมู่บ้ำนนั้น เป็นปัญหำอย่ำงหนึ่ง เพรำะเป็นทรัพย์เฉพำะ เช่น ทรัพย์ที่ขำยใน ๓ จังหวัดภำคใต้คนที่จะทำกำรซื้อรำคำอำจจะไม่แพงเท่ำไหร่แต่คนที่จะ
ซื้อต้องเป็นคนแถวนั้นเท่ำนั้น หำกเป็นทรัพย์เฉพำะหรือเฉพำะในหมู่บ้ำนบำงครั้งคนในหมู่บ้ำนก็ไม่กล้ำซื้อ
ตอนที่อยู่ขอนแก่นเขำอำจจะมีคนเข้ำมำดูแต่ยังไม่สนใจ รวมถึง ในแง่ของวิธีกำร เนื่องจำกทรัพย์อยู่ที่ กรุงเทพฯ เขำจึงอยำกได้ทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงมำกกว่ำ เขำมองว่ำระบบนั้นสะดวกและยังเป็นทำงเลือกอยู่
ในส่วนของระบบมีบ้ำง และส่วนของกำรรอโหนดเจ้ำหน้ำที่อำจจะเห็นบ้ำง กำรพัฒนำเองก็พยำยำมพัฒนำระบบให้รองรับ ทั้งนี้อำจจะยังไม่ พร้อมใน
กำรเข้ำระบบ เจ้ำหน้ำที่อำจจะเห็นบ้ำง แต่ผมเชื่อว่ำตรงนี้สำมำรถพัฒนำได้ สำหรับควำมรู้สึกที่ไม่มั่นใจเพรำะว่ำตอนนั้นอยู่ตรงหน้ำจอ
กำรขำยมำกหรือน้อยอยู่ที่เศรษฐกิจของจังหวัดนั้นเป็นหลัก จังหวัดใดที่ขำยดีหรือที่ขำยไม่ดี เรำก็จะจัดตำมแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัด แต่ละสำนักงำน
เนื่องจำกแต่ละจังหวัดเจ้ำพนักงำนบังคับคดีไม่เท่ำกันหรือเหมือนกั น อำจจะเล็ก/ใหญ่ต่ำงกัน บำงส่วนมีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อยู่ที่ควำมสนใจของ
ผู้คน ควำมสนใจคนอื่น
ทรัพย์ที่ค้ำงอยู่ที่กรมบังคับคดีนำน ๆ เรำมีกระบวนกำรของเรำ กำรยึดนำน ๆ หรือขำยหลำยครั้งไม่ได้ก็จะมีคณะกรรมกำรประเมินรำคำทรัพย์ แต่ละ
จังหวัดก็จะมีคณะกรรมกำรประเมินรำคำทรัพย์ประกอบด้วย ผอ. เป็นประธำน แล้วก็จะมีหอกำรค้ำจังหวัด สมำคมธนำคำร เจ้ำพนักงำนที่ดิน อัยกำร
เข้ำมำเป็นกรรมกำรในกำรพิจำรณำว่ำรำคำผ่ำนมำหลำยครั้งแล้วจะมีกำรทบทวนใหม่ หรือไม่ หรือจะปรับขึ้นหรือลงจะมีกำรพิจำรณำกำหนดรำคำ
ทรัพย์เป็นไปตำมกฎกระทรวง จำกดูที่คดี ๑๐ ปี ทรัพย์ที่ขำยไม่ได้ ๑๐ ปีไม่ได้มีมำก เรำจัดทรัพย์ที่มีคดีค้ำงขำยไม่ได้เกิน ๑๐ ปีดูเปรียบเทียบแล้วก็จะ
ไม่มำกเท่ำไหร่
หำกลูกหลำนที่ต้องกำรในทรัพย์ล้มละลำยทุกคนมีสิทธิตำมกฎหมำยที่จะเข้ำประมูลอยู่แล้ว แต่ในเรืงองของรำคำหำกขยับรำคำลงอำจจะถูกใจเขำ
หำกเป็นที่ดินรำคำเพิ่มขึ้นบำงครั้ง ลูก พี่ เข้ำมำชำระหนี้กับเจ้ำหนี้ก็มำถอนกำรยึดไปก็มำก เรำจะมีเวทีสำหรับไกล่เกลี่ยเพรำะว่ำทรัพย์ยิ่งอยู่นำนรำคำ
ที่ดินรำคำมีกำรเพิ่มขึ้น เพรำะเจ้ำของมีกำลังแล้วอำจเนื่องจำกส่งลูกเรียนจบ แต่เรำมีกระบวนกำรของเรำไกล่เกลี่ยคืนทรัพย์ ไถ่ถอนคืนไปถ้ำขำยไม่ได้
จริง ๆ ส่วนใหญ่ก็จะชำระหนี้คืนแต่เจ้ำหนี้อำจจะลดลงให้ เพื่อให้เกิดควำมสมดุลก็จะเป็นแนวทำงแก้ไข แต่ถ้ำไม่ได้จริง ๆ ก็มีกฏหมำยที่ ต้องยึดไปแล้ว
ไม่มีควำมพร้อมก็ชั่งน้ำหนัก
ที่ขำยไม่ได้อำจจะมีปัจจัยอื่นเข้ำมำเกี่ยวข้อง ๑. ในทำงคดี โจทก์จำเลยฟ้องพอประกำศขำย ก็มำฟ้อง มำร้องขัดทรัพย์ ตำมกฎหมำยก็ต้องงดขำยไว้
เพรำะมีกำรขัดทรัพย์ก็ต้องงดขำย ศำลของประเทศไทยมีอยู่ ๓ ศำล ศำลชั้นต้นแพ้ใช้ระยะเวลำ ๓ – ๔ ปีไปแล้ว นอกจำกนี้ยังมีขั้นอุทธรณ์และขั้นฎีกำ
ซึ่งจะต้องใช้เวลำเพิ่มขึ้น เพรำะคนนี้ร้องขัดทรัพย์เสร็จ มีคนอื่นมำร้องขัดทรัพย์ ไม่ใช่เกิดจำกกำรขำยไม่ได้อย่ำงเดียว เพรำะเขำอำจใช้ช่องทำงในเรื่อง
ของกฎหมำยเป็นสิทธิ์ของเขำจะไปบอกเขำว่ำไม่ได้ เขำไม่มีสิทธิ์คัดค้ำน/มีสิทธิ์จะอะไรอย่ำงนี้ไม่ได้ เขำสำมำรถทำได้ในแง่ของกฎหมำย เนื่องจำก
กฎหมำยเปิดโอกำสให้สำมำรถทำได้ ส่วนใหญ่คือทรัพย์ที่ขำยไม่ได้จริง ๆ อยู่ที่ทรัพย์นั่นถ้ำทรัพย์เป็นที่หมู่บ้ำนมำแค่โจทย์ ทำงกรมบังคับคดีมีศูนย์ไกล่

เกลี่ยหำกมำที่กรมบังคับคดีคิดว่ำทำงกรมบังคับคดีน่ำจะพัฒนำระบบนี้เองเนื่องจำกว่ำกรมบังคับคดีทำระบบอยู่แล้ว เพื่อที่จะมีอะไรแก้ ไขหรือรองรับ
กฎหมำยได้มำกกว่ำ ในระบบเก่ำแบบเคำะขำยมองที่กำลังซื้อมำกกว่ำ คนที่จะซื้อเขำก็ไปดูของมำหมดแล้ว เขำพอใจรำคำ เขำพอใจเขำจึงทำกำรซื้อ
ถ้ำเกิดเขำไม่พอใจซื้อก็ลำบำก ถึงแม้ตอนนี้เรำมีเพียงกฎหมำย กำรค้ำนรำคำเมื่อก่อนจำเลยคัดค้ำนรำคำได้ ปัจจุบันนี้เรำก็แค่มำว่ำจำเลย/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียค้ำนไม่ได้ ใครมำซื้อรำคำเริ่มต้นอยู่ที่กำลัง ซื้อมำกกว่ำ อยู่ที่ผู้เข้ำประมูล มำกกว่ำว่ำเขำจะเริ่มยังไง หรือว่ำชอบของเก่ ำ หรือของใหม่ เช่น
อยำกจะซื้อบ้ำนจัดสรรดีกว่ำเข้ำไปอยู่โดยไม่มีอะไร
เจ้ำของเดิมเขำไม่อยำกประมูลแล้วทำงกรมบังคับคดีประกำศขำย หำกเขำตกลงกันได้บำงทีเรำก็ต้องงดขำยเพรำะว่ำเข้ำไปตกลงกันได้อันนี้เป็นประเด็น
สำมำรถตกลงกันได้ก่อนวันขำยทอดตลำดหมำยควำมว่ำเขำมีสิทธิ์ เพรำะกฎหมำยเปิดโอกำสให้เต็มที่ ถำมว่ำควำมต้องกำรของเรำก็คือควำมสุขของ
ประชำชนเขำมีโอกำสได้ไถ่ถอนบ้ำนคืนก็ดีอยู่แล้ว
โจทย์จำเลยก็มำแค่ดูแลว่ำทรัพย์จะขำยหรือไม่ขำยเท่ำนั้น อยำกเห็นห้องประมูลรำคำเริ่มต้นที่มีใครเสนอรำคำ เขำมำดูว่ำทรัพย์ถูกหรือไม่ถูกขำย รำคำ
เท่ำใด ผู้ซื้อจะมีทำงเลือกแบบซื้อมำก็ได้ถ้ำสนใจ ถ้ำอยำกได้เลย กรมบังคับคดีมีเว็บไซต์ เว็บไซต์มีแยกที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ ำง ที่ดินว่ำงเปล่ำ ที่ดินเขต
ก็มีแต่มองเรื่องกำลังซื้อ
กำรเข้ำไปดูทรัพย์ยังไม่มีกฎหมำยรองรับให้เข้ำไปดูได้ไม่ทรำบว่ำใครเป็นใครถึงแม้จะมีกำรลงทะเบียน ทำงกรมบังคับคดีขึ้นรูป ขึ้นไลน์ ให้เห็นแต่เห็น
ตำมสภำพ รูปภำพ ถ้ำทำเลได้ทำเลในเมืองมีทำเลดีแต่ติดหนี้คนโทรมำถำมขำยไหม ที่ในหมู่บ้ำนขำยไม่ได้ ไม่สำมำรถทำกำรค้ำได้ อยู่ในเขตเศรษฐกิจ
จริง ๆ ไม่ต้องโฆษณำมำก
คุณวาสนา ปักกาโร
ในมุมมองว่ำดีไหม คิดว่ำดีแน่ เป็นทำงเลือกเพรำะในส่วนของข้อกฎหมำยมีกำรเขียนไว้ใน ป.วิแพ่งให้ใช้ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแค่ทำงเลือกใน
ผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้ า นการบั งคั บ กฎหมำยที่จะทำเต็มรูปแบบยังไม่มี ถ้ำจะทำแบบเต็มรูปแบบอำจจะต้องมีกำรหำกฎหมำยมำรองรับเพื่อให้ขำยแบบสมบูรณ์ไม่ใช่ช่องทำงกำรขำยแต่
คดีแพ่ง กรมบังคับคดี
เป็นวิธีกำรขำยโดยวิธีกำรขำยโดย Electronics อันนี้เป็นแค่ทำงเลือก/ช่องทำงเลือกให้มีวิธีกำรนี้ แต่ขั้นตอนยังคงเหมือนเดิม ต้องมีเข้ำสู้รำคำ กำรซื้อ
ป้ำย หรือกำรจองโหนด หำกจะต่อยอดให้เป็นรูปแบบจริง กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ควรมีตัวบทกฎหมำยมำรองรับ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของ
กำรสู้รำคำ กำรส่งประกำศ ตอนนี้ขำยยังต้อง walk in เข้ำมำหำเรำอยู่แต่ยังไม่สำมำรถที่จะนั่งอยู่ที่บ้ำนแล้วทำกำรประมูลได้ หำกมองในรูปแบบจริง ๆ
กำรขำยทอดตลำดโดยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์นี้น่ำจะเป็นวิธีกำรหนึ่ง หมำยถึง แยกออกไปอย่ำงชัดเจน
กำรออกกฎหมำยน่ำจะเป็นพระรำชบัญญัติ เพรำะว่ำเป็นช่องทำงที่จะทำ ถำมว่ำยำกไหมอยู่ที่กฤษฎีกำที่จะทำได้นำนแค่ไหน อย่ำงไร แล้วแต่เรื่อง
เท่ำที่เห็นใช้เวลำ ๑ ปีขึ้นไป และเรียกทำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไปถำม
หำกมีหงกเกณฑ์
ลั
ให้เรำออกมำทำเรำก็ต้องตื่นตัวในทุกกฎหมำยว่ำจะออกมำได้ก็ต้องตั้งรับพอสมควร ข้อมูลทั่วไปในแต่ละครั้งจะต้องมีกำรป ระชุม
คณะกรรมกำร เพื่อเตรียมควำมพร้อม แต่ตอนนี้ยังเป็นแค่ในช่องทำงเลือก ในกำรแก้ปัญหำให้เกิดข้อกฎหมำย
ในส่วนของ E-Offering กฎหมำยที่เป็นช่องทำงเลือกมีกำรเตรียมควำมพร้อมในตัวกฎหมำยและมีกำรแก้ไขกฎหมำย ป.วิแพ่ง ตอนนั้นเป็นช่องทำงเลือก
แต่พอแก้ไข ป.วิแพ่ง จึงใส่ในข้อกฎหมำยด้วยในเรื่องของวิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์เอำเข้ำไปแทรกหมดใช้ระยะนำนพอสมควรในกำรออกกฎหมำย ทั้งผู้
ปฏิบัติเองหรือผู้ที่เข้ำมำซื้อแล้วเพรำะยังเป็นเรื่องใหม่ ต้องทำต้องขำยเป็นวัน ๆ ก่อนเพื่อให้เขำเรียนรู้ เจ้ำหน้ำที่ของกรมบังคับคดีเองก็ต้องมีควำม
พร้อม เหมือนวิธีกำรหนึ่งที่ผ่ำนมำเรำก็ต้องเตรียมแล้วตอนนี้เรำมี E-Filing ด้วยที่เข้ำมำต่อไปก็จะต้องขำยไปด้วยวิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมำให้เต็ม

รูปแบบ แล้วจะไปเอื้อกันก็จะกลำยเป็นมำตรกำรขำยเรำเริ่มนำก่อนให้รู้ขั้นตอนก่อน บุคลำกรต้องมีควำมพร้อมเพรำะว่ำมีกำรปรับเปลี่ยนองค์กรของ
เรำอยู่แล้ว หำกมองให้สมบูรณ์จริง ๆ อย่ำงน้อย ๕ ปีที่น่ำจะไปได้ แต่กำรเริ่มต้นอย่ำงไรก็ต้องมีเจ้ำหน้ำที่หำกระบบจะสมบูรณ์คิดว่ำน่ำจะอย่ำงน้อย ๕
ปี ทั้งเรื่องของบุคลำกรและเทคโนโลยี
ปัจจุบันมี outsource เข้ำมำช่วยสนับสนุนในเรื่องเทคโนโลยีเพรำะบุคลำกรขำดควำมรู้ในเรื่องเทคโนโลยี ต้องทำกำรอบรมเพิ่มเติม กำรเรียนรู้ของแต่
ละคนไม่เท่ำกัน บุค ลำกรมีทั้ง เก่ำและใหม่ เรำมีหน่วยสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยี หำก Outsource เข้ำมำก็น่ำจะดีกว่ำ เนื่องจำกจะมีค วำมรู้เรื่อง
เทคโนโลยีมำกกว่ำ แต่ในส่วนของบุคลำกรของกรมบังคับคดีก็ต้องแก้ไขปัญหำด้วยกำรเตรียมควำมพร้อมให้ด้วย และที่สำคัญคือต้องระดมควำมคิดกัน
พอสมควรจำกผู้ปฏิบัติทั้งหลำยโดยเฉพำะที่เป็นนิติกร ซึ่งที่ผ่ำนมำในหลำยเรื่องนิติกรไม่ได้เข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นแค่กลุ่มคณะทำงำนซึ่งอำจจะ
อำจจะยังไม่เพียงพอ
ปัจจุบันใช้ระบบ e-filing โดยกำรนำร่องซึ่งตอนนี้ใช้แค่ สปก.๖ สปก.๔ ส่วนสปก. อื่นไม่แน่ใจ นำร่องเพียงแค่ผู้แทนโจทก์ ธนำคำร ปีหน้ำเรำจะเปิด
ระบบทั่วประเทศ
กำรกำหนดรำคำของทรัพย์ต้องมีวิธีปฏิบัติซึ่งตอนนี้มีข้อจำกัด เพรำะกำรกำหนดขั้นบันได้โดยกรมบังคับคดีในขณะที่เปิดขำย Walk in ด้วย เพื่อให้คน
อื่นสำมำรถมำที่ศูนย์กลำงขั้นตอนของกฎหมำยจริง ๆ กำรขำย E-Offering เป็นแค่ชองทำง เป็นทรัพย์ชั้นย่อยในรูปแบบใหญ่ ต้องเขียนวิธี ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติ กำหนดว่ำผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทำอย่ำงไรในส่วนของตนเอง และมีส่วนในกำรรับผิดชอบอย่ำงไร ในกรณีที่มีข้อพิพำท
ในเบื้องต้นคิดว่ำกระบวนกำรขำยทอดตลำดในควำมเชื่อของประชำชน ระบบรำชกำรน่ำจะให้ควำมยุติธรรมกับเขำมำกกว่ำ ควำมโปร่งใส เคยสอบถำม
คนที่เข้ำมำ ถ้ำเกิดเรำจะออกนอกระบบให้คนอื่น/ คนนอกมำทำกำรขำยทอดตลำด เขำบอกว่ำยังไม่ค่อยมั่นใจเท่ำไหร่ จะมีกำรล็อบบี้กันไหม เขำยังให้
เครดิตในระบบรำชกำร หำกกรมบังคับคดี เริ่มทำเองก่อนเข้ำมำในระบบ ที่ใช้ระบบของศำล ต่อไปเรำแข็งแกร่งพอแล้ว แล้วค่อยกระจำยอำนำจออกไป
ให้ทำงเอกชนแล้วเรำเป็นพี่เลี้ยงต่อจนกว่ำจะได้หรือว่ำต้องเข้ำมำที่หน่วยงำน
ในส่วนของระบบจองอยู่ตรงไหนก็ได้จอง เรำทำได้แล้วก็ไม่ต้องมำที่เรำเพรำะว่ำไม่ต้องเข้ำมำถึงเรำแต่เรำจะทำยังไง ในกำรเขียนโปรแกรมไปคุมเขำได้
อะไรอย่ำงนี้ ไม่อยำกให้เขำกว้ำงขึ้นเพรำะตอนนี้ก็เหมือนฃต้องวิ่งเข้ำมำหำเรำ เรำมองว่ำเป็นข้อขัดข้อง กำรให้รำคำ กำรป้องกันกำรแฮก มีกำรล็อบบี้
กันไหมในภำยนอก
เรำต้องหำกลไกป้องกันของระบบ ตัวนิติกรไม่มีควำมรู้ พวกที่เข้ำมำช่วยเรำคือ Outsource เพื่อพัฒนำระบบหรือป้องกันระบบ ในกำรตรวจทรัพย์ ผู้
เข้ำประมูลอยำกเข้ำไปดูทรัพย์ ในส่วนนี้ติดขัดในเรื่องตัวบทกฎหมำยเนื่องจำกไม่สำมำรถเข้ำไปดูทรัพย์ได้ เนื่องจำกซื้อเสร็จแล้วยังเข้ำไม่ได้เลย ใน
ภำพถ่ำยหมู่บ้ำนจริง ๆ จะมีระบบเรำอำจจะต้องหำวิธีทำงกลับไปที่หมวดกฎหมำยที่มีปัญหำ เรื่องของผู้เข้ำประมูลเข้ำไปดูทรัพย์ไม่ไ ด้ เขำประเมินได้
แค่ภำยนอก ปัญหำคือติดขัดเรื่องกฎหมำยที่ไม่สำมำรถอนุญำตให้เข้ำไปข้ำงในได้แม้จะซื้อเสร็จแล้วยังเข้ำไม่ได้ เพรำะว่ำทำเรื่องร้องเรียน เรื่องกำรถอน
บังคับคดี ที่น่ำห่วงคือผู้ค้ำประกันที่เข้ำมำเนื่องจำกเขำไม่ได้เป็นลูกหนี้ชั้นต้น พอซื้อเสร็จต้องขับไล่ ยิ่งตอนนี้กฎหมำยเร็ว ซื้อเสร็จสำมำรถขับไล่ได้เลย/
ออกหมำยจับได้เลย หรือออกหมำยขัง
กำรวำงเงินปัจจุบัน ระบบปกติที่ซื้อเข้ำมำเรำมีกำรวำงด้วยระบบ EDC หำกประมูลเสร็จก็คืนต้องมีระเบียบมำรองรับ หำกวำงเป็นเช็ควันนี้หำกไม่ได้ จะ
สำมำรถคืนได้เลย แต่ถ้ำเคำะไม้ขำยแล้วหำกมีกำรเพิกถอนกำรขำยแล้ว จะไม่ได้คืนเป็นเงินสดแต่ จะคืนเป็นเช็ค หำกซื้อแล้วก็ต้องเรียกเก็บ ๓ วัน

คุณสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์
ผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี

เพรำะมีค่ำใช้จ่ำยอย่ำงอื่นอีก
ในกำรขำยได้เร็วมีโอกำสหรือไม่ที่จะทำให้กำรขำยในครั้งแรกหมดไปเลย เมื่อก่อนคนรอนัดที่ ๔ เยอะมำก จะมีนัดแรกและนัดสุดท้ำยลดร้อยละ ๕๐
ตรงนี้ต้องมำแก้ที่กฎระเบียบมำหยุดที่ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๗๐ ทุกคนจะรอตรงที่ ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ไช่ทุกจังหวัดเนื่องจำกจังหวัดใหญ่ ๆ
เขำไม่รอเพรำะนัดที่ ๑ ขำยดีมำก นัดที่ ๒ นัดที่ ๓ จะไม่มีคนรอคือไม่เอำ คนซื้อเองอยำกได้ของถูก แต่ไม่ใช่ในตัวของลูกหนี้เอง เรำอยู่ตรงกลำงก็ต้อง
ออกมำจะถำมว่ำซื้อมำที่ร้อยละ ๗๐ เลยได้ไหม ซึ่งไม่สำมำรถทำได้ในจังหวัดสมุทรปรำกำรมีบริษัทมำซื้อกัน ๔-๕ บริษัท
ปัญหำกำรยกเลิกกำรประมูลนำทีสุดท้ำยในมุมมองเรำมองในฝ่ำยของลูกหนี้ประกอบเพรำะลูกหนี้จะดิ้นรนจนนำทีสุดท้ำยเพรำะเรำไม่ได้ประมูลของที่
เหลือเลือก ในเจตนำรมณ์ของกฎหมำยเรำต้องให้ควำมเป็นธรรมจนนำทีสุดท้ำย ทั้งนี้กฎหมำยมีกำรปรับเปลี่ยนมำอย่ำงต่อเนื่อง ในเรื่องของกำรยื่น
คัดค้ำนรำคำ ยื่นขัดทรัพย์ต้องใช้เวลำไม่น้อยกว่ำ ๒ วัน และเริ่มทำมำแล้ว ถ้ำเอำระบบนี้เข้ำมำจริงเขำไม่ต้องเดินทำงมำปัญหำนี้จะหมดไป
กำรมีทรัพย์ที่ถูกยึดต้องดูที่จังหวัดใหญ่ ๆ ตอนนี้ไม่ทรำบว่ำสำนักงำนใดมำกที่สุด น่ำจะกรุงเทพฯ แต่ยังไม่มำกเท่ำปริมณฑล กรุงเทพฯขึ้นอยู่ที่ เขตศำล
ก็จะมีที่ศำลแพ่งคดีจะมำกที่สุด ทรัพย์อำจจะค้ำงอยู่มำกเพรำะติดปัจจัยค่อนข้ำงมำก เช่น ลูกหนี้เสียชีวิต เจ้ำหนี้เสียชีวิต มีกำรเปลี่ยนแปลงที่มีตัวแปร
ที่ทำให้ทรัพย์ค้ำง และมีขั้นตอนของกฎหมำยที่เปิดช่องให้เขำเข้ำมำร้องขัดทรัพย์จำนอง ซึ่งศำลก็ต้องรับเข้ำมำก่อนจึงเหมือนกับกำรยื่นระยะเวลำกำร
ขำยทรัพย์ออกไป ยกเว้นมีเหตุผล
คิดว่ำกรมบังคับคดีเป็นหน่วยงำนตำมกฎหมำยได้รับควำมน่ำเชื่อถือ ควำมมั่นใจจำกประชำชน กำรดูแลควำมสมดุล คิดว่ำกรมบังคับคดีควรเป็น
ผู้ดำเนินกำรเอง เรำถูกตั้งคำถำมว่ำจะเอำแผ่นดินไปให้เอกชนขำยหรือ เขำเปรียบเทียบเรำกับสหกำรประมูลเนื่องจำกกว่ำสหกำรประมูลขำยรถซึ่งเป็น
สมบัติเป็นชิ้น แต่ในส่วนของเรำคือขำยที่ดิน/แผ่นดินของประเทศ ในควำมคิดเรำไม่ได้ทำเพื่อกำรขำยอย่ำงเดียว แต่เรำดูแลส่วนได้เสียของโจทก์และ
จำเลย และประชำชน ในส่วนนี้กรมบังคับคดีจึงได้รับควำมไว้วำงใจในเรื่องของกำรดูแลควำมสมดุลของกำรขำย เรำไม่ได้ค้ำกำไร สิ่งที่ประชำชนยอมรับ
คือกรมบังคับคดีไม่ได้มีส่วนได้เสียในงำนที่ทำ/จำกกิจกำรที่ทำไม่ได้ค้ำกำไรจำกกิจ กำรที่ทำ ควำมคำดหวัง ที่จ ะขำยให้ได้ปริมำณมำก ๆ เ พื่อเอำ
ประโยชน์ใส่ตน ทำงกรมบังคับคดีไม่คิดแบบนั้น
อย่ำงประเทศอเมริกำกำรขำยทอดตลำดเพื่อทำกำไรเป็นกำรขำยขำด หำกจะฟ้องก็ฟ้องร้องไปเลย เวลำขำยก็ขำยขำดไปเลยไม่ต้องมำยกเลิกเพิกถอน
เรำไม่ควรจะเป็นอย่ำงนั้นเพรำะกรมบังคับคดีออกแบบให้ยอมรับถึงสิทธิของคู่ควำม กรมบังคับคดีควรจะดูแลเรื่องนี้
เรื่องกำรพัฒนำระบบอำจจะมีกำรจ้ำงเอกชนเข้ำมำช่วยดูแลในเรื่องนี้เพรำะเรำยอมรับว่ำเอกชนมีควำมรวดเร็วในด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกำรพัฒนำ ด้ำน
ควำมต้องกำรของตลำด ในปัจจุบันเรำรับฟังเสียงของประชำชนเพื่อมำพัฒนำงำน
ปัญหำใน E-Offering วัตถุประสงค์โครงกำรมีส่วนดีเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ที่อยู่ ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเข้ำมำซื้อ
กำรดูทรัพย์ได้จำกโฆษณำ จำกเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี มีตัวเลือกที่อยู่ในพื้นที่ สิ่งที่เป็นปัญหำคือประชำชนไม่เข้ำใช้บริกำร ไม่ให้ควำมสนใจในบริกำร
เกี่ยวกับกำรขำยในลักษณะนี้ มีมุมสังเกตุเนื่องจำกเป็นกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ที่ผู้ซื้อต้องดูสภำพจริงเพื่อให้แน่ใจประกอบกำรตัดสินใจ ว่ำจะซื้อหรือไม่
ถ้ำซื้อ จะซื้อในรำคำเท่ำใด กำรเห็นในภำพถ่ำยอำจไม่เพียงพอต่อกำรตัดสินใจ ตัวทรัพย์สินที่เขำจะได้กับควำมเสี่ยงที่จะต้องคิด อย่ำงไรก็จะต้องไปดู
สภำพทรัพย์จริง เพรำะกำรที่อยู่ห่ำงในระยะทำง เขำเกิดควำมไม่แน่ใจ ผู้ซื้อต้องตัดสินใจเอง
ในส่วนของกฎหมำย ข้อกฎหมำย ม.๓๓๑ เปิดโอกำสให้และตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง เมื่อถึงขั้นตอนเรำจะทำกฎกระทรวงเข้ำไปรูปแบบของ E-

Offering มีระเบียบและวิธีปฎิบัติอยู่แล้วแต่ไม่ถือว่ำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูป มีควำมเป็นไปได้ในกำรกำหนดกฎกระทรวงออกมำรองรับ โดยใช้
เวลำประมำณ ๑-๒ ปี
กำรชำระ/กำรโอน นำยทะเบียน/ สำนักงำนที่ดิน เอกสำรในกำรโอน/เปลี่ยนทะเบียนก็ต้องทำที่เขตที่ตั้งอยู่เรำซื้อคนละที่อยู่สงขลำซื้อทรัพย์ที่เชียงใหม่
เงินจำกสงขลำโอนไปเชียงใหม่เรำทำเอกสำรรอที่เชียงใหม่ แต่หนังสือหรือเอกสำรสิทธินั้นเรำต้องไปรับแจ้งที่สำนักงำนที่ดินจังหวัดเชีย งใหม่
ในต่ำงประเทศเป็นเหมือนบริก ำรหลัง กำรขำย ในส่ วนของประเทศไทยนั้น มีค่ำธรรมเนียมกำรโอน แต่งในส่วนของต่ำงประเทศเขำยิน ดีไปจ่ำ ย
ค่ำธรรมเนียมที่สำนักงำนที่ดินต้องออกแบบหำกอยำกได้ต้องออกแบบ หำกเป็นเจ้ำพนักงำนบังคับคดีเอกชนสำมำรถทำได้เพรำะว่ำโอนเสร็จเขำก็รับที่
จะไปต่อและคิดค่ำธรรมเนียมจำกผู้ซื้อทรัพย์ได้
ควำมพร้อมในกำรเข้ำระบบ E-Auction ประเทศเกำหลีใช้ระยะเวลำ ๑๐ ปี ในส่วนนี้ต้องใช้เวลำในกำรเข้ำใจไปพร้อม ๆ กัน สำหรับผู้พัฒนำในระบบที่
จะเข้ำมำพัฒนำอย่ำงน้อยต้อง ๒-๓ ปีในกำรเข้ำใจระบบแต่กำรจะใช้จริงหรือเป็นที่ยอมรับกับประชำชนที่เกี่ยวข้องต้องใช้เวลำ สำมำรถพัฒนำได้แต่
ต้องใช้เวลำ รูปแบบจะเป็น E-Auction เต็มรูปแบบไปเลยไม่ควรเป็นในประเทศไทยแบบนั้นเพรำะประชำชนอีกกลุ่ม หนึ่งจะเข้ำไม่ถึง และขำดควำม
น่ำเชื่อถือไปเลย อันนี้จะเป็นกำรไม่อำนวยควำมสะดวกแล้วเพรำะเรำบริกำรเพียงแค่กลุ่มคนที่มีควำมสำมำรถหรือศักยภำพเท่ำนั้นเอง
เรำมอง ๒ อย่ำง คือ สกุลเงิน และคริปโตเคอเรนซี่ เงินดิจิทัลไม่ว่ำจะเป็นรูปของกระดำษหรือตัวเงินที่อยู่ในธนำคำรที่เป็นข้อมูลเงินที่เป็นที่ยอมรับใน
ระบบเวลำนั้น ๆ เพรำะงั้นกำรชำระเงินโดยใช้ข้อมูลในธนำคำรหรือเงินสดไม่ต่ำงกันเพรำะเป็นกำรชำระหนี้ตำมที่กฎหมำยยอมรับ
กำรพัฒนำในส่วนของกำรพัฒนำบุคลำกรต้องเตรียมด้ำนโครงสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงของอิเล็กทรอนิกส์กับ กฎหมำย ควรพัฒนำไปพร้อมกัน ระบบต้อง
เริ่มจำกทีมผู้พัฒนำหำกได้ข้อยุติในกระบวนกำรที่ชัดแล้วก็จะมำสู่กระบวนกำรที่ออกระเบียบตำมมำหลังจำกนั้นหำกระเบียบเสร็จก็จะทำกำรอ บรม
เจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำน อบรมภำยใน ก็จะต้องรับฟังเสียงจำกประชำชนหำกทำแล้วประชำชนพอจะรับได้ หรือไม่และเริ่มศึกษำสิ่งที่เรำทำหำกยื นยันโดย
หลักกำรแล้วก็สำมำรถเริ่มใช้งำน แล้วแต่กำหนดว่ำจะทั่วประเทศ หรือกำหนดเฉพำะบำงทรัพย์ หรือกลุ่มทรัพย์ ทำเลทรัพย์
ในกรณีที่มีกำรเลื่อนขำยทรัพย์ คู่ควำมต้องทรำบพร้อมกัน หำกจะกล่ำวว่ำเลื่อนฝ่ำยเดียวไม่สำมำรถทำได้ หำกเป็นทรัพย์ที่ต่ำงจังหวัดต้องยอมรับควำม
เสี่ยง หำกจะถำมว่ำกรมบังคับคดีมีข้อเสนออะไรไหม หำกงดหน้ำงำนตอนเช้ำจะมีอะไรไหมที่จะบอกว่ำงดขำย
คุณไพบูลย์ เมฆมานะ
โหนด ถำมว่ำดีไหมก็ดีในระดับหนึ่ง ข้อดีคือว่ำคนที่อยู่เชียงใหม่อ ยำกจะได้ทรัพย์ที่กรุงเทพฯ ไม่ต้องเดินทำงไป สำมำรถอยู่ที่บ้ำนแล้วประมูลได้ไม่ได้
ผู้ อ านวยการส านั ก งานบั ง คั บ คดี ต้องมำที่สำนักงำนบังคับคดีเชียงใหม่ ซึ่งบำงทีไม่ค่อยสะดวก เดินทำงกลับไม่ค่อยสะดวก ยุ่งยำกเพรำะติดขัดหลำยประกำร ต้องมีกำรจองเครื่อง ตอนนี้
จังหวัดเชียงใหม่
กรมฯ เริ่มจองทำงออนไลน์ แต่ก็ยังไม่ได้ถึงโหนด ซึ่งจะใช้วันที่ ๑ นี้ ที่ผ่ำนมำต้องมำจองที่สำนักงำน ยังคงต้องเดินทำง แต่ว่ำจะช่วยได้ คือ วันที่ประมูล
ไม่ต้องเดินทำงไปกรุงเทพฯ ไม่ต้องไปเสี่ยงว่ำจะซื้อไม่ได้
กำรประมูลในเว็บไซต์ที่กรมฯ ตั้งขึ้นมำเองว่ำเป็นไปได้ อยำกให้เป็น และผมเสนอโครงกำรไปให้ประมูลทำงแพลตฟอร์ม เพรำะว่ำไม่ใช่แค่ประเทศไทย
เรำสำมำรถประมูลทั่วโลกก็ได้ เรำสำมำรถซื้อได้ เช่น ไปเที่ยวยุโรปตรงกับวันที่มีกำรประมูลก็สำมำรถเข้ำร่วมกำรประมูลได้ หรือชำวต่ำงชำติที่อยำกจะ
ซื้อคอนโดที่ประเทศไทยเขำสำมำรถประมูลได้เองโดยไม่ต้องจ้ำงนำยหน้ำมำทำเสียทั้งหมด
กฎเกณฑ์บ้ำนเรำยังไม่เอื้อทั้งหมดในกำรทำระบบออนไลน์ ประเด็นแรก คือ ต้องขอศำลก่อนเพรำะกำรทำระบบออนไลน์มีกำรซื้อนอกเวลำรำชกำร
เพรำะอำจจะประมูลกลำงคืนก็ได้ อำจจะกำหนดช่วงเวลำให้เข้ำมำในเวลำกลำงคืน อำจจะเป็นประเด็นที่ต้องแก้ไขตรงนั้นก่อน เรื่องกำรวำงเงินอำจจะ

คุณทรงศิลป์ ภิรมย์กุล
ผู้อานวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย ๕

มีปัญหำแต่ไม่มำกเพรำะปัจจุบันมีกำรโอนเงินกำรทำธุรกรรมทำงออนไลน์จะติดปัญหำทำงด้ำนกฎหมำยมำกกว่ำ เวลำปัจจุบันนี้เรำขำยในห้องขำย
ทอดตลำดก็ขำยตำมลำดับจะเริ่มประมำณ ๙:๐๐ น. แล้วก็ขำยไปเรื่อย ๆ จนกว่ำจะเสร็จ ซึ่งอำนำจของเจ้ำพนักงำนบังคับคดีจะอยู่ในช่วงเวลำรำชกำร
เท่ำนั้น เพรำะว่ำระบบออนไลน์ ช่วงเวลำ อำจจะให้เวลำ ๓ วันในกำรสู้รำคำแล้วก็เคำะ
หำกจะเป็นระบบออนไลน์เป็นรำยคดีนั้นคิดว่ำไม่ได้ ต้องให้เป็นเวลำ เป็นช่วงเหมือนประมูลของทำงอินเทอร์เน็ตทั่ว ๆ ไป ถ้ำเกิดว่ำประมูลทีละคดีและ
ทำงระบบออนไลน์นี้จะมีปัญหำ อยู่ในลักษณะที่ผมมองเพรำะว่ำเวลำขำยโหนด จังหวัดใดเป็นแม่ข่ำย จังหวัดใดเป็นลูกข่ำย อำจเกิดเหตุไฟฟ้ำดับหรือ
ไฟตัดขึ้นมำกะทันหันครั้งนี้เกิดปัญหำแล้ว ถ้ำเกิดทำงออนไลน์เป็นรำยคดีอย่ำงนั้นถ้ำมีเหตุกำรณ์อย่ำงนี้จะมีปัญหำทันที และอำจมีประเด็นว่ำอยู่ที่บ้ำน
ตอนนี้กำลังเคำะรำคำอยู่ ไม่ทรำบว่ำไฟฟ้ำขัดข้อง ต้องไปร้องที่ศำล ซึ่งยังไม่มีแนวทำงที่ชัดเจนว่ำจะทำอย่ำงไร แต่ถ้ำเกิดเรำกำหนดเวลำเป็นช่วงเวลำ
แล้วพอถึงเวลำปุ๊บตัดจะดีกว่ำแต่ว่ำจะมีปัญหำว่ำกลำงคืนแบบเขำเสนอรำคำเข้ำมำจะผิดไหม กฎหมำยต้องเอื้อให้
กำรยืนยันตัวตนเป็นปัญหำทำงเทคนิคที่เรำสำมำรถแก้ได้นะครับ เพรำะมองว่ำหำกมีกำรกำหนด Password เอำมำวำงเงินประกันเพื่อรับ Password
เอำเลขรหัสเข้ำไป แล้วจะไม่มีคนรู้ว่ำคนที่ซื้อ คือใคร แล้วก็จะไม่มีกำรติดต่อกันระหว่ำงคนที่ซื้อกับคนที่ซื้อ เมื่อไม่รู้ตัวตนคุณจะติดต่อกันไม่ได้ จะ
ป้องกันกำรสมคบรำคำได้ เพิ่มควำมโปร่งใสในกำรขำยทอดตลำดด้วย
กระบวนกำรหลังจำกที่ออนไลน์กำรประมูลและก็ต้องมำทำสัญญำในช่วงทำสัญญำมองว่ำ อำจจะแก้ได้โดยกำรทำสัญญำทำงอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีเลข
รหัสแล้วใครทำสัญญำแทนไม่ได้ ที่สำคัญระบุชื่อผู้ซื้อตั้งแต่ต้นแล้วว่ำใครเป็นคนรับ ใครเป็นคนซื้อได้เพรำะยืนยันตัวตน
ควำมพร้อมในกำรประมูลระบบออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ ในเรื่องของบุคลำกรต้องมีควำมรู้ บุคลำกรต้องปรับและเปิดใจเสียก่อน กฎหมำยจะได้ออกมำ
เพื่อจะได้มำสนับสนุนกัน
ในส่วนของระบบและรูปแบบของกำรทำโดยระบบออนไลน์จะให้ทำงกรมฯ ทำเต็มที่เลยหรือไม่ หรือระบบจะเป็นเอกชนเป็นผู้กำกับช่วยก็ดีเหมือนกัน
ช่วงแรกอยำกให้กรมฯ ทำเองก่อนเพรำะว่ำกำรมอบให้เอกชนทำ ถ้ำเกิดเป็นควำมผิดพลำดกรมฯ ก็ยังต้องรับผิดชอบ เพรำะฉะนั้นสิ่งที่ต้องกำรก่อนคือ
กำรทดสอบระบบให้นิ่ง หำกมีปัญหำต้องแก้ไขเสียก่อน เพื่อเป็นกำรอุดช่องโหว่สำหรับคนไม่สุจริตก่อน เพรำะต้องคำนึงถึงเรื่องควำมโปร่งใสในกำรขำย
อสังหำริมทรัพย์ แล้วค่อยถ่ำยโอนให้เอกชนเพื่อเวลำพัฒนำระบบ จะไม่ต้องใช้งบประมำณแผ่นดินในจำนวนมำก
กำรทำเป็นระบบออนไลน์ได้เต็มรูปหำกเป็นในส่วนของตัวคนและระบบ อำจจะ ปี หรือ สองปีก็ได้ ปัญหำคือด้ำนกฎหมำย แก้กฏหมำยแต่ละอย่ำงนำน
มำก หำกเป็นกฎกระทรวงจะดีเพรำะว่ำน่ำจะเร็วขึ้น หำกเป็นกฎหมำยแบบเต็มรูปแบบอำจจะลำบำกเพรำะต้องผ่ำนสภำ
รูปแบบทรัพย์ในกำรที่จะนำร่อง ทำเล หรือมูลค่ำในกำรเริ่มต้น ด้วยกำรเอำตัวทรัพย์ที่น่ำสนใจโดยกำรเอำทำเลก่อน และรำคำอำจจะมีคละกันสูงบ้ำง
หรือต่ำบ้ำงเพื่อคนที่มีงบประมำณไม่ถึงอำจจะเข้ำมำได้ ต่อไปอยำกให้เป็นไปโดยทุกคดีเพรำะดีกว่ำเยอะหำกเป็นทุกคดีอำจจะมีปัญหำในบำงจุ ดของ
ประเทศ เพรำะชำวบ้ำนบำงคนเอำจะเข้ำไม่ถึงระบบออนไลน์ ควำมรู้ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์อำจจะน้อยหน่อย อยำกให้ระบบของเรำเข้ำถึงได้ง่ำย ๆ เช่น
กำรประมูลทำงเฟสบุ๊ค เรื่องกำรประมูลทรัพย์ที่เชียงใหม่กำลังซื้อพอมีอยู่บ้ำงแต่ลดลงเพรำะสถำนกำรณ์โควิดและเรื่องของทรัพย์ที่เข้ำมำเริ่มมำกขึ้น
ประเด็นแรกในกำรเปิดและพัฒนำระบบให้เต็มรูปแบบ หรือทำงกรมบังคับคดี สร้ำงเว็บไซต์ประมูลเพื่อต่อยอด ปัจจุบันเรำมี ๙ โหนด เรำจะพัฒนำให้
เป็น ๗๐ กว่ำโหนด เพรำะว่ำหำกจะเป็นระบบออนไลน์จะข้ำมไปอีกขั้นหนึ่ง ทำไมไม่ลองใช้แบบเดิมให้ครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัดไปก่อน เพรำะระบบ
เดิมยังมีปัญหำอยู่ ในปัจจุบัน คือ ปัญหำเรื่องกำรหน่วงสัญญำณขำดสักประมำณกี่วนิ ำทีจะมี กำรกด คนหนึ่งกดจะขึ้นตัวเลขเลยในห้ องหำกเป็นระบบ

ปกติจ ะเห็นเลย แต่เมื่อ เป็นระบบ E-Offering จะเกิดปัญหำมีค วำมหน่วงเล็กน้อยกับคนที่ยกในห้อง เมื่อก่อนอยู่ เชียงใหม่ ก็ทำกำรขำยแบบนี้ มี
เชียงใหม่ ภูเก็ต กรุง เทพฯ แต่ตอนนั้นใช้รถถ่ำยทอดสดของช่อง ๑๑ ตอนนั้นสัญญำณหน่วงหนักกว่ำนี้ ในกำรเริ่มต้นครั้ง แรก มีกำรยกป้ำยและ
ถ่ำยทอดสด ปัจจุบันที่ใช้คอม ฯ ปัญหำลดลงเยอะแต่ก็ยังมีอยู่ จะถำมว่ำคนกดในระบบกับคนยกป้ำยในกรมบังคับคดี ยกอันไหนไวกว่ำ คิดว่ำคนยก
ป้ำยในกรมบังคับคดีไวกว่ำ แม้ว่ำจะมีคนกดเข้ำมำแต่หำกยกป้ำยในกรมบังคับคดี ก็ต้องเห็นก่อนอยู่ ดีนี้เป็นปัญหำ หำกเกิดเหตุกำรณ์ไฟดับ/สัญญำณ
ล่มจะต้องออกกฎระเบียบให้ชัดเพรำะคนที่ซื้อโหนดต่ำงจังหวัด ต้องรับภำระเสี่ยงในส่วนนี้ หำกสถำนที่ที่ ผู้เข้ำร่วมประมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไฟดับ
อำจจะเกิดปัญหำไม่สำมำรถเข้ำสู้รำคำต่อไปได้
ช่วยให้กับคนมำกน้อยแค่ไหนระบบนี้ ก็มีบำงส่วนที่เข้ำมำบ้ำงว่ำตอนนี้ผมไม่ว่ำงนะเดือนนี้ บ้ำนผมอยู่เพชรบุรีแต่ว่ำเดือนที่มีขำยผม ไปทำธุร ะที่
เชียงใหม่ ผมมำไม่ได้เรำจึงเกิดระบบนี้ขึ้นมำ คนต่ำงจังหวัดชอบที่จะเข้ำสู้รำคำ หรือเห็นประกำศน่ำสนใจเนื่องจำกเป็นที่ดินเปล่ำอยู่แล้วไม่ต้องมำดู
อะไรมำกมำยดูใน Google map ซึ่ง Google map อำจจะไม่ปัจจุบันมำกแต่สำมำรถเป็นไกด์ไลน์ให้ได้ ยกเว้นสิ่งปลูก สร้ำงแม้จะขึ้นในเว็บไซต์ ในวันที่
ขำยสภำพไม่เหมือนกัน เพรำะวันที่ยึดกับวันที่ขำยเป็นคนละวัน เร็วสุดที่ขำยได้คือ ๓ เดือน หรือ ๔ เดือน จำเลยอำจจะไปรื้อออกก็ได้ มีประเภทที่ซื้อ
ไปแล้วไม่ได้หน้ำต่ำงหรือประตูหรือแม้ก่อนกำรขำยต้องแจ้งคู่ควำม ก่อนขำยเรียบร้อยดี แต่ระหว่ำงกำรขำยจะมีปัญหำ เช่ น กำรดึงรำคำ ก็เป็นควำม
เสี่ยงในกำรขำยเป็นปัญหำทั่ว ๆ ไปอยู่แล้วไม่ว่ำจะขำยด้วยวิธีไหน เพรำะเรำไม่ใช่เจ้ำของบ้ำนที่จะรับประกันว่ำจะไม่ถูกรอนสิทธิ เรำเป็นกำรบังคับขำย
บ้ำนของคนอื่นเขำ
หำกต้องกำรขยำยโหนดในต่ำงจัง หวัดต้องมีกำรวิเครำะห์หรือไม่ ว่ำแต่เดิมโหนด ๙ จังหวัด ปัจจุบันนี้ได้รับควำมนิยมแค่ไหนถึงจะขยำยเป็น ๙ ใช้
หลักเกณฑ์อะไรในกำรเลือกจังหวัดขึ้นมำ หำกอยำกจะให้แพร่หลำยจำก ๙ เป็นทั่วประเทศ ก็จะเป็นเหมือนกับว่ำทุกจังหวัด ทุกที่ สำมำรถเข้ำดูของ
จังหวัดอื่นได้เป็นกำรประชำสัมพันธ์ตรงนี้ ไม่ว่ำอยู่จังหวัดไหน ก็สำมำรถซื้อของจังหวัดอื่นได้โดยที่ไม่ต้องเดินทำงไปจังหวัดนั้น แต่ข้อเสียคือจะต้องไป
ประจำ แต่ละโหนดต้องไปเข้ำที่สำนักงำน น่ำจะขยำย/เปลี่ยนระบบออนไลน์หลักเกณฑ์ต้องเพิ่มขึ้นอีกมำก ระยะเวลำในกำรเข้ำ กำรฮั้วประมูล เช่น ผู้
เข้ำประมูล ๒ ท่ำน หำกอยู่ในสถำนที่ที่กรมบังคับคดีหรือส ำนักงำนบังคับคดีกำหนด ก็ส ำมำรถดูแลป้องกันกำรฮั้วประมูล แต่หำกเป็นกำรเข้ำร่วม
ประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จะมีข้อกังวลว่ำจะสำมำรถป้องกันกำรฮั้วประมูลได้หรือไม่ หำกจะเป็นออนไลน์ถำมว่ำสะดวกหรือไม่ คิดว่ำสะดวก ยิ่งเป็น
กำรซื้อของออนไลน์เข้ำมำคนก็อยำกจะซื้อของแบบนั้นบ้ำง แต่ติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมำย กำรเสนอรำคำ กำรเคำะ จะจำกัดระยะเวลำแบบไหน ณ
ปัจจุบันประกำศใช้จะมีระยะเวลำ แล้วก็เรื่องตำมลำดับคดีไปเรื่อย ประกำศเสร็ จไม่มีคนยก ไม่มีคนให้รำคำ หำกขำยต้องมีประเด็ นเกี่ยวข้องหลำย
ประกำร ไม่ว่ำจะเป็นระยะเวลำในกำรเอำคดีนี้ขึ้นในวันนี้ตำมประกำศ เพรำะขณะนี้กฎระเบียบเรื่องกำรประกำศขำยต้องติดประกำศให้ทรำบ กำหนด
ระยะเวลำ สถำนที่ขำย ก็ต้องมีระยะเวลำชัดเจน ว่ำคดีนี้จะขึ้นเวลำนี้ เรำจะขำยแบบออนไลน์คดีนั้นจะต้องมีประกำศขำยแบบปกติด้วยหรือไม่ วันนี้มี
ขำยปกติที่ห้องขำยปกติที่ห้องขำยทอดตลำดคดีนี้จะเอำขึ้นระบบออนไลน์ด้วยหรือไม่ ถ้ำขึ้นจะดูกันอย่ำงไร ใครให้รำคำก่อนหลัง หรือแยกชัดเจนไป
เลยว่ำจะเป็นระบบออนไลน์หรือขำยแบบปกติ
เรื่องข้อกฎหมำยที่จะต้องแก้ก่อนเป็นลำดับแรก สถำนที่ขำย เพรำะว่ำ จะต้องติดประกำศ ณ สถำนที่ขำยในกฎระเบียบจะระบุสถำนที่ขำย หำกเป็น
ระบบออนไลน์ กำรซื้อจำกต่ำงประเทศซื้อได้หรือไม่ จะบังคับในกำรวำงเงินอย่ำงไรในกรณีที่ไม่วำงเงินในส่วนที่เหลือ
เวลำปกติในกำรขำยเงินที่มำวำงถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรชำระรำคำสำมำรถเรียกเก็บทันที หลักจำกแลกเสร็จก็ให้ป้ำยและออกใบเสร็จ หำกเป็น ระบบ

ออนไลน์ต้องมีกำรวำงเงิน หำกสู้ไม่ได้ต้องคืน ณ ปัจจุบันนี้ มีระบบทั้งกำรใช้เครื่อง EDC แล้วคืนเงินโดยตัดวงเงินคืน หำกเป็น ระบบออนไลน์จะไปใช้
ระบบ EDC ของที่ใด ในกรณีที่รูดบัตรเจ้ำหน้ำที่ของกรมบังคับคดีเป็นคนทำ เป็นระเบียบในกำรวำงเงินต้องวำงต่อเจ้ำพนัก งำน แต่สำมำรถโอนเงินเข้ำ
บัญชีของกรมบังคับคดีได้ ต้องตั้งบัญชีหำกสู้ไม่ได้ต้องโอนคืนต้องทิ้งบัญชีไว้ให้โอนคืน กฎใหม่ที่ออกมำรองรับ/ต้องระบุว่ำวำงต่อหน้ำเจ้ำพนักงำน ก็จะ
เพิ่มรำยละเอียดกำรโอนเงินเข้ำบัญชีของหน่วยงำนในประกำศจะมีอยู่แล้วว่ำเช็คสั่งจ่ำยกรมบังคับคดี ต้องจำกัดกำรโอนว่ำโอนก่อนกี่นำทีก่อนเข้ำสู้
รำคำ คดีแรกปล่อยขำยเวลำ ๙:๐๐ น. และคนที่เข้ำสู้คดีที่ ๑๐๐ ก็สำมำรถขำยโอนได้ตลอด แต่ถ้ำเป็นระบบออนไลน์จะจำกัดมำกน้อยแค่ไหนในกำรที่
จะโอนได้แต่ละครั้ง สมมติว่ำจะขึ้นออนไลน์ ๑๐ คดี ต้องวำงเงินเวลำนี้ก่อนทุกคดี เริ่มปล่อยขำย ๙:๐๐ น. ต้องวำงเงินก่อน ๘:๐๐ น จะไม่รับวำง
เจ้ำหน้ำที่ต้องมำคอยเช็คว่ำผู้เข้ำร่วมประมูลวำงเงินแล้วหรือไม่
กำรประมูลของสหกำรประมูลมีทั้งระบบออนไลน์ หน้ำลำน แล้วจะยกป้ำยด้วยในเวลำเดียวกัน เอำเงินจองมัดจำและเข้ำไปล็อกอิน คือถ้ำไม่วำงเลย ก็
จะไม่ได้ล็อคอิน คล้ำยกับระบบ E-Offering เข้ำมำวำงเงินแล้วถึงจะให้ User password ในกำรประมูล ในแต่ละครั้ง ในแต่ละคดีด้วย เช่นเดียวกับ
ระบบออนไลน์หำกจะประมูล หลำยทรัพย์ก็ วำงเงินตำมเงื่อนไขกำรเข้ำสู้ร ำคำ หลักประกันในแต่ล ะคดีไม่เท่ำกัน หลักประกันสูง จะเข้ำสู้ค ดีใ น
หลักประกันต่ำได้ แต่หลักประกันต่ำจะเข้ำสู้ในคดีสูงไม่ได้ ปัจจุบันหลักประกันสู งจะเข้ำสู้คดีในหลักประกันต่ำจะไม่ถอนให้ เช่น คดีที่ ๑ หลักประกัน
๑๐๐ บำท คดีที่ ๒ หลักประกัน ๒๐๐ บำท แต่ผู้เข้ำประมูลวำงเงิน ๒๐๐ ตอนแรกอำจไม่ตั้งใจจะซื้อ แต่เห็นทรัพย์ว่ำดีเอำหลักประกัน ๒๐๐ มำ
วำงเงิน ๑๐๐ หำกซื้อได้ จะคิดว่ำเงิน ๒๐๐ เป็นเงินมัดจำทั้งหมด จะไม่คืน ๑๐๐ หำกใช้สิทธิในทรัพย์ที่ ๑ แล้วจะหมดสิทธิในกำรประมูลทรัพย์ที่ ๒
หำกต้องกำรประมูลหลำยทรัพย์ต้องแยกรำยละเอียดป้องกันกำรยกขึ้นยกลง หำกต้องกำรซื้อ ๕ คดีควรแยกเลยเพรำะว่ำเมื่อมำดูตรงรำคำรวมจะเกิด
ควำมสับสน
ทรัพย์ประเภทที่ควรจะเป็นระบบออนไลน์ก่อน คือ ที่ดินเปล่ำ เนื่องจำกสำมำรถดูทรัพย์ได้ง่ำย ไม่ซับซ้อน คดีนั้นมีแปลงเดียว ไม่ใช่ว่ำคดีนั้นมี ๑๐
แปลงและมำขำยระบบออนไลน์จะวุ่นวำย อย่ำงน้อย ๆ คดีละ ๑ แปลง ๆ เล็ก ๆ ก่อน หลักประมำณ ๕ แสนถึง ๑ ล้ำนและเข้ำสู้รำคำได้
กำรเปลี่ยนเครื่องมือจำกคอมพิวเตอร์เป็นโทรศัพท์ของตัวเองที่พัฒนำจำก ๙ โหนด ผู้เข้ำประมูลควรจะไปนั่งตรงไหน สำนักงำนหรือ ที่ใด เพื่อป้องกัน
กำรฮัว้ กัน ก็ต้องมีเป็น Application พัฒนำขึ้นมำ มีกำรกำหนด user กำหนดหน้ำจอมือถือในกำรเข้ำสู้ และกำรเข้ำสู่หน้ำจอในมือถือของเขำต้องมำที่
หน้ำจอที่กำลังขำยด้วย ขณะที่เขำกดต้องชูขึ้นทันที ในกรมฯ ก็เห็นว่ำเขำยกทันที แทนที่ support เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นพัฒนำซอฟต์แวร์แทน ลด
cost ในกำรบริหำรจัดกำรเรื่องฮำร์ดแวร์และจุดในกำรใช้ ก็จะสำมำรถเห็นปัญหำระบบตอนที่ประมูล เพื่อทำกำรแก้ไข เพรำะว่ำถ้ำสมมติว่ำให้ใช้
สัญญำณ WiFi ของสถำนที่รับของกรมบังคับคดี ก็ จะเป็นกำรตัดปัญหำเรื่องสัญญำณที่บ้ำนล่ม หำกล่มก็จะล่มหมด เช่น ไปประมูลที่บ้ำนเอง แล้ว
สัญญำณที่บ้ำนดับก็อุทธรณ์ได้ว่ำกำรซื้อไม่ยุติธรรม ไม่เคลียร์ ไม่โปร่งใส ถ้ำเริ่มประมูลที่โหนดโดยให้ใช้ WiFi ที่กรมบังคับคดี เท่ำนั้น อย่ำงนี้จะต้อง
ค่อย ๆ พัฒนำไปจนระบบเสถียรขึ้น เพรำะว่ำระยะเวลำในกำรพัฒนำหำกเป็น E-Auction เต็มรูปแบบหลำยท่ำนก็คิดว่ำประมำณ ๕ ปีเรำจะแก้
กฎหมำยนี้อำจใช้เวลำ ๕ ปีแล้ว ระบบสัญญำณน่ำจะดีขึ้นกว่ำปัจจุบัน อยำกให้เข้ำ WiFi ที่กรมบังคับคดี แล้วถ้ำเกิดว่ำทำได้ทุกจังหวัด อุปกรณ์ที่มี
กล้องอยู่แล้ว ก็จะบังคับแม้ว่ำคุณจะทำในมือถือคุณก็มำนั่งต่อหน้ำเรำ แล้วจึงค่อยพัฒนำไปทำที่บ้ำน เอำเรื่ องที่ทำขึ้นได้ง่ำยก่อน แล้วจึง ขอควำม
ร่วมมือจำกเจ้ำหนี้ว่ำจะใช้วิธีดังนี้ และให้แสดงควำมคิดเห็นว่ำมีข้อดีข้อเสียอย่ำงไร
โหนดครั้งแรกคือ เชียงใหม่ กรุงเทพ เป็นแม่ขำย และอีก ๒ ที่ กำรวำงเงินครั้งแรก คือ เชียงใหม่ เมื่อก่อนมีส ลับกัน เพรำะเจ้ำหน้ำที่ที่เชียงใหม่มี

คุณนิรมล สุขวิไล
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดี
แพ่ง กรุงเทพมหานคร ๔

ศักยภำพเพียงพอ บุคลำกรต้องมีกำรปรับปรุงควำมเข้ำถึงระบบหรืออุปกรณ์ เรำไม่ได้ขำยทุกวันเพรำะมีกำรโยกย้ำย มำยังไม่ทันได้ซ้อม เรำมีศูนย์
สำรสนเทศ ศูนย์พัฒนำเรียนรู้ โดยเฉพำะกำรเข้ำระบบในกำรขำยในแต่ละครั้งจะมีกำรซ้อม ส่วนอุปกรณ์ต้องมีกำรพัฒนำทดแทน ต้องมีทั้งกล้อง คอมฯ
ที่จะใช้ต้องมีหน้ำจอคอยดูคอมฯ ที่เชียงใหม่มี ๕ เครื่องเพรำะคนเข้ำมำไม่เคยล้นหรือ เต็ม ก็จะจำกัดอยู่แล้วว่ำรอบนี้เรำให้เข้ำได้แค่ ๕ ถ้ำเกิน ๕ คน
ต้องไปจังหวัดอื่น ในกำรซื้อบ้ำนต้องมำดูบ้ำนคงไม่ซื้อแบบไม่ดูยกเว้นที่ดินเปล่ำซึ่งสำมำรถดูได้แล้วในปัจจุบัน หำกเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงจะดูยำก
กำรเข้ำดูทรัพย์ในกรณีเป็นคอนโดแล้วแต่นิติบุคคลที่จะอนุญำตให้เข้ำดู อันนี้เป็นปัญหำของเจ้ำพนักงำนบังคับคดีเหมือนกันว่ำไม่สำมำรถเข้ำไปดูทรัพย์
ได้ ผู้เข้ำประมูลต้องรับควำมเสี่ยงเพรำะกำรบริหำรจัดกำรเป็นของลูกหนี้ คนที่เข้ำไปดูโดยไม่ได้รับอนุญำตอำจถูกแจ้งควำมข้อหำบุกรุก
กำรยกเลิกประมูลทรัพย์กะทันหัน เนื่องจำกเป็นข้อกฎหมำยของประเทศไทยอยู่แล้วไม่ว่ำจะเป็นกำรร้องขัดทรัพย์ หรือคู่ควำมตกลงกันได้ หำกคู่ควำม
ตกลงกันได้ ก็ต้องงดกำรขำย ผู้ต้องกำรเข้ำร่วมประมูลจำนวนมำไม่ทรำบว่ำมีกฎหมำยรองรับกำรงดขำย
ผมไปดูงำนกันที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประชำชนต้องเคำรพกฎหมำย ไม่มีละเมิดต่อกำรขำย แต่ถำมว่ำเขำพอใจกับกำรขำยได้อย่ำงไรเขำมีกำรยึ ด
และแจ้งรำคำขำยคู่ควำมต้องเห็นชอบกับรำคำประเมินรำคำขำย ตั้งแต่กระบวนกำรแรก กระบวนกำรยกเลิกก่อนกำรขำยบำงประเทศไม่มีเพรำะเป็น
กำรขำยของเจ้ำหน้ำที่ศำลแล้วทำไมจะต้องมีตรงนี้กำรขำยเลยไม่มีอุปสรรคเหมือนบ้ำน คือ เขำแก้ตั้งแต่รำคำประเมิน แก้ไขกฎหมำยเกี่ยวกั บกำรร้อง
ในกำรเพิกถอนรำคำต่ำจะเพิกถอนไม่ได้ ถือว่ำเห็นชอบตั้งแต่รำคำประเมิน แต่ยังคงไว้เรื่องของกำรบังคับคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หำกแก้ไขแล้วเจ้ำ
พนักงำนจะถูกฟ้องโดย มำตรำ ๑๕๗ ทันทีพร้อมเรียกค่ำเสียหำย จะได้ไม่ต้องมีกำรบัง คับใช้ระหว่ำงผู้ซื้อเป็นกำรใช้สิทธิของผู้ซื้ออย่ำงเต็มที่ตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์คุ้มครองผู้ซื้อ
ทำงกรมฯ มีควำมมีควำมพร้อมในเรื่องของบุคลำกรพอสมควรที่มีศักยภำพในกำรทำระบบออนไลน์เพื่อจะให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ เรื่องโหนดตอนนี้มี
กรมฯ ทั่วประเทศทั้งหมด ๑๑๘ แต่โหนดมีแค่ ๙ ตอนนี้กรมฯ ก็พัฒนำโหนด อำจจะเพิ่มขึ้นจำก ๙ จังหวัด อำจจะเพิ่มเป็น ๒๐ จังหวัด แล้วค่อยขยับ
ไป อำจจะพัฒนำได้มำกกว่ำนั้นเรำอำจจะมีกำรพัฒนำกำรขำยทอดตลำดทำงมือถือ อำจจะทำเป็น App, E-Auction ในส่วนนี้อำจจะมีเงื่อนไขในกำร
ลงทะเบียนเป็นเงื่อนไขตำมนโยบำย ตอนนี้มีนโยบำยเรื่องโควิด แต่ในขณะเดียวกันก็อยำกให้คนเข้ำมำเยอะและอีกประกำรหนึ่งคือ บำงคนก็อยำกซื้อ
ทรัพย์ของเรำ แต่ว่ำอำจจะมีปัญหำในเรื่องกำรเดินทำง ในเรื่องขั้นตอนในหลำย ๆ เรื่องต้นทุน สมมติ บำงคนทำงำน กำรขำยวันธรรมดำทำให้ต้องลำ
งำนมำ ซึ่งถือเป็นเรื่องควำมไม่สะดวก หำกต้องกำรจะบริกำรประชำชนจะต้องมี any time any where โดยผู้สนใจเข้ำร่วมประมูลอำจจะมี PC ที่บ้ำน
อำจจะประมูลผ่ำนมือถือ อำจจะพัฒนำเป็น app เพรำะเป็น app ในเรื่อง E-Auction ก็สำมำรถพัฒนำเข้ำมำสู้รำคำกันได้เลย อย่ำงนี้น่ำจะพัฒนำเต็ม
รูปแบบออนไลน์ ตอนนี้กรมเองก็พัฒนำ app ไปหลำยอย่ำง App แรก เช่น ในคดีอำยัด คนที่จะเข้ำได้จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียเท่ำนั้น เป็นลูกหนี้หรือ
เจ้ำหนี้พอเปิดเข้ำไปใน app จะเห็นได้ว่ำมีเงินอำยัดมำเท่ำใดหรือว่ำตอนนี้หนี้เหลือเท่ำใด ในขณะเดี ยวกันก็มี app Property เป็นแบบว่ำแนวทรัพย์ที่
ขำยทอดตลำดตำมแนวรถไฟฟ้ำ อันนี้ก็สำมำรถให้คู่ควำมหรือประชำชนทั่วไปที่เป็นสมำชิกก็สำมำรถเข้ำไปได้ กำรขำยทอดตลำดก็เป็นหัวใจของกรมฯ
น่ำจะพัฒนำเป็น app ในส่วนของ E-Auction ได้ก็น่ำจะทำระบบออนไลน์ได้เต็ม ๑๐๐
กำรฮัว้ กันในกำรประมูลระบบออนไลน์ถือเป็นปัญหำ ถ้ำเรำควบคุมดี มีแนวนโยบำยดีก็จะสำมำรถป้องกันได้ ขณะนี้กำรฮัว้ ที่ห้องค้ำของกรมฯ ไม่มีแล้ว
เพรำะว่ำตอนนี้กำรเงื่อนไขในกำรวำงเงิน ถ้ำผู้เข้ำร่วมประมูลมีกำรฮัว้ กัน ผู้เข้ำร่วมประมูลกล้ำวำงเงินทิ้งหรือว่ำกล้ำแข่งหรือไม่ สมัยก่อนจะเป็นแบบนี้
ก็อำจจะมีคนเข้ำมำสู้รำคำแข่ง สมมติ คนจะสู้กับเรำจะทำให้รำคำสูงขึ้น แล้วก็ทิ้งกำรประมูล แต่ตอนนี้กรมฯ แก้ปัญหำด้วยกำรวำงหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น

ถ้ำคุณผู้เข้ำร่วมประมูลทิ้งกำรประมูลที่ชนะก็เท่ำกับทิ้งเงินที่มัดจำไว้ กำรฮั้วก็จะไม่ต้องกำรดันรำคำ หำกดันรำคำก็จะเสียเงินตรงนั้นไปเลย เพรำะว่ำ
รำคำสูงขึ้นแน่นอนและถ้ำไม่ช ำระส่วนที่ เหลืออยู่ แต่เงินมัดจำที่ใช้ วำงหลักประกัน นั้นเป็นจ ำนวนค่อนข้ำงสูง ในระบบออนไลน์จะมีกำรมำตรกำร
ลงทะเบียน มีกำรแสดงตัวตนว่ำเป็นใคร อำชีพอะไร รำยได้เท่ำไหร่ และจะต้องมีวำงเงินประกันเอำไว้เวลำที่จะเข้ำสู้ ส่วนนี้อำจจะแก้ปัญหำในส่วนที่ว่ำ
คนเป็นฮัว้ ก็ไม่กล้ำเข้ำมำ น่ำจะทำให้กำรขำยดีมำกขึ้น
ในเรื่องของกฎหมำยตอนนี้กฎหมำยเป็นกฎหมำยเดิม กำรจะขำยเป็นแบบนี้ก็ต้องมีระเบียบ มีคำสั่ง มีอะไรขึ้นมำ มีกฎหมำยรองรับเพรำะว่ำต้อ งมี
กฎหมำยรองรับบำงทีคนที่สนใจจะไม่กล้ำ เพรำะฉะนั้นในตอนนี้อำจจะต้องมีกำรแก้ไขกฎหมำย เช่น ตอนนี้ศำลทำ e-filing แต่ยังไม่มีกฎหมำย มีเป็น
ระเบียบ คำสั่ง ที่ระบุว่ำเอกสำรใดสำมำรถใช้เป็นหลักฐำนได้ทั้งที่เป็นกำรพิมพ์ออกมำจำกเครื่องโดยที่ไม่ได้ผ่ำนกำรรับรอง ต้องแก้ปัญหำตรงนี้ว่ำหำกมี
กำรออกมำรองรับตรงนี้ได้ด้วย ระดับของกฎหมำยที่รองรับควรเป็นพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมเฉพำะมำตรำเข้ำมำ อำจจะไม่ใช่ทั้งฉบับ เป็นหมวด ๆ
เพื่อมำรองรับตัว E-Filing หรือ E-Auction
ทรัพย์ที่เหมำะสมกับระบบออนไลน์คิดว่ำน่ำจะเป็นทรัพย์ประเภทที่เป็นหมู่บ้ำน น่ำจะมำรวมกันเป็นเหมือนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง เช่น บ้ำนจัดสรรใน
หมู่บ้ำนเกือบทั้งหมดอันนี้สำมำรถรวมได้ ดูทรัพย์ได้ รู้ว่ำหมู่บ้ำนตั้งอยู่ที่ใด ควรมีกำรแยกประเภท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงจะเป็นบ้ำนจัดสรร ที่ดินว่ำง
เปล่ำ แยกขำยเป็นประเภทแต่ว่ำถ้ำนำร่องที่ว่ำน่ำจะเป็นกำรตอบสนองของประชำชน คนอยำกได้บ้ำนที่อยู่อำศัย ก็อำจจะเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง
ที่อยู่ในหมู่บ้ำน หรืออำจเป็นประเภทเป็นอำคำรพำณิชย์ โดยอำจมีกำรคำนึงถึงช่วงรำคำที่สำมำรถทำกำรขำยได้ง่ำย เพื่อตอบสนองต่อแต่ละกลุ่มลูกค้ำ
ได้อย่ำงเหมำะสมกับเป้ำหมำยในกำรซื้อทรัพย์
มูลค่ำทรัพย์ ควรจะคละกันไป เนื่องจำกทรัพย์ที่มีกำรขำยนั้น มีทั้งในระดับรำคำประมำณล้ำนกว่ำ ๒ ล้ำนกว่ำ และรำคำ ๕๐ – ๖๐ ล้ำน ซึ่งก็จะขึ้นอยู่
กับควำมต้องกำรของผู้ซื้อแต่ละรำยไป อีกทั้งในตลำดยังมีผู้ซื้อที่มีกำลังซื้อสูงอยู่เป็นจำนวนมำกอีกด้วย หำกแยกมูลค่ำทรัพย์เป็นแบบเฉพำะเจำะจง
มำกเกินไป อำจทำให้เสียโอกำสในกำรขำยทรัพย์ที่มีให้กับผู้ซื้อที่มีกำลังซื้อได้
กฎหมำยปัจจุบันที่ใช้บังคับอยู่ในเรื่องของเวลำเป็นกฎหมำยที่บัญญัติว่ำต้องยึดในเวลำที่พระอำทิตย์ขึ้นพระอำทิตย์ตกในเรื่องของกำรยึดทรัพย์ หำก
พระอำทิตย์ตกสำมำรถยึดต่อเนื่องได้กฎหมำยก็ระบุไว้แล้วว่ำสำมำรถยึดต่อเนื่องได้ หำกพระอำทิตย์ตกคนไม่สนใจที่จะเข้ำสู้เพรำะว่ำเป็น เวลำนอก
เวลำรำชกำรไปแล้ว
หำกคนที่ประมูลเป็นคนไทยแต่ไม่อยู่ประเทศไทย กำรมอบอำนำจให้ประมูลในไทยน่ำจะดีกว่ำ ตอนนี้คุณเข้ำมำสู้แทนคนอื่น หำกสมมติว่ำเขำต้องระบุ
ว่ำใครแทนใครในสัญญำซื้อขำยเรำจะไม่แก้สัญญำ ในสัญญำเรำออกเป็นนำย ก และไม่สำมำรถแก้ไขสัญญำซื้อขำยนั้นได้ เขำก็จะมอบอำนำจมำอย่ำงที่
ระบุไว้ สัญญำจะต้องมีชื่อเขำคนที่เป็นผู้รับมอบ ณ ปัจจุบันดำเนินกำรให้ แต่ประเด็นว่ำสัญญำและหนังสือโอนจะต้องเป็นชื่อของผู้มอบเท่ำนั้นซึ่ งมี
กฎระเบียบด้วยว่ำในกรณีที่มำทำแทนจะไม่สำมำรถแก้ไขชื่อได้
สำหรับกำรประมูลระบบออนไลน์หำกตัวผู้ประมูลอยู่ที่ต่ำงประเทศก็สำมำรถเข้ำประมูลได้แต่ยึดเวลำของประเทศไทยเป็นหลัก หำกยื นยันตัวตน หรือ
วำงมัดจำได้ กำรขำยทำงระบบออนไลน์หำกพัฒนำถึงขั้นหนึ่งแล้วอำจจะไม่ได้ห้ำม นอกจำกนีอ้ ำจจะมีปัญหำเรื่องสัญญำณอินเทอร์เน็ต
ตอนนี้กรมฯ ตื่นตัวเรื่อง ๔.๐ เรำได้รำงวัลองค์กรภำครัฐ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ตอนนี้ท่ำนอธิบดี ฯ ท่ำนได้ พัฒนำไปอย่ำงต่อเนื่อง ขณะนี้เรำพัฒนำ
เรื่องโหนดในจังหวัดอื่น ๆ จำก ๙ จังหวัดเป็นมำกกว่ำ ๙ จังหวัด โดยอำจเริ่มจำกจังหวัดใหญ่ เช่น ภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยว คนมีกำลังซื้อ และอำจ

มีกำรพัฒนำไปถึงเรื่องของกำรประมูลทำงมือถือก็ได้ คงต้องใช้เวลำ ๒-๓ ปีเพรำะว่ำเวลำพัฒนำระบบอย่ำงนี้บำงที อำจจะต้องจ้ำงที่ปรึกษำสัญญำ
อย่ำงระบบล้มฯ ก็ใช้เวลำถึง ๓ ปีเพรำะว่ำเงื่อนไขต่ำงๆ และเป็นนวัตกรรม ทุกอย่ำงเพื่อช่วยคน ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงต้นทุน เรื่องทรัพย์ ก็สำมำรถเข้ำ
ชมทำงเว็บไซต์และหำกชอบก็สำมำรถเข้ำร่วมประมูลได้
กฎหมำยแก้ไขเพิ่มเติม คงมีไม่มำกแต่ในส่วนของกรมฯตอนนี้พัฒนำโหนดไปแล้วและรู้สึกว่ำ มีกำรจ้ำงที่ปรึกษำมำพัฒนำโหนดเพิ่มขึ้น ในกำรเรียนรู้
อำจจะไม่ต้องมือถือร้อยละ ๑๐๐ อย่ำงเดียวกับที่สหกำรประมูล ซึ่งจะมีลักษณะกำรประมูลที่ เอำมือถืออยู่ที่บ้ำนหรือที่ไหนก็ได้แล้วก็เอำมือถือมำ
ประมูลในห้องได้แล้วค่อยยกป้ำยด้วยไปพร้อมกันแล้วมีกำร streaming ถ่ำยทอดสดเพื่อควำมโปร่งใส ทุกคนมีสิทธิ์เข้ำถึงได้หมดสำหรับคนที่เข้ำไม่ถึง
เทคโนโลยี เรื่องกำรประมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์คือว่ำเป็นทำงเลือกเนื่ องจำกว่ำมีคนที่ไม่ค่อยรู้ หำกสนใจที่จะเดินทำงเข้ำมำก็ดี แต่ในขณะเดียวกันก็
สำมำรถประมูลแบบออนไลน์ได้ ตอนนี้กรมฯ ถ่ำยทอดสดตลอดหำกสนใจก็สำมำรถเข้ำดูกำรขำยทอดตลำดได้ตลอดเวลำ เนื่องจำกป้องกันระบบไม่
โปร่งใสก็สำมำรถเข้ำดูระบบออนไลน์ได้เลยจำกหน้ำเว็บไซต์ ในห้องขำยมีกำรบันทึกวิดีโอตลอดเวลำเมื่อมีคนตั้งข้อสงสัยว่ำทำไมถึงไม่ได้
หลักเกณฑ์ ในกำรขำยทอดตลำด ณ ปัจ จุบัน คือ รำคำของกำรประเมินที่ดินแต่ว่ำมันเป็นรำคำกลำงเท่ำ นั้น โดยจะขำยให้ กับผู้ที่ให้ร ำคำสูง สุ ด
เพรำะฉะนั้นรำคำเริ่มต้นจึงไม่แพง และจะมีโครงกำรสวัสดิกำรของภำครัฐซึ่งกรมฯ จะขำยโดยมีกำรวำงหลักประกัน ๓,๐๐๐ บำททุกรำยกำร แต่ทรัพย์
ไม่เกิน ๑ ล้ำนบำท ถ้ำผู้เข้ำร่วมประมูลมีบัตรสวัสดิกำรภำครัฐก็สนองนโยบำยของรัฐบำลคือทรัพย์ไม่เกิน ๑ ล้ำนบำทวำงหลักประกัน ๓,๐๐๐ บำท
โดยที่ไม่ต้องเข้ำเงื่อนไขของกรมบังคับคดี
ด้ำนอุปกรณ์ควำมพร้อมเนื่องจำกขณะนี้ ศูนย์สำรสนเทศจะมีควำมเชี่ยวชำญในเรื่องของ application เพรำะทำ application มำมำก เท่ำที่ทรำบมี
ประมำณ ๖ - ๘ application แล้ว ซึ่งเป็นกำรพัฒนำโดยของกรมฯ เอง มีกำรพัฒนำเป็นข้อมูลคดี นักพัฒนำออกแบบในขณะเดียวกันมีจ้ำงที่ปรึกษำ
ทำระบบต่ำง ๆ เช่น ระบบยึดทรัพย์ ตอนนี้ก็ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งนั้น ตอนที่มีโควิด จะมีปัญหำเหมือนกัน มีเจ้ำหน้ำที่บำงส่วนที่ทำงำนที่บ้ำน แต่ประเด็น
คือต้องมีคอมพิวเตอร์ เพรำะว่ำงำนส่วนใหญ่ผ่ำนคอมพิวเตอร์ ถ้ำไม่มีก็จะสแตนบำยที่กรมฯ และมีกำรเหลื่อมเวลำเป็นส่วนที่จะช่วยไปได้บำงส่วน
ปัญหำ E-Offering ที่ใช้อยู่มีปัญหำเรื่องสัญญำณ ต่ำงจังหวัด บอกไม่ได้ ๙ โหนด หมำยควำมว่ำทุกสัญญำณพร้อมถึงจะเริ่มกำรขำย บำงครั้งขำยอยู่
สัญญำณหำยไปจำกจังหวัด ต้องหยุดทำกำรขำย และต้องรอจนกว่ำสัญญำณจะกลับมำซึ่งไม่สำมำรถกำหนดได้แน่นอนว่ำจะต้องใช้เวลำในกำรรอนำน
เท่ำใด ทำงกรมฯ มีแนวทำงแก้ไขคือทำงศูนย์ที่กรุงเทพจะเป็นตัวกลำงในกำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ระหว่ำงกำรทำกำรขำยผ่ำ น
ระบบออนไลน์ ที่ผ่ำนมำพบว่ำมีกรณีของสัญญำณจำกภูมิภำคหลุดทุกครั้ง แต่ละครั้งมีระยะเวลำไม่เท่ำกัน แต่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ ทำให้กำรขำย
สำมำรถดำเนินต่อไปได้จนเสร็จ
ในกรณีของข้อกฎหมำยเนื่องจำกว่ำหำกใช้มือถือสัญญำณจะเข้ำมำที่ส่วนกลำง หำกไม่มีใครเข้ำมำก็จะไม่มีสัญญำณ เพรำะเวลำมีผู้ เข้ำใช้ระบบจำนวน
มำกจะไม่ทรำบว่ำเป็นกำรเข้ำระบบจำกที่ใด ผู้เข้ำร่วมประมูลต้องรับควำมเสี่ยงนี้เอง ต้องแน่ใจว่ำ สัญญำณต้องแรงพอที่จะเข้ำมำสู้ รำคำกันเหมือน
สหกำรประมูลซึ่งไม่เห็นตัวคนประมูลเลย หำกทำได้จะลดกำรฮัว้ ลงได้เพรำะไม่เห็นหน้ำคนประมูล และผู้เข้ำร่วมประมูลมีรหัสซึ่งไม่สำมำรถทรำบได้ว่ำ
รหัสนี้เป็นใคร หำกเกิดข้อผิดพลำดจำกระบบของตนเอง ผู้เข้ำร่วมประมูลต้องยอมรับได้อันนี้อำจจะไม่ต้องถึงข้อกฎหมำย แต่ อำจจะเป็นแนวปฏิบัติใน
กำรขำย E-Offering ว่ำผูเ้ ข้ำร่วมประมูลต้องประมูลให้ทันเหมือนเวลำวำงหลักประกัน ต้องมีกำรแจ้งให้ทรำบทั่วกันเป็นระเบียบแนวปฏิบัติไม่ต้องแก้ไข
กฎหมำยเพรำะไม่ได้เกี่ยวกับตัวกำรบังคับคดีในส่วนเรื่องกำรขำยทอดตลำดหรือว่ำมีคำสั่งมำรองรับในเรื่องของกำรขำยแตกต่ำงกันไปขำยธรรมดำขำย

ทอดตลำดโดยวิธีออนไลน์
วำงหลักทรัพย์ด้วยระบบออนไลน์ไม่น่ำจะมีปัญหำเพรำะว่ำเรำก็ใช้เครื่ อง EDC อยู่แล้ว แต่ถ้ำเกิดว่ำเป็นมือถืออำจจะต้องวำงเงินประกันเหมือนซื้อ
User และวำงเงินประกันหำกต้องกำรประมูลทรัพย์รำคำ ๓ ล้ำนขึ้นไปต้องมีเงินประกัน ๑๕๐,๐๐๐ บำท หำกอยำกจะซื้อทรัพย์รำคำ ๒ ล้ำนก็ได้แต่จะ
ต่ำกว่ำนี้ไม่ได้ ต้องอยู่ที่ว่ำผู้เข้ำร่วมประมูลอยำกจะได้แต่รำคำเท่ำใด ถ้ำผู้เข้ำร่วมประมูลต้องกำรวำงไว้ ๑๕๐,๐๐๐ โดยประมูลได้ตั้งแต่ ๑ ล้ำนบำทไป
จนถึง ๓ ล้ำนแต่ว่ำจะเกิน ๓ ล้ำนไม่ได้และเงื่อนไขปัญหำจะเป็น ๒๕๐,๐๐๐ บำท จึงให้เป็นทำงเลือกว่ำบำงคนชอบออนไลน์ หรือชอบ walk in เข้ำมำ
เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจเลยว่ำระบบจะไม่ล่ม เลือกเอำที่สะดวกไม่ต้องเดินทำงไม่ต้องลำงำน ดูที่ออฟฟิศ
กำรเข้ำทำสัญญำ คือตอนนี้หำก walk in เข้ำมำสัญญำทำตั้งแต่วันประมูลแล้วก็ ๑๕ วันนี้ต้องชำระส่วนที่เหลืออีก ๑๕ วันยังไม่สำมำรถชำระได้ ทำง
กรมฯ อนุญำตให้อีก ๓ เดือน ในกรณีระบบออนไลน์หำกชนะกำรสู้รำคำภำยใน ๑๕ วันต้องมำทำสัญญำ หรือกรมฯอำจกำหนดเป็นระยะเวลำอื่น ๆ
เช่น กำหนด ๗ วัน หรือ ๑๕ วัน ถ้ำไม่ทำสัญญำมัดจำจะนำทรัพย์ออกขำยใหม่เพรำะว่ำมีเงินประกันคืนเงินเพื่อใช้หนี้ ในกรณีที่มอบอำนำจจำก
ต่ำงประเทศสำมำรถมอบอำนำจให้เข้ำทำสั ญญำได้ หนังสือก็จะเป็นว่ำนำย ก โดยนำย ข อำจจะเป็นมอบอำนำจทำตั้งแต่ประมูลแล้วก็ถึงสัญญำ ๒
ธุรกรรม ยกเว้นเวลำไปทำนิติกรรมกับที่ดินก็เป็นในส่วนของระเบียบของกรมที่ดินไปว่ำสำมำรถมอบอำนำจไปทำอย่ำงอื่นไม่ได้หรือไม่ แต่ของทำงกรมฯ
สำมำรถดำเนินกำรแทนได้ทั้งหมด ในเขตของ สปก. ตอนนี้ดูแลในพื้นทีต่ ลิ่งชัน เขตดุสิต หนองแขม ๓ เขต ทรัพย์ของทำงนี้จะมีรำคำไม่สูงมำก แถบนี้
จะมีกำรขำยบ้ำนและที่ดินมำก คือ เป็นหมู่บ้ำนมำกเพรำะส่วนใหญ่ก็เลือกซื้อบ้ำน ตึกแถวจะมีบ้ำงประปรำย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นบ้ำนพร้อมที่ดิน
นอกจำกนี้ ช่วงหลังธนำคำรบังคับคดีค่อนข้ำงเร็วอีกด้วย ทำงกรมฯ ขำยบ้ำนพร้อมที่ดินโดยลูกค้ำส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๐ ซื้อไปใช้เองจะมีส่วนน้อยที่ซื้อ
ไปเก็งกำไร บำงคนอำจจะคิดว่ำเงินฝำกมีน้อยเก็บเป็นทรัพย์สิน ทรัพย์สินขำยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมูลค่ำเพิ่มขึ้น จะเป็นที่ดินพร้อมบ้ำน ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ว่ำ
ถือว่ำร้อยละ ๑๐ ตอนนี้คือเศรษฐกิจไม่ดี รำคำที่ดินอำจไม่เพิ่มขึ้นทุกปี เช่น โครงกำรของรัฐบำลที่มีปัญหำบอกว่ำจะมีถนนตัดผ่ำนแต่สำรวจไม่คุ้มกับ
ต้นทุนเขำเปลี่ยนเส้นตรงทำงเป็นปทุมธำนี ธนำรักษ์ต้องปรับรำคำลงมำ คนซื้อตอนนั้นขำดทุน ดังนั้นโครงกำรของรัฐบำลก็เป็นส่วนหนึ่ง เวลำสำรวจไม่
คุ้มกับต้นทุนก็เปลี่ยนมำทำงปทุมธำนีลำลูกกำตรงนั้นไม่ได้ผ่ำน ทำงธนำคำรจะต้องปรับรำคำลงหรือนักลงทุนคือควำมเสี่ยงเอำเอง แต่โครงกำรของ
รัฐบำลที่เป็นไปตำมที่สำรวจไว้ และดำเนินกำรไปตำมผลกำรสำรวจก็มีมำกเช่นกัน
กำรเข้ำดูทรัพย์หรือรำยละเอียดของทรัพย์ ทุกครั้งที่กรมฯ ออกรำยกำรหรือออกขำยทอดตลำดต้องบอกว่ำทรัพย์รำคำอำจจะไม่แพง แต่จะต้องไปดู
ทรัพย์ก่อน เช่น หำกเป็นทรัพย์จำเลยยังไม่สำมำรถบอกได้ หำกเป็นทรัพย์ตำบอด เจ้ำหนี้ทำกำรยึดมำ แล้วนำมำบังคับคดีขำยทอดตลำด กรมฯ ไม่
สำมำรถที่จะหลีกเลี่ยงกำรขำยได้ ฉะนั้นผู้ที่สนใจเข้ำร่วมประมูลซื้อทรัพย์ที่ประกำศขำยต้องไปดูก่อน หำกถูกใจจึงเข้ำร่วมประมูลซื้อทรัพย์ กรณี หลัง
ประกำศขำยมีกำรเขียนว่ำรอนสิทธิ์เป็นเรื่องของกำรรอนสิทธิ์ พนักงำนไม่รับผิดชอบ ผู้ซื้อจะต้องไปดูและถือว่ำรับผิดชอบเอง มีกรณีอย่ำงนี้ทรัพย์เรำ
ยึดไว้นำนผ่ำนมำ ๑๐ ปีแล้วสภำพเปลี่ยนแปลงไปจำกรูปที่มีซึ่งได้มำเมื่อตอนยึดทรัพย์ ฉะนั้นผู้ซื้อจึงจำเป็นต้องไปดูทรัพย์เสียก่อนตัดสินใจซื้อ บำงครั้ง
อำจพบว่ำสภำพทรัพย์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ขณะที่ยึดทรัพย์เดิมอำจมีทำงเข้ำ ในปัจจุบันอำจไม่มีแล้ว ถนนที่เคยมีอำจไม่มีแล้ว เป็นต้น
ตอนนี้กรมฯ กำลังจะทำ MOU กับกรมที่ดินแต่เนื่องจำกว่ำกรมที่ดินมีกฎระเบียบ และกกฎหมำยที่เกี่ยวข้องจำนวนมำก จึงได้มีกำรชะลอไว้ก่อน แต่ใน
เรื่องของหมำยศำลต้องกำหนดสถำนที่ออกมำเป็นรูปภำพประกอบกับรำยงำนเดินหมำย เพื่อเป็นส่วนประกอบกำรเดินหมำย ในสมัยก่อนไม่สำมำรถ
ระบุได้ว่ำได้มีกำรไปตรวจดูสถำนที่จริงอีกครั้งหรือไม่ ประกอบรำยงำนว่ำวันนี้ได้ไปบ้ำนเลขที่นี้เจอใครบ้ำง ไปดูที่ตรงไหน กำรใช้ภำพถ่ำยได้ถ่ำยเอง

หรือไม่ หรือใช้ภำพถ่ำยที่ทำงฝ่ำยจำเลยเป็นผู้ส่งมำให้
คุณประมูลทรัพย์อยู่ในสำนักงำนที่ดินที่ใด ในข้อมูลจะมีบอกไว้ และเมื่อไปแจ้งที่กรมที่ดิน ว่ำที่ตั้งทรัพย์อยู่ที่อำเภอใด สำมำรถติดต่อเจ้ำพนักงำนได้เลย
เนื่องจำกปกติเมื่อยึดทรัพย์จะต้องแจ้งกรมที่ดินเพื่อบันทึกกำรอำยัดไว้ว่ำ ที่ดินที่นั้นๆ ได้มีกำรยึดทรัพย์แล้ว จะไม่สำมำรถทำกำรจำหน่ำยจ่ำยโอนได้
โดยแจ้งไปที่ดินที่อยู่ในเขต เพรำะฉะนั้นหำกผู้ซื้อทรัพย์ไม่แน่ใจ สำมำรถดูได้ในสำนวนแจ้งกำรยึดทรัพย์ได้ เวลำทำกำรโอนก็เช่นเดียวกัน เวลำโอนซื้อ
ได้เสร็จ ก็ต้องทำหนัง สือที่ดินที่นั่นเพื่อไปโอนกรรมสิทธิ์ดูได้ มีกำรประสำนงำน มีติดปัญหำที่สำนักงำนที่ดินบ้ำง งำนของสำนักงำนที่ดินจะมีกำร
ประสำนงำนกับงำนของกรมฯอยู่มำก ในกรณีต่ำงจังหว้ด เรำก็มีหลักประกันง่ำย หำกอยำกรู้ว่ำเรำยึดที่ดิน ณ ตอนนี้ถ้ำไม่มีภำระจำนองก็สำมำรถส่ง
แฟ็กซ์ได้เลย เพรำะไม่มีภำระจำนองอำจจะมีปัญหำว่ำเรำยึดเช้ำโอนบ่ำยหนังสือยังไม่ไป เรำก็จะส่งแฟกซ์ก็จะประสำนกับเจ้ำหน้ำที่ว่ำขออนุญำตใน
กรณีที่ไม่มีภำระจำยอม แต่ถ้ำมีภำระจำนองติดธนำคำร ก็ต้องรอกำรดำเนินกำรจำกทำงด้ำนธนำคำรด้วย ซึ่งอำจทำให้เกิดควำมล่ำช้ำออกไป
กรมที่ดินยังคงมีประเด็นติดขัดเรื่องของกำรพัฒนำเทคโนโลยี กำรพัฒนำเทคโนโลยีของทำงกรมบังคับคดีนั้นมีควำมพร้อม แต่เมื่อส่งเรื่องในขั้นตอนที่
ต้องเกี่ยวข้องกับกรมที่ดิน โดยที่ทำงกรมที่ดินยังไม่มีกำรพัฒนำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังคงใช้ระบบเอกสำรแบบเดิมซึ่งยังคงเป็นกำรใช้กระดำษ เช่น
กำรออกโฉนดที่ดิน ประเด็นสำคัญในกำรพัฒนำคือกำรจัด ทำ database ซึ่งหำกต้องกำรพัฒนำจำกระบบดั้งเดิมที่เป็นกระดำษนั้น ก็เป็นเพียงกำร
อัพเดทข้อมูลที่อยู่ในกระดำษ เช่น โฉนด เข้ำสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มี หำกต้องกำรตรวจสอบข้อมูลในโฉนดที่ดินยังคงต้ องเป็นกำรสืบค้น
จำกกระดำษ ดังนั้นกำรขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงมีควำมล่ำช้ำ ซึ่งส่งผลทำให้กำรขำยทรัพย์นั้นเกิดควำมล่ำช้ำ มีควำมเห็นว่ำหำกกรมที่ดินสำมรถพัฒนำใน
ส่วนนี้ได้ จะทำให้กระบวนกำรขำยทอดตลำดมีควำมรวดเร็วมำกขึ้น
หำกเป็นระบบออนไลน์เต็มร้อย กรมบังคับคดีอำจจะเป็นคนควบคุมและให้มีคนนอกเข้ำมำช่วยในกำรดูแลระบบ ซึ่ งในส่วนนี้อำจจะซับซ้อนเกินไป ใน
ส่วนที่เป็นบุคคลภำยนอกอำจจะเข้ำมำช่วยดูแลระบบแต่ไม่ใช่ในเรื่องของกำรให้เอกชนมำทำกำรขำย ในส่วนของรำคำอำจจะคุมยำก หำกคุมได้จะต้อง
ใช้ระเบียบที่เข้มข้นขึ้น มีแนวคิดว่ำหำกมีงำนเยอะอำจจะให้เอกชนเข้ำดำเนินกำร เนื่องจำกเกี่ยวเนื่องกับหลำยส่วน เพรำะหำกเกิดควำมเสียหำย มี
คู่ควำม และเรื่องกำรขำยเป็นหัวใจของกรมบังคับคดี เป็นระบบที่จะต้องแจ้งเรื่องของกำรขำยว่ำนัดแต่ละครั้งขำยอย่ำงไร และต้องกำหนดสถำนที่ขำย
หำกทำระบบออนไลน์ต้องเป็นประเทศระดับเดียวกัน หำกเป็นเกำหลีหรือสิงคโปร์ก็เป็นได้ โดยอำจมีกำรเรียนรู้จำกประเทศเหล่ำนี้ในกำรทำระบบด้วย
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
การขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
สินทรัพย์ที่เข้ามาที่กรมบังคับคดีจะมีจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ เจ้าหนี้หลักใหญ่คือเจ้าหนี้จานอง ธนาคาร ที่บังคับชาระหนี้ให้กับลูกหนี้ ่ึ่งทางกรมบังคับคดี
จะมองข้ามคนรุ่นใหม่ไม่ได้เพราะเป็นคนที่มี กาลัง ่ื้อ จึงได้ดาเนินการ E-Offering ให้เป็นอีกทางเลือกของคนที่ต้องการเข้าประมูล ส าหรับคนที่อยู่
ต่างจังหวัดอาจเห็นทรัพย์ที่จะขายที่กรุงเทพฯ ่ึ่งอาจจะไม่ต้องเดินทางมา ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินถูกกว่าค่าเสี่ยงภัยก็สามารถเข้ามาประมูลในห้องประมูล
ณ จังหวัดนั้น ๆ ได้ ดีกว่าไปเสี่ยงภัยในความล่าช้าของระบบที่อาจไม่วางใจ ทาให้การทา E-Offering ที่ผ่านมาหลายครั้ง ยังไม่ค่อยประสบผลสาเร็จ
เท่าที่ควร คนเสนอคือคนที่อยู่ในห้องประมูล ดังนั้นอาจจะมีการเสนอขายที่ต่างจังหวัดเพราะคนกรุง เทพฯ อาจสนใจที่่ื้อ ระบบออนไลน์มากกว่าคน
ต่างจังหวัด ทาการทดลองโดยให้ขอนแก่นกับเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง อาจเสนอผู้แทนโจทก์เนื่องจากการมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สามารถขอเบิกได้
เนื่องจากผู้แทนโจทก์ในแต่ละคดีเป็นการ outsource อย่างไรก็มีค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง สาหรับกรณีที่ออกเดินทางไปต่างจังหวัด เป็นเรื่องที่
กรมฯ มองภาพไม่ชัดเพราะยังไม่ได้ศึกษา ถือเป็นอุปสรรคประการหนึ่ง เพราะผู้แทนโจทก์คิดว่าสามารถได้ค่าตัวเพิ่มมากกว่าหรือไม่ เป็นอีกจุดที่กรมฯ ยัง
มองไปไม่ถึง ่ึ่งเข้าใจว่าผู้แทนโจทก์ต้องเข้าไปขัดทรัพย์หรือดันราคา เพื่อให้ผู้่ื้อเพิ่มราคาขึ้นจากฐานที่ตนเองอยู่โดยคิดว่าหากมีฐานราคาและให้ต่อ จะ
สามารถดันราคาให้ขึ้นไปได้ ในลักษณะแบบนี้ผู้แทนโจทก์มาพร้อมกับเงินและตั้งราคามาอย่างดีเพื่อทาให้สีสันของการขายขยับขึ้นไป ผู้แทนโจทก์ที่เป็น
ธนาคาร เป็นสถาบันการเงินทุกรายเอาราคามาด้วย หากไม่เอาราคามาด้วยและเกิดพลาดไปทาให้ได้ราคาที่คน่ื้อไปนั้นต่ากว่าราคาที่ตนเองกาหนด ไว้
จะมีการตั้งกรรมการสอบ และผู้แทนโจทย์ต้องรับผิดในราคานั้น เคยพบตัวแทนโจทก์ที่มาไม่ทันและกาหนดราคาขายที่ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่มาไม่ทัน
และขายออกไปได้ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงต้องรับผิดในความต่างนั้น การขายของกรมฯ เริ่มตั้งแต่ ๙.๐๐ น. จนกระทั่งเสร็จ เพราะอยู่ที่เนื้อในแต่ละคดีว่า
สู้กันมากน้อยระดับใด หากประมูลกันนาน อาจเป็นชั่วโมง เริ่มไต่ราคากันขึ้นไปบางครั้งติดกัน ๑๐ คดี หากไม่มีคน่ื้อจะเร็วมาก ไม่สามารถกาหนดได้ว่า
แต่ละคดีจะใช้เวลาในการประมูลนานเท่าใด ไม่มีคนมาหน้างานก็มี บางครั้งคนสองคนก็ไล่ราคากันนานมากเป็นครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่ง
การขายทอดตลาดในรูปแบบ E-Offering ของกรมบังคับคดี
ในส่วนของ E-Offering จะทาการทดลองเปลี่ยนจากศูนย์กลางเป็นโหนดและเปลี่ยนจากโหนดเป็นศูนย์กลางเพื่อวิเคราะห์ดูว่าคนในกรุงเทพฯ ชอบการ่ื้อ
ขายระบบออนไลน์ในระดับใด อาจจะสอบถามเรื่องของการขาย E-Offering ว่าดีหรือไม่ หรือต้องการเข้าร่วมหรือไม่ ทางกรมฯ ต้องการคนที่สนใจเปลี่ยน
หน้าใหม่เข้ามา หากกรมฯ ยังปล่อยให้คน่ื้อเป็นคนกลุ่มเดิมอาจเกิดการสมรู้กัน ตอนแรกที่เข้ามาไม่ได้เป็นเพื่อนกันแต่พอ่ื้อไป่ื้อมากลายเป็นเพื่อนกัน
ไม่ได้ให้ราคากันตามจริง เลยทาให้ไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ หรือบางครั้งคนหน้าใหม่ไม่กล้าที่จะให้ราคาตามที่ต้องการจะสู้ คิดว่าการขายทอดตลาดแบบนี้
มีข้อดีด้านหนึ่งคือทาได้ตามต้องการ ไม่ต้องเกรงใจหรือกลัว่ึ่งกันและกัน บางครั้งบางรายกลัวพอถูกไล่ประมูลมาก ๆ ก็รู้สึกไม่ปลอดภั ย กรมฯ มี
กรรมการในการขายทอดตลาดอยู่แล้วเพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปอย่างโปร่งใส แต่พอให้ราคาไปแล้วก็มีเรื่องของการร้อง การเพิกถอนเข้ามา กรมฯ
มองว่าช่องทางการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์อาจจะมาเติมเต็มในเรื่องการขายได้ เช่น ทรัพย์บางอย่างที่จะ่ื้อเป็นทรัพย์ง่าย ๆ ไม่ต้องตัดสินใจมาก

ประเภทโทรทัศน์ ตู้เย็น เปิดออกมาแล้วแล้วเป็นลักษณะที่ชอบ ก็ยังอยากจะไปหน้าร้านอยู่ ในเรื่องของการขายทอดตลาดยังมองว่าเป็นคน ๒ กลุ่ม คือ
ตัดสินใจ่ื้อโดยที่ไม่ต้องเห็นของจริง และไปดูมาแล้วต้องการ่ื้อ จากการที่มีแผนผัง ดูสภาพ ในบางครั้งไม่ได้มีการเปลี่ยนภาพถ่าย ตอนถ่ายภาพยังเป็น
ป่าแต่ตอนนี้เป็นถนนตัดผ่าน/ดูดีขึ้น คนที่ต้องการ่ื้อทรัพย์จริงๆ ก็มี แต่พวกที่ไม่ดูทรัพย์ก็มีเป็นพวกที่่ื้อมาขายไป หรือบางครั้งก็มีคาสั่ง่ื้อมาแล้วว่าต้อง
่ื้อแปลงนี้ ในห้องขายทอดตลาดก็จะมี่ื้อด้วยตัวเองและรับจ้าง่ื้อ
กรมฯ ยังต้องการให้มีหลาย ๆ ทาง ทราบมาว่า E-Offering ยังไม่ดีเท่าที่ควร การจุดประกายให้เห็นว่ากรมฯ พยายามที่จะปรับและทาบางเรื่องขึ้นมาก่อน
โดยไม่สามารถละเลยคนที่่ื้อด้วยกระดาษได้ ใจจริงการขายระบบออนไลน์ไปทั้งหมดเลยอาจจะง่ายกว่า หากกรมฯ ประกาศว่าคนที่มาประมูลในวันนี้ให้
ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น อาจนึกเทียบกับกรมสรรพากรที่สามารถให้ยื่นเสียภาษีแบบกระดาษได้ แต่คนที่ยื่นทางระบบออนไลน์และไม่เข้าใจในระบบก็
อาจจะบอกว่ากรอกไปแล้วไม่สามารถดาเนินการได้ ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น โหลดไม่ถูก ต้องก็มี หากยื่นผ่านระบบออนไลน์แล้ว เกิดทางกรมสรรพากร
ต้องการตรวจสอบก็ต้องเก็บ เอกสารตัวจริง ให้ จึง ถือเป็นเรื่องง่ายกว่าส าหรับหลายคนในการเดินเข้าไปถึง กรมสรรพากรด้วยตนเอง ที่ในทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ห้ามคนที่เดินเข้ามายื่นเอกสารตัวจริง จึงต้องเก็บเอกสารไว้ ปัจจุบันมีการยื่น เอกสารทาง e-filling หากมีคนเดินเข้ามาเพื่อให้ทาให้
ทางกรมฯมีการเตรียมคอมพิวเตอร์และมีเจ้าหน้าที่แนะนาเพื่อ เป็นการให้บริการและทาให้ผู้มาใช้บริการมีความรู้สึกที่ดี ดังนั้น กรมฯ ต้องเปลี่ยนวิธีทา
ค่อย ๆ ปรับไป โดยหวังในเรื่องความรวดเร็วหากเป็น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมายคืออยากเห็นทางเดียว แต่ในช่วงเริ่ มต้นอาจยังทาไม่ได้ และยังไม่
สามารถละเลยคนที่ถือกระดาษอยู่
สาหรับ device นั้น หากใช้โทรศัพท์ของตนเองจะเป็นการดี เพราะไม่ต้องการให้ใช้เครื่องของกรมฯ เนื่องจากถ้า่ื้อไม่ได้อาจจะกล่าวโทษว่าเป็นเพราะ
เครื่องของกรมฯ หากไม่เกเรและยอมรับก็ดีไป แต่คนที่เกเรมีทุกวันที่ขายสดยกป้ายกันก็ยังเถียงกันว่าเขายกเร็วทาไมไม่ได้ ต้องเอากล้องมาเปิดให้ดูกันว่า
อีกคนยกก่อน ในส่วนระบบออนไลน์ใครต้องการ ก็ใช้โทรศัพท์ของตัวเอง ความสามารถก็ของตัวเอง แต่ระบบในห้องสัญญาณต้องมีความเสถียรหากมานั่ง
ในห้อง หรือที่บ้านอันนี้ต้องเป็นอินเทอร์เน็ตที่บ้านของตัวเองแล้วที่ต้องเสถียร
ระยะเวลาในการใช้ ระบบออนไลน์แบบสมบูรณ์ ทางกรมฯ ต้องการเห็นผลที่เกิดขึ้นจริง คือ ปี ๒๕๖๖-๖๗ การที่กรมฯ เปิดระบบออนไลน์ แต่ ยังไม่
สามารถทาได้ทันที ต้องเขียนระเบียบคาสั่งหรือทาอะไรอีกหลายอย่างกว่าจะได้ กรมฯ คิดว่าปลายปี ๒๕๖๖ หรือต้นปี ๒๕๖๗ หากทาได้เราจะปรับระบบ
E-Offering ให้ดีขึ้น แต่อยู่ในห้อง และสามารถใช้โทรศัพท์ของตัวเอง โดยอาจจะมีการปรับเพื่อให้เกิดการปรับพฤติกรรมของผู้ใช้
รูปแบบการดาเนินการขายทอดตลาดออนไลน์
ตัวอย่างการดาเนินการของประเทศเกาหลีใต้ก็ต้องใช้เวลา เพราะต้องค่อยๆ ไป มิฉะนั้นจะถูกต่อต้านจากผู้่ื้อ โดยทั่วไปคนที่ถือเงินมาประมูลส่วนใหญ่
เป็นคนที่อายุ ๕๕ ขึ้นไป บางที ๖๐-๗๐ ที่อาจจะ่ื้อเพื่อลงทุนให้ลูกให้หลาน แต่คนที่เป็นคนได้รับอาจจะไม่ค่อยสนใจ คนที่จะทาให้ตลาดคึกคักจึงน่าจะ
เป็นคนอายุ ๔๐ ที่กาลังสนใจในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ อาจจะขยับในเรื่องของการขายแยกทรัพย์ ว่าทรัพย์ประเภทใดที่ค วรนาไปขายทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ คอนโดไปขายระบบออนไลน์ดีหรือไม่ เป็นกลุ่มหรือเป็นอะไรที่เห็นได้ชัดไม่ต้องเสี่ยงภัยมากนัก เนื่องจากมีคนหลายกลุ่มทางกรมฯ จึงไม่
สามารถทิง้ แต่ละกลุ่มได้
การเตรียมพร้อมของกรมบังคับคดี
ในส่วนของบุคลากรไม่ค่อยกังวลเนื่องจากบุคลากรใช้เทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มต้นในส่วนของการบังคับคดีแพ่งทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อาจจ ะมีบุคลากร

อาวุโสที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบ้าง และหากจะต้องทาก็ต้องจ้างคนมาช่วยสนับสนุน ในส่วนที่กรมจะพัฒนาเองหรือจ้างให้บุคคลภายนอกเข้ามาดาเนินการ
ให้ การจ้างคนนอกอาจจะไม่ค่อยมั่นใจนักเพราะกรมฯ เคยใช้เจ้าพนักงานบังคับคดีที่เป็นเอกชน ผู้รับบริการจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าใด ธนาคา รเองใช้เจ้า
พนักงานบังคับคดีเอกชน เนื่องจากบุคลากรของกรมฯ มีน้อย และปริมาณคดีของกรมฯ มีมากกว่า กว่าที่กระบวนการจะเสร็จ ่ึ่งยังมีความต้องการได้รับ
บริการที่ดีเหมาะสมและราคาถูก หากให้เอกชนไปทา ยังไม่มั่นใจว่าหากมีการร้องเรียน จะร้องเรียนได้ที่ไหน แต่หากเป็นราชการมีช่องทางในการร้องเรียน
ต่อให้กรมฯ ทาถูกต้องก็ต้องมีการชี้แจงเป็นกระดาษในทุกประเด็น ผู้รับบริการรู้สึกว่าหากเป็นระบบราชการยังมีหัวหน้า มีฝ่ายให้ร้องเรียนและออกมา
รับผิดชอบ ในส่วนธนาคารก็ยังมั่นใจในตัวกรมฯ อยู่
การดาเนินการของกรมบังคับคดีที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
การขายในลักษณะนี้เป็นการขายตามกฎหมาย่ึ่งถูกบังคับ ความพอใจของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน ต่างจากการที่ธนาคาร่ื้อสินทรัพย์จากกรมฯ
ไปแล้วไปขายต่อ ่ึ่งธนาคารสามารถทาได้ตามที่กาหนด จะไปทาการบูรณะไปดูแล ธนาคารจะมีบริษัทเข้ามาและรับต่อไปสามารถทากาไรได้ดี บางผู้ที่่ื้อ
จากกรมฯ ไม่ทันก็ไป่ื้อจากธนาคาร ตรงนั้นจะมองเห็นได้ว่าไม่ต้องมาเสี่ยงภัยในเรื่องของการฟ้องขับไล่ กรมฯพยายามที่จะผลักดันการแก้ กฎหมายหาก
ร้องแล้วไม่สามารถเพิกถอนได้ เดิมมีเรื่องของการคัดค้านด้านราคา เช่น คัดค้านราคาได้ ๑ ครั้ง หลังจากนั้น ก็มีการแก้ กฎหมาย ในเรื่องของการแก้
กฎหมายนั้น กรมฯ ทางานด้วยความถูกต้อง เนื่องจากเป็นตัวกลาง โจทก์จะรู้สึกว่าทาไมขายช้าหรือจาเลยจะคิดว่าทาไมเร่งรัด เพราะกรมฯ ต้ องรักษา
เส้นทางตรงกลาง่ึ่งเป็นเรื่องยาก ในเรื่องของการขายทอดตลาดเป็นเรื่องของการปลิดชีวิต/วิญญาณของเจ้าของทรั พย์เดิมไป การยึดยังไม่รู้สึก เท่ากับ
ตอนขายออก บางครั้งทางกรมฯ ก็มีผิดพลาดบ้าง เช่น โหลดแผนที่ตั้งให้ผิด เนื่องจากทรัพย์ในปริมาณมาก อาจเกิดการผิดพลาดขึ้นมาได้ บางครั้งผู้แทน
โจทก์มาส่งเอกสารให้กรมฯ ผิด ที่แปลงนี้แต่มาส่งแผนผังผิดที่กัน บางครั้งโจทก์เองก็ไปตอนที่ทาสินเชื่อ เจ้าหน้าที่เดินหมายของกรมฯ ต้องไปดูทรัพย์แต่
บางครั้ง กรมฯ ก็ไปตามที่จดที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินว่างเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่ อาจจะเป็นสาเหตุในเรื่องของการเพิกถอนการขายได้ทั้งสิ้น สาหรับภาพทรัพย์
นั้นมาจากโจทก์ ่ึ่งนาภาพถ่าย แผนที่ตั้งทรัพย์ กรมฯ ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปสืบทรัพย์ส่งมาให้และให้พนักงานเดินหมายไปยิงพิกัดเพื่อยืนยันความถูกต้อง
การเริ่มต้น ของกรมฯ เป็นการตั้ง ต้นจากผู้แทนโจทก์เป็น คนตั้ง เรื่องเข้ามา ในเรื่องของการตลาดมี การนาข้อมู ล ไปไว้ในศู นย์ข้อมูล การตลา ดและ
อสังหาริมทรัพย์ หากไปเชื่อมลิงค์ก็จะมีให้ เห็น มีทางธนาคารมาข้อลิงค์เพื่อไปประกาศหน้าเว็บ ไ่ต์ของธนาคาร ตอนแรกมาขอข้อมูลเพื่อไปลงหน้า
เว็บไ่ต์ที่ธนาคารนั้นไม่สามารถทาได้ ่ึ่งหากเอาลิงค์ไปวางอาจจะดีขึ้นสาหรับการประชาสัมพันธ์หรือการตลาด มีการไปทามหกรรมการขาย เช่น ที่ศู นย์
ประชุมสิริกิติ์ คนเข้าไปร่วมมากเนื่องจากวันทางานไม่สามารถมาดูทรัพย์ได้ การขายในวันเสาร์จึงได้ผลดี การจัดมหกรรมนี้เป็นเรื่องสาคั ญเพราะเพิ่มฐาน
ของผู้่ื้อ และจะทาให้การสมรู้ในการประมูลลดลง เป็นวิธี/เส้นทางที่กรมฯ ดาเนินการ ในส่วนของคนที่ทาอาชีพ่ื้อ -ขาย กรมฯ กาหนดไว้ประการเดียว
คืออย่าเข้ามากวนคนที่เข้ามา่ื้อปกติ การสมรู้กัน การกวนว่าคุณต้องจ่ายผม ๕๐,๐๐๐ บาท แล้วจะยอมปล่อยให้ ในรูปแบบเช่นนี้ห้ามทา ทางกรมฯ
จะแจ้งตารวจ เอาจริงเพราะทาให้ตลาดตาย ต่อไปจะไม่มีคนมาประมูลเหลือแต่พวกคนที่สมรู้กัน เพราะคนใหม่เข้ามาจะเจอพฤติกรรมแบบนี้ กรมฯ มี
การติดกล้องสอดส่องคนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ และเชิญออกจากห้องขายทอดตลาด บางคนเข้ามาจับเสือมือเปล่า เมื่อมีผู้ประมูลได้เดินเข้าห้ องน้า ก็ตามขม
ขู่ว่าจะร้องขัดทรัพย์เรียกให้จ่ายเงินจะได้ไม่ร้องขัดทรัพย์ ่ึ่งปัจจุบันกรมฯ มีสตรีมมิ่งไลน์ แต่ต้องเป็นเฉพาะระบบแอนดรอยด์เท่านั้น บางครั้งเป็นการร้อง
เพื่อประวิงเวลา หากไม่ได้เดือดร้อนก็ไม่เป็นอะไรมากแต่บางคนเงินก็ไม่สามารถมาแช่ได้เป็นเวลานาน ๆ

นายศราวุธ จารุจินดา
กรรมการบริหาร
บริษัทสหการประมูล จากัด
(มหาชน)

การให้บริการประมูลทรัพย์ของสหการประมูล
การประมูลที่สหการประมูลทาอยู่ไม่ใช่การบังคับคดี ประเด็นของสหการประมูลจะเน้นที่เรื่องเทคนิคการขายมากกว่ากระบวนการขายทอด ่ึ่งหากแบ่ง
ตามประเภทของการขายจะแยกเป็น ๓ ประเภท คือ
ประเภทที่ ๑ ขายโดยการที่เจ้าของไม่ต้องการขาย แต่เจ้าหนี้ต้องการขาย นั่นคือกระบวนการบังคับคดี เพราะเหตุนี้ความเป็นกรรมสิทธิ์ยังอยู่ที่ลูกหนี้
ประเภทที่ ๒ การขายทอดตลาดคือสิ่งที่เราทา โดยชื่อกรรมสิทธิ์เป็นของไฟแนน่์ คือการขายทอดตลาดของสหการประมูลคือรถที่ผู้ขายเอามาขาย
สหการประมูลโดยชื่อ โดยกรรมสิทธิ์เป็นของไฟแนน่์ เพราะฉะนั้นผู้เอามาขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จริง ๆ
ประเภทการขายที่ ๑ และที่ ๒ กรรมสิทธิ์ต่างกัน ประเภทแรก กรรมสิทธิ์เป็นของลูกหนี้ ส่วนประเภทที่สองกรรมสิทธิ์เป็นของเจ้าของรถ
ประเภท ๓ การประมูลของโบราณเจ้าของต้องการขายและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วย
เพราะฉะนั้น หากแยกตามประเภทจะมีอยู่ ๓ ประเภท ส่วนที่อยู่ในกระบวนการของการบังคับคดีคือประเภทที่ ๑ เท่านั้น ประเภทที่ ๒ กับประเภทที่ ๓
เจ้าของเป็นคนนามาขาย ลูกหนี้ในกระบวนการขายทอดตลาดของสหการประมูลก็แค่เข้ามาสู้ราคา ่ึ่ง ไม่เหมือนกับกระบวนการบังคับคดีที่วุ่นวายอยู่
เพราะลูกหนี้มาค้าน/มายกเลิก ตัวอย่างเช่น หนังเรื่องเพื่อนที่ระลึกที่ไปถ่ายทาที่ตึกสาทรยูนิค ตึกนั้นเป็นคดีในปี ๒๕๔๐ จนปัจจุบันธนาคารก็ยังยึด/ทา
การขายไม่ได้เพราะว่าความเป็นเจ้าของอยู่ที่ลูกหนี้ ่ึ่งสามารถยกข้อต่อสู้ได้มากมาย กรณีนั้นตอนขายทอดตลาดบางครั้งผู้เข้าสู้ราคาเข้ามาแข่งราคาเมื่อ
ประมูลได้แล้วก็ทิ้ง และมีการประมูลใหม่กว่ากรมบังคับคดีจะเรียกประมูลใหม่ใช้เวลาประมาณ ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน ปรากฏว่าเมื่อถึงกระบวนการ
ประมูลทาการสู้กันจนเกิดการพอใจ เมื่อจะทาการขายเขายื่นฟื้นฟูกิจการอีกก็ขายทอดตลาดไม่ได้ ดาเนินการคุยกันเรื่องฟื้นฟูกิจการแต่ ไม่สาเร็จ การยื่น
ฟื้นฟูกิจการไม่ได้ทา ฉะนั้นจึงชี้ให้เห็นว่ากระบวนการของกรมบังคับคดีในแง่ของกฎหมาย ทาให้กระบวนการล่าช้าเรื่องขายทอดตลาด สาหรับ เรื่อง EAuction เป็นเพียงแค่ช่วยให้ผู้เข้ามาร่วมประมูลสะดวก และอาจจะเป็นการตลาดมากกว่าจะเป็นการขาย ปัจจุบันกรมบัง คับคดียังมีการสมยอมในการ
เสนอราคากันอยู่ เช่น กรณีที่ดินแปลงใหญ่ ๆ เมื่อประมูลกัน ผู้เข้าประมูลรายใหญ่ดาเนินการเข้ามา หากไม่อยากแข่งก็จ่ายเงินเข้ามาไม่ต้องแข่งใน
กระบวนการของกรมบังคับคดี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการประมูลของบริษัทฯ
รูปแบบของการทาการประมูลเคยมีการปรับแล้วแต่ลักษณะของทรัพย์ที่จะทาการประมูล ประเภทของการแข่งขันราคา กรมบังคับคดีต้องกังวลในเรื่อง
ของความโปร่งใส แต่กังวลในเชิงกฎหมาย เช่น มีที่ริมหาดหัวหินคนรอประมูลกันมาก พอถึงเวลามีการประมูลจริงไม่มีใครรู้ มีเพียงแค่เจ้า เดียวได้ไปเพราะ
เพียงแค่ดึงประกาศนี้ออก สาหรับกระบวนการประมูลของกรมฯ เป็นเพียงการมองในแง่ของข้อกฎหมาย แต่ไม่ได้มองในแง่ปฏิบัติหากเป็นเอกชนทาจะทา
ให้โปร่งใส คือ การตลาดเมื่อทาอะไรไม่ถูกต้องคนก็จะร้องเรียนเพราะฉะนั้น การตลาดเป็นการฟรีทุกอย่างเพื่อให้เข้ามา
สาหรับการดูทรัพย์จะมีเรื่องของการรับประกันมีมาตรฐาน เกรด และมีทีมงาน ทีมช่างมาตรวจว่าเกรด A เกรด B เกรด C และมีการรับรู้ว่าทางผู้ทาการ
ประเมิน เจ้าของทรัพย์ และผู้่ื้อ มีนิยามที่ตกลงกันว่าอย่างนี้ หากบิดเบี้ยวผู้่ื้อจะมองว่าไม่ใช่เกรดนี้ ราคาไม่ใช่เท่านี้ อาจจะมีการปฏิเสธกัน นิยามคือสิ่ง
สาคัญที่สุด ถ้าหากต่างจากนิยามเป็นเรื่องของการปฏิบัติ ทางสหการประมูลมีช่างที่จะทาการตีเกรดให้ และขึ้นเว็บไ่ต์ รวมทั้งการประมู ลใน E-Auction
จะมีการแจ้งเกรดว่าอันนี้เกรดอะไร ลูกค้าสามารถกดดูได้ว่าเกรด C เกรด A คืออะไร เพื่อให้ชั ดเจนว่านับดูเข็มไมล์ หรือว่าติดโครงสร้าง หากคนมาดูรถ
เร็วๆ และไม่มีประสบการณ์ ก็จะมีผู้ช านาญ เช่น รถประสบอุบัติเหตุมามีการตัดต่อรถคือชนแล้วข้างหน้าเสียไป เอามาต่อเป็นคันเดียว โคร งสร้าง

เปลี่ยนไป ทางบริษัทจะเป็นคนระบุได้ว่าชนมาหนักมากหรือน้อยระดับใด เจอน้าท่ วมหรือไม่ การรับประกันเป็นสิ่งที่ทาให้ลูกค้ามั่นใจและทาให้การ
ประมูลออนไลน์เกิดได้ สาหรับการดูรถแทนผู้่ื้อ จะช่วยในเรื่องความมั่นใจและทาให้ขั้นตอนของผู้่ื้ออาจลดลง พอ่ื้อเป็น volume เช่น จะลดเรื่อง
ค่าใช้จ่ายที่จะให้มือปืนเข้ามา แต่ถ้า apply กับของกรมบังคับคดี ไม่มีอะไรได้เปรียบเสียเปรียบเลย เพราะการไปดูทรัพย์ที่ดินส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับกรม
บังคับคดี แต่เป็นความเสี่ยงของผู้เช่า/่ื้อเอง หากเปลี่ยนมาทาโดยวิธีนี้ก็จะให้ข้อมูลได้มากกว่า
ประเด็นของการวางทรัพย์
ประเด็นของการวางทรัพย์แล้วคืน เป็นข้อติดขัดทางด้านกฎหมายเมื่อเป็นราชการ สาหรับกระบวนการของทางการรถไฟหรือของศุลกากร่ึ่งเป็นส่วนของ
ราชการ ต้องมีการวางหลักประกันก่อนเพื่อเข้าประมูลจริง เป็นเรื่องธรรมดา กรมบังคับคดีว่ากล้าหรือไม่เพราะปัจจุบันมี mobile banking เรื่องเหล่านี้
ไม่ใช่ประเด็นสาคัญ การรถไฟถือว่าย้อนไปไกลมาก สาหรับการรถไฟในทรัพย์แต่ละชิ้น จะให้วางร้อยละ ๑๐ สมมุติว่าล็อตนี้ขาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท วาง
๑๐,๐๐๐ บาท ทุกรายการ ทีละรายการ เมื่อลูกค้ามาหน้างานลงทะเบียนในวันประมูลลูกค้าที่เป็นแคชเชียร์เช็ค ประมูลไม่ได้สามารถขอรับคืนได้เลย หาก
ประมูลได้สหการประมูลจะยึดไว้แล้วส่งให้การรถไฟเพียงแค่นาแคชเชียร์เช็คมาวางไว้แค่นี้ ช่วงแรกทางการรถไฟใช้เงินสด แต่กังวลเรื่องความไม่โปร่งใส
เพราะเงินจานวนมาก
การรับประมูลให้กับหน่วยงานภายนอก
สหการประมูลประมูลมีการรับทาการประมูลให้กับหน่วยงานภายนอกด้วย เช่น ประมูล ๕G หรือ ๔G ประมูลเลขสวย ตอนนั้นทางกรมบังคับคดีเข้าไปดู
ด้วยเป็นระบบมือถือทั้งระบบ ครั้งแรกเป็นการชูป้ายและมีแค่ ๒๐ หมายเลข ประมาณ ๒๐ ล้านบาท แต่สุดท้ายครั้งนั้นได้ประมาณ ๔๐ กว่าล้านบาท ที่
ใช้ป้ายเพราะกังวลเรื่องของเวลาชูป้าย ไม่ได้เก็บข้อมูลการสู้ เพราะการเป็นป้ายเป็นระบบ manual หรือระบบออฟไลน์ ก็จะมาเหนื่อยตรงที่ต้องกลับมาดู
รีวิววีดีโอ และนั่งดูว่าป้ายที่สู้กัน ๒๐ หมายเลขนั้น ประกอบด้วยใครบ้าง พอครั้งที่ ๒ จึงใช้การประมูลแบบมือถือ จริง ๆ การประมูลแบบมือถือเป็นแบบ
การประมูลแบบออนไ่ต์ ่ึ่งปกติก็รับอยู่แล้ว
สาหรับค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่มาประมูล คิดเป็นรายคัน คันละ ๘,๐๐๐ บาท หากเป็นทรัพย์อื่น ๆ จะทาการเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เ่็นต์ เมื่อก่อน
ขายเองไม่ได้ผ่านการประมูล จะทาการฟ้องต่อไม่ได้ หากเป็นทรัพย์ที่แปลกก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจ เช่น พระพุทธรูป วัตถุโบราณ ภาพเขียน ไม้สัก ทาการ
ประมูลยากต้องจัดเป็น event หากใครมีและต้องการเข้าร่วม และเคยทาให้พวกแบรนด์เนม สาหรับกรณีของการทางรถไฟ มีส่วนได้เสียกันน้อยมาก แต่
กรมบังคับคดีมีหลายแหล่งที่เป็นพันล้าน หากมีประกาศจากกรมบังคับคดีแล้ว มีรายใหญ่ต้องการได้ แล้วดึงประกาศออกคนอื่ นจะไม่มีโอกาสทราบ หาก
พูดถึงการประมูลทรัพย์มูลค่าจานวนมหาศาล สหการประมูลเคยเข้าประมูลของสานักงาน กสทช. ประมาณ ๓-๕ ล้านบาท การประมูล ๕G ไม่รู้เลยว่าใคร
กด สาหรับการประมูลคลื่น เนื่องจากมูลค่าสูงจะต้องใช้เวลาตัดสินใจ ไม่เหมือนรถยนต์เพราะรถยนต์ทรัพย์ไม่มาก รถยนต์ ๑ คัน ใช้เวลาไม่ถึง ๑ นาที
สาหรับระบบ E-Auction การรถไฟไม่ได้ใช้ การรถไฟใช้เฉพาะ e-onsite ที่อยู่ในพื้นที่ของบริษัท การวางหลักประกันใช้เพียงแคชเชียร์เช็คไม่รับเงินสด
เพราะมีความเสี่ยงสูง หากมองในระยะยาวและมองความเป็นจริงถึงเวลาถ้าจะทาเรื่องพวกนี้จริง ๆ ควรร่วมมือกับธนาคาร เพราะการโอนเงินสามารถโอน
เมื่อดาเนินการเสร็จก็โอนคืน ลูกค้าที่ประมูลออนไลน์วางมัดจากับเราวางเสร็จ หากประมูลไม่ได้ให้กดในระบบออนไลน์ เพื่อขอคืนได้ ภายในสี่โมงเย็นถึง
สองทุ่ม

กระบวนการในการขายทอดตลาด
ความจริงแคชเชียร์เช็คอาจจะไม่แพง จะยุ่งยากตอนดาเนินการทาแคชเชียร์เช็คในทางปฏิบัติก็ต้อง certify สามารถปลอมกันได้ สมมติกรมบังคับคดีเปิด
account ใครที่ทาการประมูลสามารถโอนเข้าไปใน account นี้และโอนออก ในเรื่องของการบังคับคดีหลายเรื่องเป็นข้อกฎหมายประเด็นของเรื่องพวกนี้
หากเปลี่ยนเอาเอกชนเข้ามาดาเนินการ หรือให้มาดาเนินการด้านใด ๆ จะต้องแก้กฎหมาย ่ึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยราชการไม่อยากดาเนินการ เช่น เรื่องของ
การบังคับคดี ระบุเลยว่าเป็นหน้าที่ของกรมบังคับคดีตรงนี้ก็ไม่สามารถทาได้แล้ว ในสมัยก่อนหากมีเจ้าหนี้หลายๆ ราย ก็จะใช้วิธีคือ สมมติว่าธนาคาร
กรุงเทพขายทรัพย์ รวมของธนาคารแต่ทั้งหมดเป็นของกรมบังคับคดีเป็นคนจัด ธนาคารก็จะทาการกระจายเข้าประมูล ท้ายที่สุดก็จะคือกรมบังคั บคดีเป็น
คนทา เพราะฉะนั้นคิดว่ากฎหมายที่อาจจะต้องไปดูหรือว่าต้องไปแก้
ของสหการประมูลนั้น ในการประมูลทรัพย์จะมีรถยนต์ ๓ ลาน มอเตอร์ไ่ค์ ๑ ลานรวมเป็น ๔ ลาน ลูกค้าจะเข้ามาดูทรัพย์ สาหรับกรมบังคับคดีที่เคยดู
จะโชว์อยู่รูปเดียว และมีโฉนดแต่ไม่ได้ระบุว่า GPS อยู่ตรงไหน หากมีโฉนดก็สามารถดาเนินการตรวจสอบได้ สาหรับรายละเอียดในตัวทรัพย์ที่สหการ
ประมูลดาเนินการให้จะระบุไว้ ว่าหากมีปัญหาในการโอน ลูกค้าต้องทาการเคลียร์เอง รถเป็นสภาพที่เครื่องพัง บริษัททาการแยกให้ ส่วนใหญ่เป็นของ
ประกันภัย หากเปรียบเทียบแล้วว่ากรมบังคับคดีจะไม่ให้รายละเอียดในส่วนนี้เลย เพราะว่าไม่ได้อยู่ในภารกิจของกรมฯ แค่บังคับคดี เช่น โครงการจัดสรร
และเป็นพื้นที่ส่วนกลางหลุดมาตั้งแต่ตอนจานองธนาคารประมูลเสร็จแล้วไม่สามารถทาอะไรได้ เท่าที่ปรากฏคือหลายครั้งที่ไม่มีผู้สู้ราคาหรือเลื่อนไปครั้ง
หน้า เพราะเริ่มตั้งแต่คนไม่รู้ การประกาศขายทอดตลาดอยู่ที่สานักงานบังคับคดี ไม่แน่ใจว่าช่องทางอื่นมีหรือเปล่า แต่หากเป็น ระบบบออนไลน์หรือที่
ประกาศทางออนไลน์อาจจะเป็นบุคคลเฉพาะกลุ่มหรือคนที่สนใจจริงๆ ขายได้หรือขายไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน ถ้าสนใจที่แปลงนี้แล้วก็จะไปต ามดูจาก
เว็บไ่ต์ของกรมบังคับคดีได้ทุกวันเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะขายหรือเมื่อไหร่จะบังคับคดีกันเสร็จเพื่อมาขาย
สาหรับสหการประมูลก็มีที่ทรัพย์ไม่ออกครั้งหน้าประมูลใหม่แล้วลดราคาลดลง ประมาณไม่ถึง ๑๐เปอร์เ่็นต์ ดูราคาที่เหมาะสม เพราะบางเจ้าครั้งนี้ไม่
ผ่านก็ไม่ลดเลยก็ให้บริษัทขายใหม่อีกเป็นรอบที่ ๒ คนที่กาหนดการลดราคาอยู่ที่อานาจของเจ้าของทรัพย์ บริษัทเป็นเพียงให้คาแนะนา เปรีย บเทียบกับ
กรมบังคับคดีที่ลดราคาลง ๑๐ เปอร์เ่็นต์ และไปจบลงตรงที่ ๗๐ เปอร์เ่็นต์ มีติดอยู่มาก และ ๗๐ เปอร์เ่็นต์นั้นเป็นราคาประเมินไม่ใช่ราคาตลาด
ราคาตลาดต่ากว่า ๗๐ และทรัพย์สินก็ยังคาอยู่ที่กรมบังคับคดีขายไม่ได้
สาหรับรถยนต์ เป็นไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจ บริษัทอยู่กลางน้าและปลายน้า เริ่มจากการขายรถได้ดีก่อน ก็ผลิตรถมาก ขายรถมาก ก็ทาไฟแนน่์มาก
ตามมา ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดี ยึดรถมาก รถก็จะมาหาบริษัทมาก จะมีที่ค้างอยู่ประมาณปีกว่าเพราะตอนแรกที่่ื้อรถจะไม่ได้เสียมาก อีกส่วนที่ จะวิ่งมาหา
บริษัทคือรถที่ทาการจานา่ึ่งจะไม่เกี่ยวกับการผลิตตั้งแต่ต้นทาง รถที่ใช้แล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้า เอามาจานารถหรือเอามาเช่า่ื้อรอบ ๒ ก็จะกลับมา
หาบริษัทอีก เมื่อเช่า่ื้อเสร็จ เพราะฉะนั้นของบริษัทเป็นกลางน้าก็จะไหลมาทาง ๒ ช่องทาง ยิ่งช่วงนี้พักชาระหนี้อยู่ ก็จะทาให้รถไหลเข้ามาช้าลง แต่ว่า
ช่วงปลายปีหน้าจะมามาก ปัจจุบันสิ่งที่อยากเห็นคือกลุ่มที่ ๓ ที่มีรถแล้วอยากขาย เดินไปให้เต็นท์ ๒-๓ เต็นท์ ประมูลว่ารายใดให้ราคาดีก็ไปหารายนั้น
เคยชินกับการไปหาเต้นท์ให้ราคา แล้วเต็นท์ขายรถก็ต้องมีกาไร บริษัทก็ต้องการให้เกิดในกลุ่ม ๓ คือคนที่ต้องการขายแล้วเข้ามาหาบริษัท คนต้องการ่ื้อ
ก็เข้ามามาที่นี่ ่ึ่งทาได้แต่ทุกคนยังไม่เชื่อมั่น
(อธิบายการขาย) ออนไ่ต์ใช้สีเหลืองเป็นหมายเลขป้าย สาหรับสีเขียวมีอยู่ ๓ ราย เป็น E-Auction สู้กันอยู่ ๓ ราย หากเป็นออนไ่ต์ก็สู้กันเร็วมาก หาก
จะให้สนุกคือทุกอย่างต้องเป็นระบบออนไลน์ ไม่สามารถใส่ยอดเพื่อเพิ่มจานวนเองได้ กดสู้อย่างเดียว สาหรับราคาการประมูลในแต่ละ step จะมีระบุไว้

นายศิระ ชูนิจธนกุล
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายกากับงานคดี
บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท

ในระเบียบการประมูลอยู่แล้วสาหรับรถยนต์จะขึ้นทีละ ๒,๐๐๐ เมื่อถึง ๑ ล้านบาท ก็เปลี่ยนเป็น step ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับมูลค่าทรัพย์ ่ึ่ง มีแค่
๒ step ง่าย ๆ ทรัพย์แต่ละตัวจะมีราคาเปิด มอเตอร์ไ่ค์ถ้าไม่เกินหนึ่งแสนบาท ก็จะเป็น step ละ ๑,๐๐๐ บาท หากเกินหนึ่งแสนบาท จะขึ้นเป็น step
ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นกฎการประมูล ่ึ่งทุกคนรู้ จบประมูลจะบอกว่าออนไชต์รายใดเป็นคนได้ และจะ่ิงค์เรื่องของการชาระเงิน ทรัพย์สินของเราเป็น
ประเภทเดียวกัน ราคาก็เลยใกล้เคียงกัน การวางวงเงินจึงอยู่ในวงเงินเดียวกันที่สามารถดูทรัพย์ได้หลายทรัพย์ แต่ทางของกรมบังคับคดีนั้น ที่แปลงใหญ่
แปลงเล็ก ราคาต่างกัน ก็พูดยากและคิดว่าการขายของกรมบังคับคดี ในแต่ละวันไม่ได้มากจริง ๆ หากแยกรายการ อาจจะง่ายกว่า
สาหรับกระบวนการขายทอดตลาดมีการเขียนไว้เป็นกฎหมายนั่นคือข้อดี หากเป็นการขายทอดตลาดแล้วมีการตั้งกติกาไว้และทาตาม พอขายเสร็จแล้ว
หากคนต้องการจะขายพอถึงเวลาแล้วไม่ต้องการขายขึ้นมาก็ไม่ได้เพราะมีข้อประกาศชัดว่า หากมีคนเคาะราคาแล้วต้องขาย เป็นการปกป้องทั้งคน่ื้อและ
คนขาย กฎหมายรองรับของบริษัทถึงแม้จะไม่มีแต่ถ้าเคาะแล้วก็ต้องขาย ต้องรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายทั้งผู้่ื้อและผู้ขาย หากเคาะไปแล้วไม่อยาก่ื้อจะถูก
ยึดมัดจา ถ้าไม่มีคนจัดการที่เป็นคนกลางต้องเกิดการฟ้องร้อง นอกจากว่าเขียนไปเลยว่าคนขายมีสิทธิ์ไม่ขายตั้งแต่แรก ที่เจออยู่คือกรมศุลกากรสาหรับ
การขายรถยนต์ แต่เขียนเอาไว้เลยว่าอานาจภายใต้คณะกรรมการทุกท่านและมีประธาน ประธานจะเป็นคนกด สมัยก่อนเป็นการยกชูป้ายชูธงกัน ให้มีการ
กดปุ่ม ปุ่มสีแดงคือไม่ขาย
การดาเนินการขายทอดตลาดของบริษัทสินทรัพย์สุขุมวิท
ปัจจุบันบริษัทบริหารสินทรัพย์มีการขายทอดตลาดเองได้ตามกฎหมาย ขายหุ้น บังคับจานา นอกนั้นหากยึดทรัพย์ต้องไปบังคับคดีจากกรมบังคับ คดี
เท่านั้นแต่ปัจจุบันบริหารสินทรัพย์ยังไม่ได้ดาเนินการถึงขั้นนั้นเพราะโดยหลักทรัพย์สินของบริหารสินทรัพย์ก็ไม่ได้เยอะการขายทอดตลาดในปัจจุบันต้องมี
การขออนุญาตให้ชัดเจนแต่บริษัทสินทรัพย์กรุงเทพ ดาเนินการเพราะมีหลักประกันธุรกิจ สร้างกระบวนการขายทอดตลาดเองโดยอิงแบบกรมบังคับคดี
ดาเนินการเคาะแล้วทาการขาย
ทรัพย์ของบริหารสินทรัพย์สามารถเข้าไปดูได้แต่ของกรมยังคับคดีไม่สามารถเข้าไปดูได้ หากเป็นไปได้ถ้ามีเจ้าพนักงานบังคับคดีเอกชนโดยที่กรมอนุญาต
บริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ ก็ต้องการจะเข้าไปดาเนินการ เพราะอยู่ภายใต้ BIBF อย่างน้อยก็สร้างกระบวนการให้หากกรมบังคับคดีอนุญาต เห็นว่าธนาคาร
ส่วนใหญ่จะเข้าไปช่วยดาเนินการในบางเรื่องด้วยเนื่องจากกรมบังคับคดีดาเนินการช้าเพราะงานมาก
สิ่งที่กรมบังคับคดีควรปรับปรุงในเว็บไซต์
ตรงหน้าของเว็บไ่ต์ของกรมบังคับคดีควรมีการพัฒนา เช่น ตรงลาดพร้าว ๑๐๑ มีทรัพย์อะไรขายบ้าง แต่กรมบังคับคดีดาเนินการขายแต่ละชิ้น จึงมองไม่
ออก เช่น มีคนต้องการได้อสังหาริมทรัพย์แถวรามคาแหงก็สามารถกดเข้าไปทรัพย์ที่จะขายในตลาดรามคาแหงมีเต็มไปหมด สนใจจึงดาเนินการไป่ื้อ
เพราะฉะนั้นกรมบังคับคดีก็จะมีนักลงทุนบางกลุ่มมาไล่่ื้อทรัพย์และเมื่อเอกชนนาไปขายก็ต้องมีกลยุทธ์ มีประชาสัมพันธ์ ต้องให้บริการมาก ๆ สาหรับใน
เว็บไ่ต์ของกรมฯ หากไม่รู้เลขคดีแดง ก็จะหาทรัพย์ในหน้าเว็บไม่พบ
กลุ่มที่ดาเนินการ่ื้อมักจะทาการแบบครบวงจร ทั้ง่ื้อทั้งรีโนเวท โดยสามารถคิดไว้เลยว่าควรปรับปรุงในวงเงินเท่าใดเพื่อให้ทราบต้นทุน ความจริงแล้วใน
การขายทรัพย์จะต้องขายให้ได้ราคาสูง เพื่อให้ลูกหนี้ได้รับการชาระหนี้แบบเต็มที่ กรมบังคับคดีที่ดาเนินการขายไม่ได้เพราะยังมีความยึดถือเรื่องความ
ยุติธรรม หากกรมบังคับคดีดาเนินการจัดรูปแบบการขายให้ดีอาจจะขายได้ราคาดีขึ้น ่ึ่งเทียบกับการขายทอดตลาดในรูปแบบของเอกชนที่การเข้ าถึง
ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถช่วยให้เกิดตลาดได้กว้างขึ้น

ความเห็นเกี่ยวกับการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
ระบบ E-Offering ดาเนินการมา ๒ ปีแล้ว ควรจะให้เกิดผลที่หากมีผู้ต้องการได้ทรัพย์จริง ๆ ก็ไม่จาเป็นต้องเดินทางไปไกล โดยการทาข้อมูลในเว็บไ่ต์
ให้สามารถช่วยในการตัดสินใจได้ การพัฒนาแม้ว่าอาจล่าช้าแต่ก็ต้องประชาสัมพันธ์ไปเรื่อย ๆ อย่าทิ้ง ยิ่งช่วงโควิด ทางกรมบังคับคดีไม่จาเป็นต้องงดขาย
ควรขายเพื่อให้เงินเคลื่อนทรัพย์ออก ทาให้เศรษฐกิจหมุนเวียนต่อ ความสามารถทาให้มีคนมาสนใจ่ื้อมากขึ้น ทาได้โดยการอานวยความสะดวก โดยเน้น
เปิดการขายให้กว้างขึ้น หากทรัพย์ถูกดองไว้นานทางกรมบังคับคดีก็มีช่องทางคือคณะกรรมการกาหนดราคาทรัพย์ที่จะช่วยดูถึงการขายหลายครั้ง ที่ต้อง
เอาเข้าประชุมเพื่อปรับราคาลง ในการประเมินราคานั้น ทางกรมฯ จะประเมินเป็นบล็อก ไม่ได้ประเมินตามสภาพ
กฎหมายที่มีการแก้ไขในปี ๒๕๖๐ กรมบังคับคดีประกาศ หลังจากยึดทรัพย์ภายใน ๖๐ วัน กรมฯจะเอาทรัพย์ออกมาขายทั้งหมด ่ึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มี
ทรัพย์เอาออกมาขายหรือยังไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมด แต่หากมีช่องทางการขายออนไลน์จะทาให้การขายทรัพย์ดีขึ้น ลูกหนี้สามารถชาระหนี้ได้เร็ว
และสามารถตัดดอกเบี้ยแต่ละ step ได้ด้วย แต่ฝ่ายลูกหนี้จะไม่เห็นด้วยยิ่งกรณีที่ไฟแนน่์ไม่อนุมัติ
ในการส่งหมาย กรมบัง คับคดีต้องออกไปส่ง เอง ต่างกับศาลที่ส่ง หมายทางไปรษณีย์ก็ถือว่าปิดหมายโดยชอบแล้วกระบวนการที่จะแจ้งลูกหนี้และ
ดาเนินการต่อใช้ระยะเวลานานมาก ทาให้ไปร่างประกาศไม่ได้ ไม่สามารถทาอะไรได้
สาหรับการประกาศขาย งดการขายโดยชอบ กระบวนการนี้คือต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ว่าจะมีการประกาศขาย
กรณีที่สถาบันการเงินทุกรายต้องการจะ่ื้อ แล้วรอราคาลงมา ๗๐ เปอร์เ่็นต์ แต่นานมากไม่ถึงสักที กว่าจะถึงก็อีกครึ่งปี ระยะเวลามันทอดยาวทาให้
เสียเวลาในการที่ลูกหนี้หลายรายจบหนี้
การขยายโอกาสในการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
ทรัพย์ติดอยู่ที่กรมบัง คับคดีจ านวนมากประมาณ ๒ แสนล้านบาท หากสามารถดาเนินการให้บุคคลภายนอก่ื้ออาจจะต้องมีการตกแต่ง หรือมีการ
หมุนเวียนทรัพย์ หากไม่ดาเนินการออกขายทอดตลาด ใครก็ไม่สามารถเอาออกไปได้ วันนี้ติดอยู่ที่กรมบังคับคดี ทุกวันนี้กฎหมายเปิดช่องหลายตัวให้
สามารถทาได้ดีขึ้นรวมถึงเรื่องของศาล การฟ้องแทบไม่ต้องส่งเอกสารแต่ใช้ระบบ e-filing การสืบพยานก็ดาเนินการผ่าน video conference หากอยู่
ต่างประเทศหรืออยู่โรงพยาบาล จึงต้องรีบพัฒนาและลดข้อจากัดหลาย ๆ เรื่อง
กรณีที่ไปยึดทรัพย์และกรมฯ ต้องส่งราคาประเมินที่ดิน ต้องส่งภูมิลาเนาจาเลย สิ่งที่ควรจะทาตอนนี้คือ ส่งแค่ภาพถ่าย นอกจากนั้นทางกรมบังคับคดีควร
จะลิงค์กับกรมการปกครองหรือระบบราชการได้ทั้งหมด ไม่ต้องดาเนินการส่งหรือรับรองเอกสาร่ึ่ งจะรวดเร็ว เมื่อก่อนการประกาศขายของกรมประมาณ
๑๕ ปีที่แล้ว ดาเนินการมา ๔ นัดต่าสุด ๗๐ เปอร์เ่็นต์ จากปัจจุบันคือลดลงมาจาก ๑๐๐ เป็น ๙๐, ๘๐ จนสุดท้ายอยู่ที่ ๗๐ แล้วไม่ลดต่าไปกว่านี้จนกว่า
จะขายได้ เพราะฉะนั้นราคาประเมินในขณะยึดทรัพย์ กรมฯ จะมีสานักงานทาการประเมินอีกครั้งหนึ่ง โดยขายเพื่อความยุติธรรมทั้งหมด เพื่อไม่ให้ถูกร้อง
หรือทาให้คดีเกิดความล่าช้า สาหรับหนี้ในสถาบันการเงินตอนนี้ หากรัฐบาลไม่ช่วยอาจจะถูกขายทอดตลาด ไม่ใช่ว่าจะมาเตะถ่วงเพราะบางคนชอบคิดว่า
ธนาคารทาไมไม่ดึง โดยลืมไปว่าดอกเบี้ยขึ้นทุกวัน ถึงจุดก็จะต้องฟ้องล้มละลายต่อ นี่คือภาพใหญ่ของการบังคับคดี

ภาคผนวก ง: ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าสู้ราคา จานวน ๑๐ ราย (อย่างน้อย ๑๐ ราย)
รายชื่อผู้เข้าสู้ราคา
นายสมชาย บูระกิต
ตัวแทนธนาคารกสิกรไทย

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
มุมมองส่วนตัวเห็นว่าระบบ E-Offering นี้ดี แต่มีข้อสังเกตสองกรณี คือ กรณีที่ ๑ ติดตรงราคา ในบางครั้งขั้นตอนของราคาที่ฝ่ายโจทก์มีราคาสูงมาก
เมื่อทาการเสนอไปอาจจะเกินขั้นบันไดของราคาที่กาหนด แต่ทางกรมบังคับคดีไม่สามารถกาหนดหรือให้ราคาได้ โจทก์ไม่สามารถซื้อทรัพย์ได้ในราคาที่
สูง แต่สามารถซื้อได้ในราคาที่ต่ากว่าขั้นบันได ตามนโยบายของธนาคารคือให้ซื้อในราคาทีไ่ ม่ได้กาหนดไว้ ทาให้ราคาขาดไปเพราะโจทก์ไม่สามารถซื้อได้
เจ้าพนักงานไม่สามารถให้ราคาตามที่โจทก์ประสงค์ได้ หากโจทก์ประสงค์จะทาการซื้อมากแล้วตามราคาตรงขั้นตอนที่โจทก์กาหนด แต่ทางกรมบังคับคดี
กาหนดราคาตามขั้นบันได กลายเป็นเรื่องความเสียหายของธนาคารที่ไม่ ส ามารถซื้อทรัพย์ได้ในราคาที่ต้องการ หากธนาคารซื้อทรัพย์ได้ในราคาที่
ต้องการจะเป็นการดี แต่หากซื้อทรัพย์ได้ในราคาที่ขาดไปจะเกิดการเสียหายในมุมมองของโจทก์ กรณีที่ ๒ หากคนนอกมาประมูลซื้อไปถือว่าดีเพราะ
ราคาปรับขึ้นสูง ธนาคารจะได้ราคาที่สูงขึ้น ราคาที่ตั้งต้นจะเป็นการกาหนดของกรมบังคับคดีหรือแล้วแต่ความเห็นของคณะกรรมการว่าจะใช้ราคาไหน
เริ่มตั้งแต่ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๗๐ เมื่อถึงร้อยละ ๗๐ ก็จะถึงที่สุด ราคาก็จะเท่าเดิมไม่สามารถทาการลดได้อีก ยกเว้นราคาที่
ต้องทาการขอกับทางคณะกรรมการประมาณ ๑๐ ล้านบาท ขึ้นไป ถึงจะทาการขอปรับลดราคาลงเกินกว่า ร้อยละ ๗๐ สาหรับราคา ๕-๗ แสนไม่
สามารถปรับลดได้ ส่วนมากไม่สามารถปรับลดลงให้ เนื่องจากเคยทาการขอปรับลด เช่น ทรัพย์ราคา ๕-๗ ล้าน ขายประมาณ ๗-๘ รอบยังไม่สามารถทา
การขายได้/ไม่มีคนซื้อ ทางธนาคารก็ทาการขอปรับราคาให้ลดลงกับทางคณะกรรมการตั้งราคา แต่ไม่สามารถปรับลดได้เพราะว่าราคาปรับลดลงมาก
แล้ว ไม่สามารถจะปรับลดลงมาได้อีก สาหรับทรัพย์ที่ได้ตั้งราคาประเมินมาแล้วราคาที่ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นราคาก็จะลดลงมาอีก เป็น
ราคาที่ปรับลงมาโดยไม่มีการบอกกล่าวว่าปรับลดราคาลงมาเท่าใดเนื่องจากจะติดประกาศที่บอร์ดในแต่ละนัดของการประมูล ร้อยละ ๑๐๐ ของนัดที่ ๑
ร้อยละ ๙๐ ของนัดที่ ๒ ร้อยละ ๘๐ ของนัดที่ ๓ และร้อยละ ๗๐ ของนัดที่ ๔ ราคาจะปรับลดลงมาตามรอบของการขายทอดตลาดแต่ละนัด เช่น การ
ขายทอดตลาดครั้งที่ ๔ อาจจะอยู่ที่ร้อยละ ๑๐๐ ก็สามารถทาได้ถ้าไม่ทาการขายตั้งแต่นัดที่ ๑-๓ แต่บางกรณีมีการขายมาทุกนัดจะมีการปรับลดราคา
ของทรัพย์นั้น บางกรณีเริ่มต้นนัดที่ ๒ อาจจะอยู่ราคาที่ปรับลดร้อยละ ๙๐ ของราคาทรัพย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลหมายศาลที่เข้ามาว่ามีครบไหมถึงจะขายได้
การอานวยความสะดวกหรือการพัฒนาที่ดีขึ้นในเรื่องของเครือข่ายเชื่อมโยง เพราะติดปัญหาในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างสาขาในแต่ละสาขาของแต่
ละจังหวัด เนื่องจากทาให้ระบบล่าช้า ระหว่างการขายจะมีการรอ เนื่องจากต้องใช้เวลาทั้งวัน สาหรับคนที่เข้ามาประมูลทรัพย์สินที่มีผู้ต้องการมาก การ
ประมูลต้องใช้ระยะเวลานาน สาหรับคนที่มาทาการประมูลทรัพย์เพียงแค่ ๒-๓ รายการ ต้องรอระบบ ไม่สามารถเชื่อมโยงได้ต้องใช้ระยะเวลาในการรอ
เนื่องจากต้องเข้าใช้ระบบ E-Offering, E-Auction ระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบดิจิทัลจะมีการล่าช้าบ้าง อาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจบ้าง
สาหรับการพัฒนาเป็นระบบการลิงก์ เท่าที่สังเกตดู การเข้าระบบให้ครบหมดแต่ละจังหวัดใช้เวลามากในการเข้าระบบ ราคาที่ทาการประมูลเข้าไปใน
ระบบก็ไม่แน่ใจว่ากว่าจะไปปรากฏที่หน้าจอของสาขาของต่างจังหวัดจะใช้ระยะเวลาในการประมวลกี่นาที เนื่องจากเคยทาการคานวณ เมื่อเราทาการ
ยกประมูลแล้ว เจ้าพนักงานทาการกดตรงหน้าจอ จะปรากฏราคาให้อีกฝั่งเห็น ซึ่งจะทาการเข้าสู้ราคากันต่อไป ระบบจะเร็วเพื่อทาการเข้าสู้ราคากันต่อ
ไม่ต้องรอเวลา เพื่อรอดูราคาที่ตีกลับมา การขายทอดตลาดออนไลน์แตกต่างจากการขายทอดตลาดด้วยวิธีปกติที่เมื่อผู้เข้าประมูลยกราคาก็จะปรากฏขึ้น
ทันทีเมื่อเสนอราคาก็จะปรากฏทันที อาจจะขอให้พัฒนาระบบของการลิงก์เนื่องจากไม่แน่ใจในกรณีที่เจ้าหน้าที่จะนั่งอยู่ตรงหน้าจอตลอดเวลาหรือไม่

นายจตุรงค์ เก่งทางดี
ตัวแทน/ทนายความจาก
ธนาคารกรุงไทย

กว่าจะครบของแต่ละสานักงานใช้เวลามากทั้งที่การขายทอดตลาดทรัพย์สินออนไลน์มีจานวนไม่มาก หากเป็นทรัพย์สินจานวนมากคงจะใช้เวลาถึง
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. การมาประมูลแค่ทรัพย์ ๑-๒ ตัวแต่ต้องอยู่ประมูลทั้งวัน ไม่สามารถที่จะไปไหนได้เพราะต้องทาการดูลาดับให้ครบ หากเกิดการ
ผิดพลาดขึ้นมา เป็นความรับผิดชอบของเราจึงต้องทาการใส่ใจในเรื่องนี้มากขึ้น
ในกรณีที่เป็นการขายทอดตลาดผ่านเว็บไซต์ในต่างประเทศถือว่าใช้ได้ แต่สาหรับระบบของไทยเนื่องจากยังไม่รองรับ หากขึ้นในเว็บไซต์ก็ดี แต่คลื่น
ความถี่ตอนนี้ยังไม่ปล่อยจึงจะเข้าสู่ระบบเดิมเนื่องจากคลื่นความถี่จึงเป็นการยากที่จะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว ในขณะนี้คลื่นความถี่ปล่อยแบบไม่เต็มที่
จากร้อยละ ๑๐๐ ปล่อยเพียงแค่ร้อยละ ๗๐-๘๐ เพราะตอนนี้กาลังติดตามเรื่องของการประมูลโครงข่าย หากทาการปล่อยคลื่นความถี่ก็จะสามารถ
รองรับลิงก์ให้เร็วขึ้น การ uplink/ downlink เป็นไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจะสะดวก หากมีการปรับผังแล้วแต่ไม่มีการสนับสนุนก็จะเป็นการยากใน
การพัฒนา เช่น การใช้สัญญาณของโทรศัพท์หากไม่ผ่าน ก็จะเกิดความล่าช้า อาจจะต้องทาการตัดสัญญาณบางส่วนที่ยิงขึ้นแล้วยิงลงมาจะดีกว่า หากจะ
ให้เหมือนของต่างประเทศจะต้องพัฒนาอีกมาก เมื่อทรัพย์ตัวใดไม่มีคนสนใจจะประมูลจะทาให้การอัพโหลดเป็นไปอย่ างรวดเร็วไม่ต้องรอการเชื่อมต่อ
เพราะทรัพย์รอบแรกจะมีการขึ้นสถานะว่าไม่มีผู้ประมูลระบบสามารถตัดแล้วทาการอัพขึ้นมาใหม่โดยไม่ต้องรอ
การประมูลแบบปกติเมื่อทาการใส่ราคาเท่าไหร่ก็ส ามารถทาได้เลย ๑ แสนบาท หรือ ๒ แสนบาทหากไม่มีใครยกประมูล ก็จะดาเนินการต่อทันที
เนื่องจากทุกคนที่มาประมูลมีการตั้งราคามาอยู่แล้ว ส่วนใหญ่เมื่อประมูลเสร็จจะใช้เวลาถึงประมาณ ๑๑.๐๐ น. เนื่องจากจากเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรอระบบ
เพราะผู้เข้าประมูลมีราคาที่ตั้งไว้ หากผู้ที่เข้าประมูลได้ราคาแล้วจะทาการตัดทันที จึงเริ่มประมูลทรัพย์ตัวใหม่ ก่อนทาการขายจะอ่านประกาศให้เข้าใจ
เช่น ปทุมธานีไม่ได้ช้าหรือเร็วมากแต่เป็นข้อมูลที่มีในเอกสารทาให้เกิดความพร้อม แต่หากเป็นประมูลแบบ E-Offering, E-Auction อาจจะต้องใช้เวลา
เพราะต้องรออีกฝั่งที่ยังไม่กดหรือไม่มั่นใจว่าจะประมูลทรัพย์สินตัวนี้หรือไม่ ในกรณีที่ทรัพย์ไม่มี ผู้เข้าประมูล/สนใจ หรือหากมีผู้เข้าประมูล /สนใจ
จะต้องลงชื่อก่อนที่จะทาการประมูล ซึ่งสามารถรู้ได้เพราะสามารถทาการค้นหาได้ เมื่อค้นหาได้ก็อาจจะทาการตัดทรัพย์ที่ไม่มีผู้สนใจออกโดยไม่ต้องเข้า
มารอให้ระบบโหลด เนื่องจากทราบว่าทรัพย์มีผู้เข้าประมูลอยู่ลาดับที่เท่าใด ไม่มีผู้สนใจทาการประมูล ก็ควรจะทาการตัดทรัพย์ตัวนั้นออกเพื่อขึ้นลาดับ
ใหม่ ในแต่ต่างจังหวัดมีการรอในเรื่องของระบบเนื่องจากรวมหลาย สปก. ๑ ๒ ๔ และ๖ รอเอกสารหมด คนละ ๒๐๐ คดี ต้องรอทั้งวัน หากเป็นของ
ต่างจังหวัดหรือที่อื่นจะใช้เวลาไม่มากให้เจ้าพนักงานเตรียมพร้อมจึงรวดเร็วกว่า เนื่องจากแต่ละที่ใช้ระบบไม่เหมือนกัน หากมีการเสนอราคาได้เลยจะ
ง่ายเนื่องจากทุกคนที่เข้าประมูลมีราคาอยู่แล้ว แต่ทุกคนที่เข้าประมูลจะทาการซื้อในราคาที่ต่าที่สุด หากว่าทรัพย์แต่ละตัวมีราคาในตัวเองผู้เข้าประมูล
จะเข้าสู้ราคาก็ต้องรอเวลาหากว่าราคาขึ้นครั้งละ ๑ หมื่น กว่าจะทาการประมูลเสร็จต้องรอนานเพราะคนไม่กล้าสู้ราคา ในส่วนของธนาคารบางครั้งการ
ประมูลมาในราคาที่สูงแต่มาขายต่อในราคาที่ผู้คนสามารถซื้อได้
สาหรับการขายทอดตลาดหากมีทรัพย์จานองของธนาคารกรุงไทยจะทาการดูแลการขาย การดูแลการขายมี ๒ ประเภท คือการซื้อทรัพย์ หรือมาดู
ทรัพย์ ทรัพย์ที่ทาการซื้อแล้วสามารถหากราคาทรัพย์ไม่ตรงตามที่กาหนดก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาดูแล และซื้อทรัพย์คืน หากมีใครให้ราคามากกว่าธนาคาร
จะปล่อยทรัพย์ตัวนั้นให้คนประมูลไปการดูแลการขาย ธนาคารทาการประเมินแล้วเห็นว่าทรัพย์ตัวนั้นไม่น่าทาการซื้อขาย ธนาคารจะให้ทาการดูแ ลการ
ขายและทารายงาน หากทาการขายในระบบออนไลน์ E-Offering, E-Auction เปิดโอกาสให้ต่างจังหวัดเข้ามาสู้ราคาได้ เท่าที่ธนาคารเห็น ปัญหาตอนนี้
คือเรื่องของการเสนอราคา เพราะการเสนอราคาต้องเสนอตามขั้นตอนของกรมบังคับคดี แต่ร าคาที่ธนาคารกาหนดไม่ส ามารถให้ราคาได้หรือตาม
ขั้นตอนที่กรมบังคับคดีเสนอไว้ ต้องเสนอราคาจนถึงราคาที่ใกล้เคียงกับทางธนาคารกาหนดซึ่งไม่ใช่ราคาที่ต้องการ เช่น ทรัพย์สินธนาคารให้มาซื้อใน

คุณบัวจันทร์ (ไม่ขอแจ้ง
นามสกุล) และคุณปุริบปรัช
(ไม่ขอแจ้งนามสกุล)

ราคา ๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท หากยกป้ายขึ้นครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท ก็จะไปสิ้นสุดที่ราคา ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ธนาคารต้องการคุมราคาในเรื่องที่ซื้อต่ากว่า
ราคานั้น โอกาสที่จะทาการขายออกไปหรือหลุดออกไปมีมาก การที่ทนายความที่มาดูการขายจะทาการเสนอราคาที่ก้าวกระโดด อาจเสนอที่ราคา
๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง ไม่ตรงตามขั้นตอนของกรมบังคับคดี หากจะให้ตรงตามที่กรมบังคับคดีกาหนด คือ ราคา ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่มี
ทางแก้ไข จึงจาเป็นต้องทาการขายในราคาที่ใกล้เคียงที่สุด หากมีผู้ประมูลที่ให้ราคามากกว่านี้ ก็จะปล่อยขายไปหากประมูลในราคาที่เกินกว่าธนาคาร
กาหนด สาหรับธนาคารที่ส่งคนมาดูการขายทอดตลาดจะต้องคานวณว่าจะทาอย่างไรหากทรัพย์สินนั้นราคาไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดก็ต้องใช้วิธีการ
เข้าสู้ราคาที่ใกล้เคียงที่สุดการขายในระบบออนไลน์ E-Offering, E-Auction ถือว่าเป็นระบบที่ดี คือเปิดโอกาสให้กับคนทั่วประเทศที่จะทาการประมูล
ซื้อขายทรัพย์การเข้ามาสู้ราคาในวันที่ขายแบบปกติจะเร็วกว่าการขายในระบบออนไลน์ E-Offering, E-Auction แต่มีข้อยกเว้นหากในพื้นที่ใดที่ถนัด
จะทาการขายได้ไว หากไม่ถนัดก็จะทาให้เกิดการล่าช้าในการขายหากการขายเป็นเว็บไซต์ถือว่าเป็นระบบที่ดี มีข้อเสียเรื่องการตอบรับราคา ณ วันนั้น
ถ้าเป็นการประมูลแบบทั่วไปต้องรอจังหวะกว่าคนประมูลจะให้ราคาสูง แต่ระบบนี้ต้องการคุมเวลาว่าในช่วงเวลานี้ต้องมีคนมาซื้อ เช่น สถาบันการเงิน
อาจไม่มีเวลามาดูการขายว่ามีใครให้มากกว่าสถาบันการเงินหรือไม่ การทาบนอินเทอร์เน็ตอาจจะต้องจากัดเวลาว่าคดีนี้เป็นช่วงเวลาเท่าใด
สาหรับผู้ซื้อ เมื่อต้องการจะทาการซื้อต้องดูราคาทรัพย์ก่อน แล้วไปดูทรัพย์จริงที่ต้องการว่าสภาพเป็นอย่างไร มีผู้อยู่อาศัยหรือไม่ ระยะทางหรือการเข้าถึง
ทรัพย์ หากทรัพย์นั้นไม่มีคนอยู่ ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการเชิญเขาออกจากทรัพย์หรือรับความเสี่ยงจากตัวทรัพย์ที่เราประมูลได้ และทาการดูหมู่บ้านที่เรา
ต้องการซื้อเนื่องจากบ้านที่ต้องการประมูล ไม่ได้ประมูลมาเพื่ออยู่เองเป็นการประมูลมาเพื่อไปขายต่อ หากทรัพย์ที่สนใจมีผู้อยู่อาศัย มากและมีประกาศ
ขายน้อยแสดงว่าหมู่บ้านนี้คนนิยมเข้าอยู่ทรัพย์ประเภทนี้น่าซื้อเพราะมีความต้องการสูงและอยู่ในทาเลที่ดี แต่หากมีการประกาศขาย มาก เช่น มีบ้าน
๑๐๐ หลังคาเรือน ประกาศขาย ๓๐ หลังคาเรือน บ้านประเภทนี้ไม่น่าทาการซื้ อขาย ในกรณีนี้ คือต้องไปดูทาเลที่ตั้งของบ้านว่าอยู่ในทาเลที่ดี ทุกหลัง
ไม่ได้ร้างคนอยู่อาศัย การมาประมูลทรัพย์คือมีเป้าหมายของทรัพย์อยู่แล้ว และจะทาการศึกษาวิเคราะห์ราคาตลาดก่อนว่าราคาอยู่ที่เท่า ใด จะทาการเข้า
ซื้อได้ในราคาที่เท่าไหร่ จึงจะสามารถเคาะได้ในตัวเลขตามที่คานวณ สาหรับผู้สนใจซื้อหรือเจ้าของทรัพย์เอง เนื่องจากจาเลยอาจจะไม่มาค้าน อาจมีตัว
โจทก์ที่ทาการค้าน หรือธนาคารที่จะทาการประมูลไปเนื่องจากราคาที่ต่า
การมาประมูลจะทาการศึกษาตัวเลขก่อน หากราคาที่เกินตัวเลขก็จะปล่อยให้หลุดไป ทรัพย์ที่สนใจหากทราบว่าทรัพย์นั้นอยู่ที่กรุงเทพจะทราบว่าจะไปทา
การประมูลที่ไหน หากเป็นทรัพย์ที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะทาการประมูลแบบออนไลน์ก็จะสะดวกแต่เนื่องจากไม่เคยเข้าระบบออนไลน์
หากมีทรัพย์ที่สนใจจะทาการเข้าดูตัวทรัพย์ก่อนเนื่องจากไม่ทราบว่าการบังคับคดีของแต่ละจังหวัด requirements ต่างจากกรุงเทพหรือไม่ เนื่องจากแต่
ละจังหวัดมีความต้องการหรือระเบียบที่แตกต่างกัน โดยหลักการทุกอย่างจะเหมือนกันอาจจะแตกต่างบ้างเล็กน้อย ควรทาให้เป็นระบบเดียวกัน ในทุก
จังหวัดจะได้ไม่มีความสับสนหรือมีความกังวล หากไปประมูลต่างจังหวัดในเรื่องของการเข้าถึงตัวทรัพย์ ราคา ค่าใช้จ่าย เช่น สนใจที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่
นั่งเครื่องบินไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อใกล้วันประมูลทาการยกเลิก เนื่องจากไม่มีการประกาศให้ทราบ หรือในอีก ๑๐ วันจะมีการประมูลทรัพย์ที่ต้องการ
ก็จะเริ่มทาการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อไปทาการประมูลหากจองในวันเดียวกันราคาตั๋วเครื่องบินก็จะแพงหรือรอเช็คใกล้วันที่จะทาการเคาะ สถานการณ์ตอน
นั้นจะเปลี่ยนไปแล้ว วันนี้อาจจะเปิดอยู่ พออีกวันอาจจะเปลี่ยนไปแล้ว เนื่องจากว่ามีการยกเลิกการประมูลแต่เราต้องการจองตั๋ว เครื่องบินแล้วหากมี
ระบบออนไลน์จะมีความสะดวก แต่มีข้อสงสัยในเรื่องของเอกสาร เช่น การตรวจสอบ หรือระบบ ว่าผู้เข้าประมูลมีคุณสมบัติเพียงพอไหม ระบบต้องคิด

นายกาฤทธิ์ ภัยแย้ม

คุณอุษา (ไม่ขอแจ้งนามสกุล)
รับมอบอานาจมาให้ซอื้ ทรัพย์

ขึ้นมาให้ดีการตรวจทรัพย์ ระบบปัจจุบันเนื่องจากต้องตรวจเอง มีความสะดวก รายการสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ แต่มีข้อจากัดในเรื่องอื่ น ต ต้อง
โทรมาถามนิติกร เช่น เรื่องของทรัพย์ที่ยังไม่มีข้อมูลอะไรแล้วต้องทาการประมูล เมื่อใกล้ ต วันประมูลต้องโทรถามทางนิติกรเพื่อสอบถามว่ายังขายไหม
หรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม ในกรณีที่ทรัพย์มีผู้อยู่อาศัยเราต้องทาการตรวจสอบเอง และไม่รู้จะเชิญเขาออกอย่างไร หรือขั้นตอนเป็นอย่า งไร หากเพิ่ม
รายละเอียดของสถานะทรัพย์ว่ามีผู้อยู่อาศัยหรือไม่จะสะดวกยิ่งขึ้น
เนื่องจากว่าปัจ จุบันทรัพย์มีราคาสูง ขึ้น หากขายในราคาที่ต่าเนื่องจากบางกรณีราคาใกล้เคียงกับราคาที่ประกาศขายก็สามารถเข้าไปต่อรอ งราคาได้
โดยตรงกับผู้ขาย หรือกรณีของกรมบังคับคดี เมื่อประมูลได้ต้องเสียภาษีธุรกิจ ค่ าธรรมเนียมการโอน ราคาจะสูงขึ้นกว่าที่ตั้งไว้การเก็บทรัพย์ เนื่องจาก
ไม่ได้เก็บทรัพย์ไว้ หากไม่มีจุดหมายก็ไม่มา เนื่องจากดูราคาสามารถซื้อได้ในเรื่องของราคาที่อาจจะทากาไร หากเป็นการเข้าอยู่อาศัยก็ ถือว่าดีในเรื่องของ
ราคา
การประมูล ณ ปัจจุบัน ถือว่าดีกว่าเมื่อก่อนทีต่ ้องไปดูทรัพย์ล่วงหน้าเอง การเช็คทรัพย์คือดูออนไลน์และทรัพย์จริง หากจะพัฒนาเป็นระบบ E-Auction
ก็เห็นด้วย ปัญหาเรื่องการทางานเนื่องจากไม่มีเวลาที่จะเข้ามาร่วมในส่วนนี้ ถ้าเป็นระบบ E-Auction ก็จะสะดวกขึ้น
ในประเด็นของการวางหลักทรัพย์ควรเป็นออนไลน์ได้แล้ว ปัจจุบันธนาคารใดก็ได้ จะสะดวกกว่า เนื่องจากยังไม่เคยได้ทรัพย์จึงไม่ทราบว่ากระบวนการ
หลังจากต่อไปจะเป็นอย่างไร เคยเดินทางไปดูทรัพย์ต่างจังหวัด และยังไม่เคยเข้าร่วม E-Offering การเดินทางไปดูทรัพย์ก็สะดวกหากเป็นการประมูล
ออนไลน์ได้ก็จะดี การเข้าประมูลแบบ E-Offering ก็ต้องเดินทางมาที่กรมบังคับคดี จึงไม่สะดวกตรงเดินทางมาที่กรมฯ คือทาการตรวจสอบอยู่ว่าทรัพย์
ที่ต้องการมี หรือไม่ แต่ในจังหวะที่ดูคือไม่มี หากมีทรัพย์ที่ต้องการก็ต้องเดินทางมาที่กรมฯ ขั้นตอนการ E-Offering เคยทาการศึกษาเห็นแล้วว่าไม่
สะดวก จึงไม่สนใจที่จะทาการ E-Offering แต่ราคาของทรัพย์จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากทุกคนสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ในส่วนนี้คือข้อเสีย การ
เชื่อมั่นในการวางเงินมัดจาหรือการได้เงินคืนต้องมีความเชื่อมั่นสูง เนื่องจากก่อนเข้าทาการประมูลเราต้องทาการวางหลักทรัพย์ก่อน เพราะหากเป็น
ระบบออนไลน์แล้วจะยุ่งยากกังวลในเรื่องของการวางหลักทรัพย์ เนื่องจากระบบปกติคือการคืนหลักทรัพย์ง่าย เป็นการคืนวันต่อวัน สามารถใช้บัตรเด
บิตได้ (ในกรณีที่วงเงินสูง) หากไม่ได้ทรัพย์ ก็จะมีการคืนเงินกลับเข้าบัตร ณ ปัจจุบันสามารถใช้บัตรในการวางหลักทรัพย์ได้เหมือนการวางวงเงินไว้เมื่อ
ทาการประมูลเสร็จก็จะทาเรื่องคืนเงิน หากเป็นระบบ E-Auction จะมั่นใจได้อย่างไรเนื่องจากระบบไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยของระบบ
ทางด้านการดูทรัพย์ หากมีภาพมากกว่า ๑ ภาพจะดีมาก และหากมีการเชื่อมต่อกับทรัพย์ให้ดูง่าย ต จะเป็นการดี ตอนนี้หากเป็นโฉนดจะสามารถ
ตรวจสอบได้ง่าย แต่หากไม่ใช่เลขที่โฉนดจะทาการตรวจสอบไม่ได้เนื่องจากกรมที่ดินไม่รองรับ เช่น นส. ๓ ฯลฯ เนื่องจากไม่มีการปักหมุดเหมือนโฉนด
บางครั้งแผนที่เขียนด้วยลายมือก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาด หากมีการปักหมุดเหมือนโฉนด เพียงแค่ใส่เลขที่ จะระบุว่าอยู่ตาแหน่งไหน ตรงไหน และมูลค่า
เท่าใด หากเป็นต่างจังหวัดซึ่งไม่ใช่โฉนดและเป็นในรูปแบบเดียวกันกับโฉนดก็จะดี ของกรมบังคับคดีเข้าระบบ GIS ได้สามารถเข้าไปตรงนั้นได้หมดทั้ง
แผนที่ ก็จะลดความยุ่งยากในการเข้าไปเช็คทรัพย์ได้
เนื่องจากญาติเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ มีความสนใจทรัพย์ที่มีการขายทอดตลาด ก็จะมาทาการยกป้ายแทนให้ทั้งรอบปกติและรอบ E-Offering/ EAuction การขายทอดตลาดแบบออนไลน์เคยเจอของวันอาทิตย์ที่มีของต่างจังหวัด ยังไม่เคยเห็นของต่างจังหวัดที่มาประมูล เนื่องจากเคยไปประมูลที่
จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่จะมาที่กรมบังคับคดี แต่ไม่เคยไปบิดต่างจังหวัด ความสนใจรอบนอกจะมีแค่จังหวัดนนทบุรีเท่านั้น ความแตกต่างของระบบ E-

คุณธาดา นิติมงคลวาร และ
คุณพลอยนภัส พรเลิศพชร

Offering/ E-Auction กับปกติ คือไม่แตกต่างกันมาก
ก่อนที่จะทาการซื้อทรัพย์ ๑ วันต้องโทรมาเช็คทรัพย์ก่อนว่าอยู่ในสถานะไหน เช่น วันอาทิตย์จะทาการประมูลก็ต้องทาการโทรเช็คทรัพย์ตั้งแต่วันศุกร์แล้ว
ว่าทรัพย์ลาดับนี้พร้อมหรือไม่สาหรับการประมูล เพราะแต่ละที่จะใช้ระบบและเวลานานในการเช็คทรัพย์ว่าพร้อมสาหรับการขายหรือไม่
สาหรับการลงทะเบียนออนไลน์เพิ่งเคยลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า เนื่องจากไม่ใจว่าทรัพย์นั้นพร้อมหรือไม่พร้อม สาหรับการขายหรือไม่ต้อ งโทรหานิติ
กรซ้าอีกครั้งเพื่อยืนยันสถานะของทรัพย์ตัวนั้น หากในเว็บไซต์สามารถแจ้งได้ว่าทรัพย์ตัวไหนถูกถอนการยึดหรือพร้อมขายก็จะลดขั้นตอนการโทร แต่
เนื่องจากกรมบังคับคดี แจ้งว่าสามารถเช็คข้อมูลได้ เลยไม่แน่ใจว่าถูกต้องมากน้อยแค่ไหน หากหลีกเลี่ยงการโทรแล้วเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ได้ก็จะ
ดีกว่า เพราะกว่าที่เจ้าหน้าที่จะรับสายเนื่องจากผู้เข้าร่วมประมูลหลายคนทาให้ต้องรอคาตอบจากเจ้าหน้าที่ ในการเข้ามาประมูล ณ ตอนนี้ คือเจ้าหน้าที่
อานวยความสะดวกเรียบร้อยจะมีข้อกังวลเรื่องการโทรเข้ามาเช็คทรัพย์อาจจะล่าช้า
หากเป็นระบบออนไลน์ได้ทั้งหมดก็จะดีแต่จะมีเรื่องของการทาสัญญา เรื่องความปลอดภัย เนื่องจากไม่ทราบว่าระบบจะปลอดภัยมากแค่ไหน หากเป็น
ระบบออนไลน์ได้จะช่วยลดขั้นตอนได้มาก ณ ตอนนี้ถือว่าเร็วเนื่องจากมาแล้วสามารถทาการประมูลได้เลยซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนที่ต้องมาทาการผูกพัน
ราคาก่อน
หากเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ได้จะดีมาก เป็นแบบก้าวกระโดดการทาการประมูล ออนไลน์ที่บ้านสาหรับการวางเงิน คือ ทาการล็อควงเงิน /ตัดบัตร
เนื่องจากไม่ทราบว่าหากระบบอินวอยออกมาจะทาการซื้อแบบไหนได้บ้าง คล้ายระบบของช้อปปี้ คือ ทาการแจ้งการยกเลิกให้เขาทราบ ในมุมมองคิ ดว่า
ระบบควรจะอินวอยทุกคน ยกเว้นคนที่สามารถทาการซื้อได้ ควรอินวอยออกทุกคนที่ไม่สามารถซื้อได้ซึ่งชัดเจนอยู่แล้วว่าใครสามารถซื้อได้บ้ าง ควรจะมา
ที่ส่วนกลางหรือไม่ หากกรมบังคับคดี ต้องการเข้าถึงทุกคนได้ทั่วประเทศจริง ต เพราะคนมีปัญหาในการที่อยากได้ทรัพย์ต่างจังหวัดซึ่ งต้องเดินทางโดย
เครื่องบินไปทาการประมูล บางครั้งไปเจอว่างดขายซึ่งทาให้เสียเวลา หากเป็นระบบเดิมมองว่าควรให้เวลาเจ้าหนี้กับลูกหนี้แก้ไขปัญหากัน ๑ วันเพื่อคนที่
เดินทางไม่ต้องเสียเวลาและควรปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันบนหน้าเว็บไซต์ เนื่องจากเข้าใจได้ว่าในทางกฎหมายจาเลยมีสิทธิที่จะเอาเงินมาชาระหนี้สิน
แม้กระทั่งวินาทีสุดท้าย เพราะฉะนั้นขอให้ขยายระยะเวลาให้จาเลยไปอีก ๑ วัน เพื่อทาการชาระหนี้สิน เช่น กาหนดการเดิมต้องยกวันที่ ๑ ก็ให้เวลา
โจทก์-จาเลย แล้วไปยกวันที่ ๒ แทน และลงประกาศในอินเทอร์เน็ตเพื่อลดระยะเวลา เนื่องจากเคยไปต่างจังหวัดคนมาจากกรุงเทพหลายคนเพื่อมายก
ทรัพย์นั้น แต่กลับงดขายผู้เข้าประมูลจึงต้องกลับกรุงเทพ ฯ เนื่องจากไม่สามารถทาอะไรได้ เคยทาการเช็คทรัพย์ก่อน ๑ วัน แต่ปรากฎว่ามีการชาระ
หนี้สินกันในช่วงเช้าของวันประมูล หรือแม้แต่วันประมูลมีการชาระหนี้สินหากให้เวลาลูกหนี้ชาระหนี้สินกับเจ้าหนี้แล้วไม่ลงตัว อีก ๑ วันควรเก็บไว้สาหรับ
ผู้เข้าประมูลหากไม่ทาไว้จะทาให้ผู้เข้าประมูลเสียหาย อาจจะยุติธรรมสาหรับจาเลย แต่ไม่ยุติธรรมสาหรับผู้เข้าประมูล
หากใช้ระบบออนไลน์แล้ว คิดว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของตัวตน เนื่องจากว่าไม่มีการจองโดยไม่ทาการประมูล มีการวางเงินไว้ ก่อนวางเงินต้องมีการยืนยัน
ตัวตน เช่น เอาบัตรประชาชนเพื่อยืนยัน ในข้อกฎหมายจะมีบทลงโทษอยู่หากเอาเงินมาวางโดยไม่ทาการประมูล หรือซื้อมาแล้ว แล้วไม่เอาก็จ ะมี
บทลงโทษอยู่แล้ว ง่ายมากในการจะเข้าสู่ระบบออนไลน์ ซึ่งต้องเข้าสู่ระบบออนไลน์อยู่แล้วในอนาคตเพียงแต่จะทาได้เร็วหรือช้า อาจจะบวกไปอีก ๕ ปี
หากเป็นระบบออนไลน์เห็นว่าสามารถตั้งเวลาในการประมูลหรือจากัดระยะเวลา ประมาณ ๑ อาทิตย์ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดก็ได้ทรัพย์นั้นไป เปิด

นายปรีดา
(ไม่ขอแจ้งนามสกุล)

ระยะเวลาให้นานหรือไม่จาเป็นต้องมี Timeline ไม่ใช่แบบ real time เนื่องจากระบบอาจจะเหลื่อมกันได้ ทรัพย์บางตัวอาจจะให้เวลา ๗ วัน สาหรับเรื่อง
ที่หนักที่สุดคือเรื่องการเดินทาง หากอยู่กรุงเทพเดินทางมาประมูลในกรุงเทพก็จะเป็นการดี แต่สาหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะเสียโอกาส เนื่องจากมาแล้ว
ไม่ได้ประมูลก็เกิดค่าใช้จ่าย
เนื่องจากเคยการเดินทางไปประมูลที่ต่างจังหวัด เดินทาง ๑๐ รอบ ได้ประมูลจริง ๒ รอบ อัตราการยกเลิกแล้วแต่ทรัพย์และแล้วแต่คู่กรณีที่จะจัดการไม่
สามารถบอกได้
เคยเดินทางไปประมูลที่จังหวัดเชียงใหม่การประมูลเข้ามาที่กรุงเทพจะไม่ real time บางครั้งสัญญาณ เชียงใหม่หลุด โคราชหลุด ต้องรอ หากเป็นไป
ตามที่เสนอให้เวลา ๗ วันในการประมูลทรัพย์ก็สามารถเป็นจุดศูนย์กลางได้ แต่ใน ๗ วันก็สามารถเปิดให้คนสามารถไปปั่นราคาได้ หรืออาจจะเพียงแค่
ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง ณ ตอนนั้น
สาหรับการไปประมูลที่ต่างจังหวัดเดินทาง ๑ รอบ เพื่อไปดู เดินทางอีกรอบเพื่อไปประมูล แต่กลับงดขาย จ่ายค่า เดินทางโดยเครื่องบินไป-กลับมาเกิน
๑๐,๐๐๐ บาท หากระยะเวลานานขึ้น ก็จะเป็นคุณแก่จาเลยเนื่องจากราคาทรัพย์จะสูงขึ้นและลดการตกลงกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายกันระหว่างคนที่เข้า
ประมูล เนื่องจากมีคน/ผู้เข้าประมูลมากขึ้นการตกลงกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายกันก็จะยากขึ้น หากระยะเวลาขยายจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะไม่มีการตกลง
กันระหว่างบุคคลสองฝ่ายกัน เพราะเป็นระบบออนไลน์
ประสบปัญหาจากภาษีรายได้ของเจ้าของเดิมที่ผู้ซื้อต้องไปรับภาระ ปกติภาษีของเจ้าของเดิมได้ จึงไม่ต้องซ้าซ้อนในเรื่องการเสียภาษีเงินได้ของเจ้าของ
โฉนดเดิมจากการประมูลทรัพย์
ส่วนของผู้อยู่อาศัยเมื่อทาการประมูลทรัพย์ไปแล้ว มีผู้อยู่อาศัยเดิมทาให้การเข้าครอบครองหรือการเข้าพื้นที่ขอเข้าไปใช้ทรัพย์จะมี ปัญหาเจ้าของทรัพย์
เดิมไม่ยอมออก ไม่มีข้อกาหนดหรือมาตรการที่ชัดเจนที่จะบังคับให้เจ้าของเดิมออก แบบเดียวกันกับการขายทอดตลาดด้วยการบังคับเอาโฉนดออกขาย
ทอดตลาดได้ แต่ไม่สามารถบังคับให้เจ้าของเดิมออกจากทรัพย์ได้
สาหรับการวางหลักทรัพย์หรือขั้นตอนการทางานของข้อมูลไม่มีปัญหา การใช้ E-Offering ที่ขายทอดตลาด ณ ปัจจุบัน ยังยุ่ง ยากอยู่เนื่องจากขั้นตอน
การวางทรัพย์ต้องมาวางทรัพย์ที่กรมบังคับคดีก่อนจึงจะเริ่มทาการประมูล ซึ่งมีความซ้าซ้อนและต้องเดินทางเข้ามาที่กรมฯ อีกครั้ง
หากเป็นการชาระเงินในรูปแบบของการออนไลน์ เช่น การสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด จะเกิดความสะดวกเนื่องจากไม่ต้องเดินทางมาถึง ๒ ครั้ง เหลือเพียง
ครั้งเดียว ถ้ามีการวางทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ไม่ต้องเดินทางมาที่กรมฯ เพียงตรวจดูเอกสาร เข้าดูพื้นที่จริง และสามารถทาการประมูล การวางทรัพย์
ที่กรมและการคืนทรัพย์ต้องมาคืนที่กรมอีกหรือไม่ การวาง/การคืน ณ ปัจจุบันยังทาแบบระบบปกติยังไม่ได้พัฒนาเป็นระบบ E-Auction ยังเป็นระบบ
manual จึงยังไม่เกิดการพัฒนา ความเห็นในส่วนของการพัฒนาจะไม่มีการต่อแถววางทรัพย์เป็นเพียงการวางทรัพย์ผ่านบัตร เนื่องจากมีความมั่นใจที่
จะให้ตัดผ่านออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์แบงค์กิ้งเพราะมีความมั่นใจกับทางกรมบังคับคดี หากมีการพัฒนาระบบการวางเงินหลักทรัพย์จะลดการต่อคิว
เพื่อทาการวางหลักทรัพย์การเข้าประมูล ปัจจุบันการวางหลักทรัพย์ต้องต่อคิวหรือต้องเดินทางไกลหรือการทางานต้องใช้เวลาในการดาเนินการ หากทุก
อย่างเป็นเรื่องของระบบออนไลน์สามารถทางานได้ที่บ้านและสามารถเข้าประมูลแบบออนไลน์ ปัจจุบันยังไม่พัฒนาไปถึงตรงจุดนั้น ระบบการประมูลยัง
เหมือนเดิม

การเข้าระบบแบบ E-Auction แบบเต็มรูปแบบจะดีและไม่ได้กังวลอะไร เนื่องจากทางานกับหน่วยราชการ และขอให้ทางกรมฯ ได้พัฒนาระบบและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
การเข้าดูทรัพย์ในสถานที่จริงเนื่องจากส่วนนี้เป็นหน้าที่ของผู้เข้าประมูลอยู่แล้วจึงทาการพิมพ์เอกสารจากหน้าเว็บไซต์และเข้าไปดูสถานที่จริง ขั้นตอน
การประมูลหากทาเป็นระบบออนไลน์ก็ไม่ต้องมาที่กรมฯ ทุกคนสามารถทาการประมูลที่บ้านได้ ไม่ต้องเดินทางเข้ามากระจุกตัวอยู่ที่กรมฯ และสามารถ
ตัดปัญหาเรื่องที่จอดรถ
ทรัพย์ที่สนใจนอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์ยังมีทรัพย์ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ที่สนใจ การเข้าดูทรัพย์ที่เป็นสังหาริมทรัพย์แล้วแต่ทัก ษะของผู้เข้าประมูลว่า
มีค วามถนัดด้านไหนหรือ ส่วนไหน โดยมาตรฐานแล้วกรมฯ มีก ารเชิญผู้ เชี่ยวชาญมาเพื่ อประเมินทรัพย์ กรองข้อมูล และประเมินราคาเพื่อน า
สังหาริมทรัพย์มาประมูล จึงเกิดความมั่นใจในทรัพย์สิน คล้ายกับอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้เข้าประมูลต้องไปดูสถานที่จริงหากเกิดความเสียหายทางผู้เข้า
ประมูลต้องรับผิดชอบเมื่อทาการประมูลได้แล้วซึ่งใช้หลักการเดียวกันกับสังหาริมทรัพย์
ค่าส่วนกลางส่วนที่เป็นคอนโดให้ใช้แบบมีความชัดเจน การค้างค่าส่วนกลางของคอนโดหรือจัดสรรของนิติบุคคลขอให้มีระบบที่ชัดเจนไม่เกิดปัญหากับ
นิติบุคคล เนื่องจากผู้เข้าประมูลได้เป็นเจ้าของใหม่ และผู้เข้าประมูลไม่ทราบว่าผู้ถูกบังคับให้ขายทอดตลาดมีค่าส่วนกลางค้างอยู่หรือไม่ และค้างกันอยู่
เท่าใดกับนิติบุคคล ข้อมูลที่ขึ้นในระบบยังไม่ละเอียดพอที่จะทราบในเรื่องของค่าส่วนกลาง หากเป็นคอนโดให้ผู้ซื้อชาระค่าส่วนกลางก่อนแต่หากเป็ น
หมู่บ้านจัดสรรผู้ซื้อไม่ต้องชาระ ต้องการให้ระบบในส่วนนี้เป็นมาตรฐานแบบเดียวกัน ซึ่งทางกรมบังคับคดีอาจจะหักส่วนหนึ่งเพื่อไปจ่ายค่าส่วนกลาง
ให้กับนิติบุคคลโดยที่ผู้ซื้อชาระเงินแล้ว และค่อยไปหักให้กับเจ้าหนี้และผู้เฉลี่ยทรัพย์ เรื่องนี้จะทาให้ผู้ซื้อทรัพย์สบายใจ
ภาษีรายได้ของเจ้าของทรัพย์เดิม เนื่องจากไม่มีการจ่ายทาให้ผู้ประมูลทรัพย์ได้ต้องชาระแทนเจ้าของทรัพย์เดิมและเมื่อทาการขายให้กับผู้อื่นก็ต้องจ่าย
ภาษีอีกครั้ง ทาให้ต้องจ่ายภาษี ๒ ครั้ง เห็นว่าควรหักภาษีเดิมจากราคาที่ประมูลได้
การประมูลในปัจจุบันไม่มีความกังวลในเรื่องของการประมูลและหากเปลี่ยนเป็นระบบ E-Auction ก็ไม่ได้กังวลเนื่องจากผู้ที่ให้ราคาสูงสุดก็จะได้อยู่แล้ว
มันเป็นไปตามกลไกของตลาด ผู้ให้ราคาสูงก็ได้ทรัพย์ไปและเข้าทาสัญญา
สาหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย เมื่อก่อนทางผู้ซื้อสามารถขอคืนภาษีตรงส่วนนี้ได้ แต่เนื่องจากเป็นรายได้ของเจ้าของเดิมใครเป็นเจ้าของผู้ นั้นต้องเสียภาษีแต่
ระยะเวลา ๔-๕ ปีที่ผ่านมา ทางผู้ซื้อต้องเสียภาษีในส่วนนี้ เนื่องจากภาษีส่วนนี้มาจากการหัก ณ ที่จ่ายของราคาประมูล
หากพัฒนาระบบ E-Auction การชาระเงินสามารถตัดผ่านบัญชีได้หมด ปัจจุบันใช้ตัดผ่านบัตรเครดิต/เดบิตการ์ด ธนาคารกรุงไทยก็อานวยความสะดวก
ให้ในเรื่องนี้ ทรัพยากรของกรมฯ ใช้ของเอกชน จึงมีความเห็นว่าควรพัฒนาระบบของกรมฯ หากเกิดปัญหาจึง ทาการแก้ไขระบบได้ เนื่องจากการ
วางเงินโดยใช้ระบบมันสามารถอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประมูล โดยเอกชนมาวางระบบให้ (เนื่องจากธนาคารกรุงไทยเป็นผู้เริ่มวางระบบ
ให้บริการ และธนาคารอื่นเข้ามาเพิ่ม)
การประมูลทรัพย์ในต่างจังหวัด เนื่องจากต้องมาทาการประมูลทรัพย์ที่กรมฯ หากจะประมูลทรัพย์ในต่างจังหวัดจะต้องหาคนอีกคนเพื่อเข้าประมูลใน
ต่างจังหวัด หากใช้ระบบออนไลน์ก็สามารถทาการประมูลทรัพย์ในส่วนอื่น ต ได้

นายรัฐพล ลิ้มเจริญ ผู้ซอื้ ทรัพย์

นายวสันต์ ศรีชาญวิทย์

อุปสรรคการประมูลจากการดาเนินงานของระบบ จากประสบการณ์ในการเข้ามาประมูลทรัพย์บ่อย ต มักเกิดปัญหาระบบขัดข้องตรงส่วนของการขายที่
ขัดแย้งกันเองในลาดับการขาย เนื่องจากข้อมูลไม่แสดงบนหน้าจอหรือระบบต้องรอประมาณ ๑๐-๑๕ นาที หรือรอให้เจ้าหน้าที่มาแก้ไขระบบการ
ทางาน
การเข้าไปประมูลหรือการวางหลักทรัพย์/การขอหลักทรัพย์ คือในส่วนนี้ไม่มีความยุ่งยาก การเข้าไปดูทรัพย์เนื่องจากต้องเข้ามาดู ณ กรมฯ
การอัพเดตสถานะของทรัพย์ที่มีการขายเมื่อมาถึง แล้วหากเจอการงดการขายทอดตลาดจึงต้องเดินทางกลับ เคยเห็นการขายทอดตลาดของระบบ
ออนไลน์ หากมีการปรับปรุงระบบเป็นระบบ E-Auction บางครั้งเนื่องจากยังไม่เข้าใจระบบการประมูลออนไลน์ หรือเข้าใจกฎหมายบางตัว ความกังวล
เรื่องสถานะที่ต้องคอยติดตามให้ชัดเจน ระบบของการประมูลเกี่ยวกับระบบสัญญาณ เนื่องจากต้องรอสัญญาณ ณ ปัจจุบัน E-Offering มีความล่าช้า
เรื่องสัญญาณ การวางหลักทรัพย์ของ E-Auction จะเป็นการอานวยความสะดวกกว่าหากมีการวางด้วยการออนไลน์ (อินเทอร์เน็ต/เน็ตแบงค์กิ้ง ) ความ
ยุ่งยากในการวางหลักทรัพย์ เนื่องจากบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องการวางหลักทรัพย์ออนไลน์ แต่หากมาวางหลักทรัพย์ที่กรมฯ ก็จะง่าย ส่วนใหญ่
ทรัพย์ที่เข้าประมูลคืออสังหาริมทรัพย์ การเข้าประมูลคือการเข้าเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีเพื่อเข้าดูทรัพย์ มีการเข้าดูทรัพย์สถานที่จริง เนื่องจากมีทรัพย์
บางส่วนที่ต้องมาดูหน้างาน หากเป็นระบบของการ E-Auction จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ข้อดีคือการไม่ต้องเดินทาง ข้อเสียคือกระบวนการหรือ
ความยุ่งยากในการเข้าระบบ
สาหรับปัญหาคือความไม่สะดวกในการเดินทางเพราะแต่ละครั้งที่เดินทางเข้ามาที่กรมฯ ระยะทางไกลพอสมควร หากเป็นระบบออนไลน์จะดีแต่กังวล
เรื่องการตรวจสอบระบบความโปร่งใส
การวางทรัพย์โดยปกติไม่อยากให้วางทรัพย์มาก แต่เข้าใจเพราะทางกรมฯ ทาการประเมินอยู่แล้ว เพื่อป้องกันผู้ที่วางทรัพย์แล้วไม่ทาการประมูล หรือ
ทาการประมูลได้แล้วไม่เอาทรัพย์นั้น
ตัวทรัพย์ยัง มีผู้อยู่อาศัย ทางผู้ประมูล ต้องดาเนินการเข้าเจรจาให้เขาออก เมื่อไม่ออกก็จะต้องแจ้ง ทางกรมฯ ขอบังคับให้ออก ต้องการให้ กรมฯ
ดาเนินการเรื่องผู้อยู่อาศัยให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสาหรับการเข้าไปอยู่หรือทาการขายต่อไป
การเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ก็ดี แต่ต้องคัดกรองผู้เข้าร่วมประมูลหรือการวางหลักประกัน ต้องการให้คนที่พร้อมสาหรับการประมูลจริง ต เพื่อจะทา
การดูราคาทรัพย์ในระบบออนไลน์ สาหรับรูปแบบการประมูล เพียงแค่ตัวเลขให้เห็นหรือการเคาะให้เห็นราคาก็เพียงพอแล้ว ปกติดูราคาการประมูลเป็น
หลัก
หากเป็นการประมูลออนไลน์ก็อาจจะมีคนคิดว่าราคาที่ขึ้นใครเป็นคนเคาะ มีตัวตนหรือไม่ หากมองในแง่ร้ายว่ากรมฯ เป็นผู้ทาการเคาะก็อาจจ ะไม่มี
คู่แข่ง ในมุมมองเห็นว่าการประมูลอยู่ที่ร าคา หากไม่มั่นใจในระบบว่าไม่โปร่งใส่ ก็อาจจะแก้ปัญหาโดยให้ญาติพี่น้องเข้ ามาทาการตรวจสอบ ควร
ทาการศึกษาบริษัทที่มีการประมูลออนไลน์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสหการประมูลที่มีการประมูลรถ หรือ E-Auction ของทางราชการบางส่วนซึ่งมีอยู่แล้ว
สาหรับอีกปัญหาคือค่าส่วนกลางที่ค้างอยู่ในระบบของคอนโด ตามความจริง ทางกรมฯ เป็นผู้ชาระอยู่แล้วแต่ดาเนินกา รชาระช้ามาก เคยเจอการ
ดาเนินการประมาณ ๙ เดือน และในระยะเวลา ๙ เดือน ทีต่ ้องการขายก็ไม่สามารถทาการขายได้ เนื่องจากติดค่าส่วนกลางทาให้ทาการขายไม่ได้เพราะ
ทางนิติบุค คลไม่สามารถออกใบปลอดหนี้ให้ได้ หากทาการประมูลได้ ก็ไม่ควรเกิน ๑ เดือนในการจ่ายค่าส่วนกลาง หากทางกรมฯ ทาการจ่ายค่า
ส่วนกลางเร็วจะดีเพราะผู้ประมูลสามารถดาเนินการต่อไปได้สาหรับการขายทอดตลาดผ่านออนไลน์ เนื่องจากประชาชนทั่วประเทศยังไม่สามารถเข้ าถึง

นางวัลภา รุ่งสมบัติพรกุล

เทคโนโลยีได้ การจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการประมูลแบบออนไลน์จะทาอย่างไร ประโยคที่ใช้ในการเข้าถึงการประมูลออนไลน์แต่ ละเมนูในหน้าเว็บนั้นมี
ความหมายอย่างไร การเข้าถึงระบบออนไลน์แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชน หรือการอธิบายให้กับประชนทั่วทั้งประเทศเข้าใจได้ ต้องเป็นผู้ที่ มีความ
เข้าใจหรือทราบแล้วว่าระบบของเว็บไซต์เป็นอย่างไร
การดาเนินการเข้าดูแลทรัพย์ในระดับที่เป็นเจ้าของได้ หรือการประมูลบ้านหลังนั้นได้ถือว่าคุ้มในการเดินทางเข้ามาประมูล เนื่องจากไม่ มีทางทราบว่า
สภาพทรัพย์เป็นอย่างไร การเข้าทาการตรวจสภาพทรัพย์เป็นไปได้ยาก เช่น การจะขอเข้าไปดูทรัพย์ในคอนโดจะใช้สิทธิอะไรในการเข้ าดู ซึ่งโดยปกติจะ
ใช้การโทรถามนิติบุคคลถึงสถานะของทรัพย์ว่ามีผู้อยู่อาศัยหรือไม่ หากนิติบุคคลทราบว่าแต่ละห้องมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็เป็นการดี แต่การให้เดินทาง
เพื่อเข้าทาการตรวจสภาพทรัพย์เป็นไปไม่ได้ หากเป็นบ้านก็ทาการตรวจทรัพย์ได้เพียงหน้าบ้านไม่มีอานาจในการเข้าไปตรวจทรัพย์เช่นทรัพย์ที่ ราคาสูง
ให้วางเงินโดยคิดค่าใช้จ่ายในส่วนของรายได้เพื่อเข้าดูทรัพย์ หรือมีหมายจากกรมฯ ถือเอกสารส่วนนี้ไปติดต่อนิติบุคคล แล้วให้นิติบุค คลทาการถือกุญแจ
ไว้เพื่อให้ผู้เข้าประมูลทาการตรวจทรัพย์ หรืออานวยความสะดวก เช่น ยอมเสียเงิน ๕๐๐ บาท เพื่อเข้าดูทรัพย์ที่ต้องการ ย่อมมีความคุ้มค่าเพราะ
สามารถประเมิน/เห็นตัวทรัพย์ หากผู้ที่ต้องการตรวจทรัพย์เสนอรายชื่อให้กรมฯ แล้วให้กรมฯ ดาเนินการแจ้งให้นิติบุคคลทราบว่า ว่าจะมีผู้เข้าประมูล
ไปดูทรัพย์ บอกชื่อ และนัดหมายเวลาที่จะเข้าไปดูทรัพย์
ปัจจุบันการวางหลักประกันสูง ลูกหนี้ที่ต้องการเข้าประมูลต้องวางหลักประกันสูงมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน เช่น วางหลักประกัน ๕ แสนบาท การหา
เงินเพื่อมาวางหลักประกันเป็นไปได้ยาก ปัจจุบันทรัพย์ราคาสูงกว่าเมื่อก่อนมาก เช่น ลูกหนี้เป็นหนี้ ๑๖๐,๐๐๐ บาท แต่ทรัพย์ที่ทาการขาย คือ ราคา
๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาขายสูงกว่าราคาที่ถูกบังคับคดีได้ ถ้าเจ้าของเก่าที่ต้องการทรัพย์คืนก็ไม่สามารถหาเงินมาเพื่อซื้อทรัพย์ได้ ปัจจุบันราคาทรัพย์ที่
ประเมินยึดตามราคาท้องตลาดการเข้าตรวจสอบทรัพย์มีความยุ่งยากเมื่อซื้อทรัพย์ได้แล้ วแต่เจ้าของทรัพย์เดิมไม่ได้ออกจากตัวทรัพย์ ผู้ซื้อทรัพย์ไม่
สามารถให้ธนาคารเข้าดาเนินการประเมินราคาทรัพย์ได้ เมื่อทาการประเมินไม่ได้ ทางผู้ซื้อก็ไม่สามารถซื้อทรัพย์ตัวนั้นได้ ทางธนาคารจึงทาการยึดมัดจา
ควรจะออกกฎหมายให้จาเลยยินยอมให้ผู้ซื้อทรัพย์สามารถเข้าไปประเมินได้ เพราะผู้ซื้อทรัพย์เข้าไปประเมินไม่ได้ธนาคารก็จะไม่สามารถอนุมัติเงินกู้ได้
สาหรับการเข้าไปประมูลออนไลน์ การเข้าถึงของประชาชนไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากประชาชนไม่มีความรู้ หรือการศึกษาเทคโนโลยี ประชาชนไม่
สามารถเข้าใจได้ทาให้เสียโอกาสของผู้ที่รู้เทคโนโลยีมากกว่า เนื่องจากความรู้ของคนรุ่นหลังและคนรุ่นใหม่มีความแตกต่างกัน
ก่อนซื้อทรัพย์ไม่สามารถเข้าไปดูทรัพย์ได้ ดูได้แต่ภายนอกบางคนอยากได้ทรัพย์ แต่ต้องเสี่ยงดวงจึงไม่สามารถประเมินได้ ต้องดูของจริง เมื่อก่อน
กฎหมายผลักภาระให้ผู้ซื้อทรัพย์ดาเนินการฟ้องขับไล่ผู้อยู่อาศัยซึ่งทาให้เสียเวลา เจ้าของทรัพย์เก่าอยู่อาศัยก็ใช้เทคนิคในการยืด/ขยายระยะเวลา

ภาคผนวก ฉ
กาหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็น
กาหนดการ
การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม เรนโบว์ ฮอลล์ ชั้น ๑๗ โรงแรมใบหยกสกาย (Baiyok Sky Hotel)
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.

ลงทะเบียนและรับเอกสาร
กล่าวเปิดการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
โดย : นางอรัญญา ทองน้าตะโก
อธิบดีกรมบังคับคดี
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. น้าเสนอรายละเอียดของโครงการศึกษา เรื่อง การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
โดย: รองศาสตราจารย์ เติมธรรม สิทธิเลิศ
ผู้ช่วยอธิการฝ่ายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หัวหน้าโครงการฯ
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และรั บ ฟั ง เกี่ ย วกั บ การขายทอดตลาดด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้าเนินรายการโดย:
รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์
ที่ปรึกษาโครงการฯ
รองศาสตราจารย์ เติมธรรม สิทธิเลิศ
ผู้ช่วยอธิการฝ่ายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หัวหน้าโครงการฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ข้าอ่อน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประธานสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการก้ากับดูแล ( APaR)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคผนวก ช
รายชื่อคณะผู้วิจัย

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์

ที่ปรึกษาโครงการ

๒. รองศาสตราจารย์ เติมธรรม สิทธิเลิศ

หัวหน้าโครงการ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์พงษ์ ขาอ่อน

นักวิจัย

๔. นายธีระ สุขนิยม

นักวิจัย

