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บทสรุปผู้บริหาร 
 

๑. ความน า 

 หลักการและเหตุผล 
กรมบังคับคดีมีภารกิจหลักในการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย และการฟ้ืนฟูกิจการของ

ลูกหนี้ โดยการขายทอดตลาดทรัพย์เป็นหนึ่งในกระบวนการบังคับคดีอันเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญอย่างยิ่ง  ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในคดี อันเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้ และ
ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเลื่อมล้ าทางสังคม กรมบังคับคดีได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาการขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และเข้าถึง
ประชาขน หนึ่งในการพัฒนาการขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีการที่ทันสมัยซึ่งกรมบังคับคดีให้ความส าคัญก็คือ 
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือหาวิธีที่เหมาะสม ตลอดจนข้อดีข้อเสีย เพ่ือกรมบังคับคดี
จะได้น ามาประกอบการพิจารณาก่อนด าเนินการต่อไป  
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษารูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. เพ่ือศึกษาข้อดีและข้อเสียของรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน

แต่ละรูปแบบหรือวิธีการนั้น ๆ  
๓. เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในคดี จากรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาด

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางการแก้ไขกรณีที่มีผลกระทบในเชิงลบ 
๔. เพ่ือศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

รวมทั้งให้เสนอแนะในการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบดังกล่าวให้สอดคล้องกับรูปแบบหรือวิธีการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมต่อไป 
 ขอบเขตของงาน 

๑.  ศึกษารูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่มีความเป็น
เลิศด้านการบังคับคดีในประเทศตัวอย่าง ๖ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี 
ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย 

๒.  ศึกษาข้อดีและข้อเสียของรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละ
ในแต่ละประเทศตัวอย่าง ๖ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย 

๓.  ศึกษาผลกระทบต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในคดี จากรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางการแก้ไขกรณีที่มีผลกระทบในเชิงลบ 

๔.  ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดใน
ประเทศไทย เพ่ือน ามาวางแผนในการก าหนดแนวทางการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบังคับคด ี

๕.  ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบดังกล่าวให้สอดคล้องกับรูปแบบหรือวิธีการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมต่อไป 
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 วิธีการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีผู้ให้
ข้อมูลหลัก ประกอบไปด้วย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการขายทอดตลาด รวมจ านวนไม่
น้อยกว่า ๔๕ คน นอกจากนั้นได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือเติมเต็มงานวิจัยให้สมบูรณ์ ทั้งยังเป็น
การเผยแพร่แนวทางการด าเนินงานการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โดยเชิญผู้มี
ความสนใจเข้าร่วมงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ผลกระทบจากรูปแบบหรือ
วิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ และจัดท าผลการศึกษาวิเคราะห์
ผลดีและผลเสียของการน าวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการขายทอดตลาดของ
กรมบังคับคดี พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม 
 
๒. สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาผลดีและผลเสียของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 
 จากการศึกษาพบว่าการขายทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีผลดีและผลเสียดังนี้ 
 ผลดี 

(๑)  การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุนด้านการเดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา และลดต้นทุน
ด้านเอกสาร นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดพ้ืนที่ในการเก็บเอกสารท าให้องค์กรสามารถน าพ้ืนที่ไปพัฒนาใน
ด้านอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์ 

(๒)  ท าให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการขายทอดตลาด โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเห็นข้อมูล
ที่ถูกเรียบเรียงอย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์ 

(๓)  เป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงขายทอดตลาดได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่มี
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบทอดตลาดได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ทรัพย์สินที่อยู่ใน
กระบวนการบังคับคดีสามารถขายทอดตลาดได้มากขึ้น ส่งผลให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับกระบวนการยุติธรรม   
 ผลเสีย 

(๑) การสร้างระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลานานในการพัฒนา และต้องใช้
งบประมาณสูงในการสร้างระบบที่ปลอดภัย และการสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) ปัจจัยภายนอกด้านความเสถียรของอินเทอร์เน็ต หรือปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายระหว่าง
การประมูลทรัพย์สินท าให้เกิดอุปสรรคในการประมูลทรัพย์สินของผู้สู้ราคา 

(๓) ปัจจัยภายนอกด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น การเจาะเข้าระบบของผู้ที่ไม่หวังดี เป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและเกิดปัญหาในการ
ด าเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์  

(๔) ในการประมูลทรัพย์สิน ผู้สนใจทรัพย์สินไม่สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินได้มากนัก 
ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายทรัพย์สินแบบปกติที่จะมีผู้ให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา จึงอาจจะท าให้ผู้ประมูลทรัพย์เกิด
ความเสี่ยงในการได้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง 
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การวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชนจากรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางการแก้ไขกรณีที่มีผลกระทบในเชิงลบ 

จากการศึกษาประเมินได้ถึงประเด็นผลกระทบต่าง ๆ เรียงตามล าดับความส าคัญดังนี้ 
๑) ความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต 
การท าการขายทอดตลาดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องอาศัยสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่ อเข้า

ระบบ จึงเกิดข้อกังวลถึงความได้เปรียบเสียเปรียบของการเข้าร่วมการขายทอดตลาด และปัญหาของการเสนอ
ราคาว่าจะมีการเข้าสู่ระบบอย่างเสถียรหรือไม่ ดังนั้นมีแนวทางลดผลกระทบโดยต้องท าการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เข้าร่วมทราบถึงความเสี่ยงดังกล่าว และหาทางใช้สัญญาณที่มีความเสถียร หรือทางกรมบังคับคดีอาจจะ
จัดเตรียมสถานทีภ่ายในส านักงานบังคับคดีที่มสีัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียรไว้รองรับ 

๒) ความน่าเชื่อถือของระบบ 
ความน่าเชื่อถือของระบบขึ้นอยู่กับการเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลระบบ ซึ่งหากกรมบังคับคดีเป็น

ผู้พัฒนาระบบและเป็นผู้ดูแลระบบ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเกิดความเชื่อมั่นใน
ระบบ จะสร้างความน่าเชื่อถือและความม่ันใจให้กับประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น  

๓) โอกาสในการเข้าถึงระบบการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน 
ผู้เข้าร่วมประมูลทรัพย์อาจจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เท่าเทียมกันในกลุ่มคนที่มีความรู้และฐานะไม่เท่ากัน แนวทางการลดผลกระทบคือเสนอให้
กรมบังคับคดีใช้วิธีการขายทอดตลาดแบบดั้งเดิมและการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กัน
ไป เพ่ือไม่เป็นการปิดก้ันกลุ่มใด ๆ   

๔) ความรวดเร็วและราคาทรัพย์ท่ีได้จากการประมูล 
เมื่อมีประชาชนจ านวนมากขึ้นที่สนใจเข้าร่วมสู้ราคาประมูลทรัพย์ จะท าให้สามารถขายทรัพย์ที่ยึดมา

ได้รวดเร็วมากขึ้นและท าให้ได้ราคาขายที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อกระบวนการยึดทรัพย์และการขายทอดตลาด 
ท าให้ลูกหนี้และลูกหนี้ได้รับเงินจากการขายทรัพย์สูงมาชดใช้หนี้กันได้ ซึ่งประเด็นนี้ควรมีแนวทางเสริมโดย
การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้มีผู้สนใจเข้าร่วม
ประมูลทรัพย์มากขึ้น  

๕) การยืนยันตัวตน 
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่มีระบบยืนยันตัวตนที่เป็นที่ยอมรับและมีผล

บังคับใช้ได้ตามกฎหมายจะเกิดความไมน่่าเชื่อถือและอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา และเป็นผลกระทบในเชิงลบ
ต่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ แนวทางการลดผลกระทบคือต้องมีการพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนที่เป็นที่ยอมรับ
และตรวจสอบตัวตนได้จริง เช่น การใช้เทคโนโลยีในลักษณะของไบโอเมทริกซ์โดยการขออนุญาตใช้ข้อมูลการ
ยืนยันตัวตนบางส่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องท าการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการใช้ระบบการยืนยัน
ตัวตนเพ่ือให้การด าเนินการเกิดความสะดวกมากข้ึน  

๖) ข้อจ ากัดด้านเทคนิคในการเสนอสู้ราคา 
การขายทอดตลาดด้วยวิธีดั้งเดิม สามารถตัดสินได้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้ให้ราคาหรือยกป้าย

ก่อนหลัง อีกท้ังสามารถตรวจสอบหลักฐานจากการบันทึกเทปในห้องประมูลและสามารถน ามาใช้เป็นหลักฐาน
ในศาลได้หากมีกรณีข้อพิพาทเกิดขึ้น แต่ในระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณี
ปัญหาจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรเท่าเทียมกัน อาจเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการสู้ราคา การลด
ผลกระทบสามารถท าได้โดยพัฒนาระบบที่ก าหนดเวลาเดียวกันทั้งหมดในระบบของการประมูล และต้องมี
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ระบบการบันทึกการเข้าใช้งานของผู้เข้าร่วมสู้ราคาแต่ละรายอย่างชัดเจน ซึ่งจะต้องสามารถใช้เป็นหลักฐานที่
เป็นที่ยอมรับและใช้ในการระงับข้อพิพาทท่ีอาจเกิดข้ึนได้ โดยต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายและปรับปรุงข้อ
กฎหมายให้มีการยอมรับข้อมูลเหล่านี้ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของศาลหากมีข้อพิพาทเกิดข้ึนในภายหลัง 

๗) การเข้าตรวจดูทรัพย์ 
การที่ผู้สนใจเข้าร่วมการขายทอดตลาดไม่สามารถเข้าตรวจดูทรัพย์ได้ ท าให้ขาดความมั่นใจในการเข้า

ร่วมในการขายทอดตลาด เพราะไม่สามารถทราบถึงสภาพทรัพย์ที่แท้จริง จึงส่งผลท าให้อาจมีผู้เข้าประมูล
น้อยลง คงเหลือผู้เข้าประมูลที่มีความช านาญในการประเมินราคาทรัพย์ หรือผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ และอาจท าให้ราคาประมูลในการขายทอดตลาดต่ ากว่าที่ควรจะเป็น สามารถลดผลกระทบ
โดยแสดงข้อมูลที่อยู่ทรัพย์ท่ีมีความถูกต้องให้แก่ผู้สนใจ และให้ระยะเวลาที่มีความเหมาะสมในการเข้าดูทรัพย์ 
พัฒนาระบบการขายทอดตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR/VR) เพ่ือท าให้ผู้สนใจ
สามารถเข้าตรวจดูทรัพย์ได้ในลักษณะภาพเสมือน ซ่ึงอาศัยเทคโนโลยี ๕G เพ่ือท าการใช้เทคนิคดังกล่าว 

๘) ความโปร่งใสในการแข่งขันราคาและการสมยอมในการประมูล 
การเกิดการสมยอมในการขายทอดตลาด ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้เข้าร่วมสู้ราคารายอ่ืน ๆ 

ที่อาจเกิดความไม่มั่นใจและไม่เข้าร่วมสู้ราคา ท าให้ทรัพย์ถูกขายในราคาที่ต่ ากว่าเป็นจริง จ านวนผู้เข้าร่วมสู้
ราคาลดลง ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการขายทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม ดังนั้นกรมบังคับคดี
ต้องมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลเป็นจ านวนมาก เพ่ือให้ยากต่อการสมยอมในการ
ขายทอดตลาด รวมถึงหาวิธีการป้องกัน เช่น ใช้วิธี Machine Learning เพ่ือสร้างระบบการป้องกันและการ
ตรวจจับพฤติกรรมที่ส่อว่าเป็นการสมยอมในการประมูล  

๙) การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล 
การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถเกิดขึ้นได้จากการมีระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการ

อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นกรมบังคับคดีต้องสร้างและใช้ระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และมีการเข้ารหัส (Encryption) ไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ เพ่ือให้สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นความลับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็น
การลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล 

๑๐) ประเด็นการท าธุรกรรมหลังการขายทอดตลาด 
การท าธุรกรรมหลังการขายทอดตลาด เช่น การท าสัญญาซื้อขายที่ดิน การโอนที่ดิน เป็นขั้นตอนที่ไม่

สามารถด าเนินการโดยวิธีออนไลน์ได้ เมื่อมีการพัฒนาระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อาจจะท าให้ผู้สนใจลดลง กรมบังคับคดีต้องท าการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าใจ
อย่างชัดเจนถึงข้อจ ากัดของระบบ และข้ันตอนหลังการชนะการประมูลที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้โดยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดรับทราบถึงข้อจ ากัดก่อนเข้าร่วม นอกจากนั้น กรมบังคับคดี
อาจเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกรรมหลังการชนะประมูลได้ในรูปแบบ
ออนไลน์ และอาจจะรวมไปถึงธุรกรรมในหน่วยราชการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กรมท่ีดินด้วย 

 การศึกษาเปรียบเทียบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ 

๑) การเปรียบเทียบด้านกฎหมาย 
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีกฎหมายเฉพาะที่ระบุให้มีวิธีการในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง การขายทอดตลาดโดยเพ่ิมช่องทางในการเสนอ
ราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
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Offering Auction) ในขณะที่ประเทศอ่ืนที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง แต่มีกฎหมายที่ส่งเสริมให้เกิดการขายทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่รองรับผลทางกฎหมายของธุรกรรมที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งรวมถึงการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๒) รูปแบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กรมบังคับคดขีองประเทศไทยด าเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Offering Auction) โดยผู้สู้ราคาต้องลงทะเบียนเพ่ือจองอุปกรณ์ และเดินทางมา
ประมูลที่ส านักงานเครือข่ายที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณรัฐ
เกาหลีที่ด าเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของศาลเอง โดยผู้สนใจเข้าสู้ราคา
สามารถเข้าไปดูข้อมูลทรัพย์สินที่ประกาศขายทอดตลาดได้ในเว็บไซต์ ที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย  

๓) มาตรการสร้างความเชื่อม่ันในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
มาตรการของสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นมาตรการที่ดีที่

และควรน ามาเป็นตัวอย่างส าหรับประเทศไทย ในการสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนในการเข้าร่วมการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ในด้านแพลตฟอร์มการประมูล การท าวิดีโอแนะน าเพ่ือให้
ความรู้ผู้ที่สนใจสู้ราคาให้เข้าใจระบบและการใช้งานก่อนที่จะเข้าใช้งานจริง  การให้บริการในลักษณะ One-
stop-Service ตั้งแต่ระบบการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ การเข้าชมภาพของทรัพย์สินที่ท าการขายทอดตลาด 
การวางหลักประกัน การเลือกผู้ชนะการประมูล การท าสัญญา การช าระเงิน และการคืนค่ามัดจ า จัดการเรื่อง
การโอนกรรมสิทธิ์ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นการด าเนินการด้วยระบบออนไลน์ทั้งหมด การแสดงภาพ
ทรัพย์ในเว็บไซต์การประมูลในลักษณะ “Preview” และมีการส่งข้อมูลวันและเวลาการประมูลไปที่อีเมลของผู้
สู้ราคา เพ่ือให้ผู้สู้ราคาสามารถกดลิงค์ในวันเวลาที่ก าหนดและเข้าประมูลได้  การก าหนดมาตรการในการ
คุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ซื้อทรัพย์) ในระบบที่ท าการซื้อขายอยู่ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  

 
๓.  ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม 

เพ่ือให้กรมบังคับคดีสามารถพัฒนากระบวนการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้าใช้บริการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จึงเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมในประเด็นต่อไปนี้ 

๑) จัดให้มีกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ..... (เกี่ยวกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)   เนื่องจากกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น ไม่มีการก าหนดให้มีการขายทอดตลาดโยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
มีเพียงการระบุในข้อ ๑๗ ให้ผู้ เสนอราคาสามารถเสนอราคาด้วยวาจา ด้วยการยกป้ายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีอ่ืนที่อธิบดีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งท าให้ข้อ ๑๗ ไม่ครอบคลุมการ
ขายทอดตลาดโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งกระบวนการ  จึงควรยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดลักษณะ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๓๑ ก าหนดให้ท าได ้



vi 
 

๒) หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของระบบ (Platform) การขายทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 
กรมบังคับคดีควรเป็นเจ้าของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้ดูแลระบบ

ต่อไปในอนาคต เนื่องจากการมีหน่วยงานราชการผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็นเจ้าของระบบจะสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชน ถ้าหากมอบหมายให้เอกชนด าเนินการอาจเกิดปัญหาเรื่องความเหมาะสมของเอกชนผู้ได้รับ
มอบหมาย อย่างไรก็ตาม หากมีระบบของเอกชนที่ท าได้ดี ทางเลือกที่ด าเนินการได้คือการส่งเสริมให้มีการ
ว่าจ้างเอกชนมาท าการพัฒนาระบบเพ่ิมเติม ซึ่งในประเด็นขอการท า government wallet นั้น ทางกรม
บังคับคดีควรเป็นผู้พัฒนาขึ้นมาเอง เนื่องจากเป็นเรื่องที่ส าคัญ นอกจากนั้น กรมบังคับคดียังต้องค านึงถึง
ประเด็นของการมีช่องทางการร้องเรียนและการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนอย่างเหมาะสมด้วย 

๓) การยืนยันตัวตนของผู้เสนอราคา 
ผู้เข้าสู้ราคาต้องลงทะเบียนล่วงหน้าพร้อมทั้งแสดงเอกสารที่ยืนยันตัวตนได้ผ่านระบบการขาย

ทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สามารถยืนยันตัวตนและสามารถตรวจสอบตัวตนได้จริง 
๔) การก าหนดตารางเวลาในการขายทอดตลาด 
ควรมีการก าหนดตารางเวลาที่แน่นอนของการประมูลในทรัพย์แต่ละรายการ และประชาสัมพันธ์ใน

ระบบเพ่ือให้ผู้สนใจเข้าสู้ราคามีเวลาเตรียมตัว และสามารถเข้าประมูลทรัพย์ได้ตรงเวลา 
๕) การดูทรัพย์ท่ีต้องการขายทอดตลาดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
จัดให้มีการเข้าตรวจดูทรัพย์ที่ต้องการขายทอดตลาดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีด้าน

การแสดงภาพถ่ายของทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการแสดงภาพเสมือนจริง เพ่ือให้ผู้เข้าสู้ราคาสามารถ
เข้าตรวจดูทรัพย์ได้โดยง่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๖) การวางหลักประกัน 
ก าหนดให้ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันล่วงหน้าก่อนเข้าประมูล โดยผู้เข้าสู้ราคาสามารถช าระเงิน

เพ่ือวางหลักประกันนั้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๗) มีระบบการรักษาความปลอดภัยม่ันคงไซเบอร์ 
ระบบต้องมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่รัดกุมเพียงพอ เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุ

ข้อมูลรั่วไหล หรือการเจาะเข้าระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต 
๘) มีระบบบันทึกรายการกิจกรรมการประมูล 
จ าเป็นจะต้องมีระบบการบันทึกการเข้าใช้งานของผู้เสนอราคาอย่างชัดเจน เพ่ือสามารถใช้เป็น

หลักฐานและตรวจสอบการใช้งานภายหลังได้กับเพ่ือใช้ยืนยันผู้ชนะราคา และเป็นหลักฐานในการระงับข้อ
พิพาทของผู้มีส่วนได้เสียที่อาจเกิดข้ึนได้ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กฎหมายของประเทศ
ไทยมีความเหมาะสมในการบังคับใช้ในเรื่องการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เพ่ือให้กรมบังคับคดีสามารถพัฒนากระบวนการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้าใช้บริการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จึงเสนอให้มีการยกร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการข าย
ทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ..... (เกี่ยวกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)  
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 

 
๑.๑ หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันโลกมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในทุก ๆ ด้าน ทั้งใน
ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ท าให้มีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน
มากขึ้น ในการจ าหน่ายสินค้าและการให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงการให้บริการของกรม
บังคบัคดีซ่ึงมีภารกิจหลักในการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย และการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ โดยการ
ขายทอดตลาดทรัพย์ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการบังคับคดี อันเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในคดี เป็นกลไกที่จะท าให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้ และช่วยขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ลดความเลื่อมล้ าทางสังคม โดยกรมบังคับคดีได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
พัฒนาการขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และเข้าถึงประชาขน 
หนึ่งในการพัฒนาการขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีการที่ทันสมัยซึ่งกรมบังคับคดีให้ความส าคัญก็คือ การขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Auction: E-Auction) 
 การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นนวัตกรรม ซึ่งการน านวัตกรรมดังกล่าวมาใช้
ในกระบวนการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลายของกรมบังคับคดียังคงมีข้อกังวลในหลาย ๆ  ประการ อาทิ 
รูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประชาชนสามารถเข้าถึงการขายทอดตลาด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทั่วถึงหรือไม่ หากไม่จะมีวิธีการด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้ไม่กระทบสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียในคดี เป็นต้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือหาวิธีที่เหมาะสม ตลอดจนข้อดีข้อเสีย เพ่ือกรมบังคับคดีจะได้น ามาประกอบการ
พิจารณาก่อนด าเนินการต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ในการบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ เกิดความสัมฤทธิผล 
ทันสมัย รองรับระบบ Thailand ๔.๐ เป็นมาตรฐานสากล ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดสมตามเจตนารมณ์ และความมุ่งหมายในการให้บริการของกรมบังคับคดี 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษารูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. เพ่ือศึกษาข้อดีและข้อเสียของรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน

แต่ละรูปแบบหรือวิธีการนั้น ๆ  
๓. เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในคดี จากรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาด

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางการแก้ไขกรณีที่มีผลกระทบในเชิงลบ 
๔. เพ่ือศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบดังกล่าวให้สอดคล้องกับรูปแบบหรือวิธีการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมต่อไป 
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๑.๓  ขอบเขตของงำน 

๑.  ศึกษารูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่มีความเป็น
เลิศด้านการบังคับคดีในประเทศตัวอย่าง ๖ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี 
ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย 

๒.  ศึกษาข้อดีและข้อเสียของรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละ
ในแต่ละประเทศตัวอย่าง ๖ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย 

๓.  ศึกษาผลกระทบต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในคดี จากรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางการแก้ไขกรณีที่มีผลกระทบในเชิงลบ 

๔.  ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดใน
ประเทศไทย เพ่ือน ามาวางแผนในการก าหนดแนวทางการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบังคับคด ี

๕.  ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบดังกล่าวให้สอดคล้องกับรูปแบบหรือวิธีการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมต่อไป 

 
๑.๔ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. จัดท าแผนด าเนินกิจกรรมที่มีความชัดเจนในด้านต่าง ๆ อาทิ กรอบเวลาการท างาน ระเบียบวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพที่ใช้ ประเด็นของการศึกษา แนวทางการเก็บและรวบรวมข้อมูล แนวค าถามเพ่ือการสัมภาษณ์ 
๒. ศึกษาทบทวนวรรณกรรม ผลงานวิจัย บทความวิชาการ ข้อมูลการวิเคราะห์ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

กระบวนการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๓. ศึกษารูปแบบ วิธีการ ผลดีและผลเสีย ข้อก าหนดทางกฎหมายของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศในประเทศตัวอย่าง ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย 

๔. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและนักวิชาการโดยวิธีการสัมภาษณ์ จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๕ คน 
โดยจ าแนกเป็น นักวิชาการจาก ๓ สถาบันการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดใน
กระบวนการขายทอดตลาด ได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จ านวนไม่น้อย
กว่า ๒๐ คน ผู้ท าการทอดตลาดทั้งราชการและเอกชน จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ผู้เข้าสู้ราคา จ านวนไม่น้อย
กว่า ๑๐ คน และผู้ให้บริการขายทอดตลาดทางเว็บไซต์ จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน 

๕.  รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและผู้สนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 
๖.  วิเคราะห์ผลกระทบจากรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในเชิง

บวกและเชิงลบ 
๗. จัดท าผลศึกษาวิเคราะห์  ผลดีและผลเสียของการน าวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม 
๘.  สรุปผลการศึกษาและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหาร 
 



๓ 
 

๑.๕ แผนกำรด ำเนินงำน 

ก าหนดระยะเวลาของการศึกษาและส่งมอบผลการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา โดยแผนการด าเนินงานจ าแนกตามขั้นตอน  
ต่าง ๆ ของการด าเนินการวิจัย แสดงไดด้ังนี้ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
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 

จัดท าแผนการด าเนินงาน                                     

ศึกษาทบทวนวรรณกรรม ผลงานวิจยั บทความวิชาการ ข้อมูลการวิเคราะห ์การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการขายทอดตลาดด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส ์(E-
Auction)   

                                    

ลงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ระเบียบวธิีการวิจยัเชิงคุณภาพ และกรอบ
แนวคิดการวจิัย 

                                    

ส่งมอบรายงานการศึกษา งานงวดที่ ๑: จัดเตรียมท าการศึกษา    *                                 

ศึกษารูปแบบ วธิีการ ผลดีและผลเสีย ขอ้ก าหนดทางกฎหมายของการขายทอดตลาด
ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส ์(E-Auction) ทั้งในส่วนของประเทศไทยและ
ต่างประเทศในประเทศตัวอย่าง เช่น จนี เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และ
ออสเตรเลีย เป็นต้น 

                                    

รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและนักวิชาการโดยวธิีการสัมภาษณ ์จ านวนไม่
น้อยกว่า ๑๐ คน จาก ๓ สถาบันการศึกษา 

                                    

จัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้สนใจ จ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน                                     

ด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบจากรูปแบบหรือวธิีการขายทอดตลาดด้วยวธิีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ 

                                    

จัดท าผลศึกษาวิเคราะห์ ผลดีและผลเสยีของการน าวธิีการขายทอดตลาดด้วยวธิีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ที่เหมาะสม 

                                    

ส่งมอบรายงานการศึกษา งานงวดที ่๒: ด าเนินการจัดเก็บขอ้มูลในการศึกษาวิจยัเชิง
คุณภาพ 

                           
* 

        

สรุปผลการศึกษาและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์                                     

ส่งมอบรายงานการศึกษา งานงวดที ่๓: สรุปผลการศึกษาและจัดท ารายงานฉบบั
สมบูรณ์ 

                                   
* 
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บทที่ ๒ 
ระเบียบวิธีวิจัยและกำรก ำหนดกรอบกำรวิจัย 

 
 
 

๒.๑  ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก   

๑) กำรวิจัยเอกสำร (Documentary Research)  
เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร หนังสือ ต ารา บทความเชิงวิชาการ และบทความอ่ืน  ๆ ที่มี

ความเกี่ยวข้องในประเด็นตามขอบเขตของงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลได้
อย่างครบถ้วน ทั้งนี ้การรวบรวมเอกสารมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ 

 แนวคิดของการขายทอดตลาด 
 แนวคิดของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ จ าแนกเป็น

ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (The Civil Law System) และประเทศที่ใช้ระบบ
กฎหมายจารีตประเพณี (The Common Law System)  

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย  
๒) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)  
เป็นการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลปฐมภูมิกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) และนักวิชาการ โดยการ

สัมภาษณ์จะใช้แนวค าถาม (Guidelines) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ลักษณะแนวค าถามเป็นแบบกึ่งมี
โครงสร้าง (Semi-Structured) ก าหนดกรอบค าถามเป็นประเด็นส าคัญๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลหลักได้
บอกเล่าในประเด็นเหล่านั้น ซึ่งผู้สัมภาษณ์สามารถสอบถามเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม  

ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ได้แก่ 
๑) นักวิชาการ จาก ๓ สถาบันการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน 

๒) ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมดในกระบวนการขายทอดตลาด ได้แก่ 

(๑) ผู้มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน 
(๒) ผู้ท าการทอดตลาด ทั้งราชการและเอกชน จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน 
(๓) ผู้เข้าสู้ราคา จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน 
(๔) ผู้ให้บริการขายทอดตลาดทางเว็บไซต์ จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน 

 ดังนั้น จึงมีจ านวนผู้ให้ข้อมูลหลักรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๔๕ คน ส าหรับการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักนั้น ใช้
การเลือกตัวอย่างโดยไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) เนื่องจากสถานการณ์ของ
การศึกษาต้องการข้อมูลที่มีความละเอียดในแง่มุมต่าง ๆ หรือต้องการข้อมูลเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างโดย
ค านึงถึงความน่าจะเป็นเพ่ือให้ได้ความเป็นตัวแทนของประชากรจึงไม่ใช่เรื่องจ าเป็น โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง
แบบจงใจหรือใช้ดุลยพินิจ (Purposive or Judgmental Sampling) ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนั้น 
ยังมีโอกาสที่จะเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) หากได้รับค าแนะน าจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่
สัมภาษณ์ไปแล้วและเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างเช่นนี้ท าให้ได้ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ที่จะให้ข้อมูลส าคัญจนสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ 
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การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบจงใจหรือใช้ดุลยพินิจ เป็นการเลือกตัวอย่างตามความประสงค์ของการวิจัย
เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลที่ก าหนดมาแล้วนั้นมีความเหมาะสมกับเรื่องหรือประเด็นการวิจัย ในกรณีนี้ดุลยพินิจของ
ผู้วิจัยจึงเป็นเรื่องส าคัญในการเลือกผู้ให้ข้อมูล ส าหรับการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ มาจากการก าหนดผู้ให้ข้อมูล
หลักเริ่มต้นเพียงจ านวนน้อยรายและเป็นผู้ที่ได้ก าหนดคุณลักษณะไว้ล่วงหน้า หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่กระบวนการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแล้วจึงขยายขนาดตัวอย่างให้กว้างออกไป ด้วยการสอบถามถึงรายชื่ออ่ืนที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลได้ 
ซึ่งอาจจะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่มีคุณลักษณะเดิมหรือที่แตกต่างออกไปก็ได้ แต่ยังคงอยู่ในกรอบตามขอบเขตงานที่
ศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยมีกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลที่กว้างขึ้นและมีประเด็นที่ลึกลงไป หรือมีความครอบคลุม
ขอบเขตการศึกษามากยิ่งขึ้นจากค าแนะน าของผู้ ให้ข้อมูลหลัก อีกทั้งสามารถเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลจากค าแนะน าได้
สะดวกขึ้น 
 ส าหรับแนวค าถามท่ีสร้างข้ึนมานั้น มีลักษณะเป็นการถามตามกรอบของงานวิจัย เนื่องจากผู้ให้ข้อมูล
หลักที่เลือกมานั้น เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงและมีความรู้ในเรื่องที่สอบถาม ทั้งนี้ ได้ก าหนดประเด็นการสอบถาม
กว้าง ๆ ดังนี้ 

 ท่านมีประสบการณ์ในเรื่องการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในด้านใดบ้าง และ
อย่างไร 

 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ (ทางเทคนิค และทางกฎหมาย) ในกระบวนการ/กลไก/ระบบ การขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง และอย่างไร 

 ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ/กลไก/ระบบ การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เหมาะสมต่อการน าไปใช้กับการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี  ในด้าน
ใดบ้าง และอย่างไร 

 ข้อกังวลในประเด็นความโปร่งใส และประสิทธิภาพของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อน ามาใช้กับการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี 

 กฎหมายอ านวยความสะดวกให้เกิดระบบการขายทอดตลาดมีประสิทธิภาพแล้วหรือไม่ อย่างไร 
และต้องการการปรับปรุงในแง่มุมใด 

 กฎหมายที่มีอยู่แล้ว มีความชัดเจนเพียงพอหรือไม่ต่อการใช้ระบบการขายทอดตลาดกับการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินโดยกรมบังคับคดี 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ในเชิงเปรียบเทียบ (เช่น 
เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน เปรียบเทียบกับของภาคธุรกิจหรือของหน่วยงานอื่น ๆ)  

 ประเทศที่มีการใช้ระบบการขายทอดตลาดในกระบวนการขายทอดตลาด ที่สมควรศึกษาเป็น
ต้นแบบคือประเทศใดบ้าง อย่างไร และเพราะเหตุใด 

นอกจากนั้น ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้สนใจกลุ่มใหญ่ ท าให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นเพ่ิมเติม
เพ่ือเติมเต็มงานวิจัยให้สมบูรณ์ขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่แนวทางการด าเนินงานการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเชิญผู้มีความสนใจเข้าร่วมฟัง จ านวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 

 

 

 

 



๖ 
 

๒.๒ กำรก ำหนดกรอบกำรวิจัย 

การวิจัยนี้ได้ก าหนดกรอบการวิจัยตามล าดับของขอบเขตของงาน ดังนี้ 

 ๒.๒.๑  ศึกษำรูปแบบหรือวิธีกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่มีควำม
เป็นเลิศด้ำนกำรบังคับคดี 
 การศึกษารูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการบังคับคดีในประเทศตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในประเทศส าคัญ ๖ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย ทั้งนี้ 
ได้แบ่งการศึกษาออกตามระบบของกฎหมายที่แต่ละประเทศใช้ จ าแนกได้เป็น 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
เกิดจากค าพิพากษา จึงให้ค าพิพากษามีความส าคัญกว่ากฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ โดยกฎหมายที่ออก
จากฝ่ายนิติบัญญัติเป็นส่วนเพิ่มเติมหรือส่วนเสริมเท่านั้น 

(๒)  ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) จะบัญญัติกฎหมายเป็นหลักทั่วไปอันเป็นหลัก
ทฤษฎี และมีลักษณะเป็นนามธรรม ในขณะที่ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่เกิดจากค าพิพากษา ไม่มีลักษณะทั่วไป และเป็นกฎหมายทางปฏิบัติมากกว่าทางทฤษฎี 

(๓)  ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) มีการวางหลักกฎหมายทั่วไป เน้นเรื่องนิติกรรม 
เรื่องหนี้ซึ่งรวมสัญญาและละเมิดเข้าด้วยกัน ในขณะที่ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ไม่มีการ
วางหลักกฎหมายเรื่องนิติกรรมหรือหนี้ เรื่องสัญญาและละเมิดแยกออกจากกันไม่รวมเป็นส่วนหนึ่งของหนี้ 

(๔)  ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) มีการตีความกฎหมายโดยถือเจตนารมณ์ของ
กฎหมายเป็นหลัก ในขณะที่ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) เน้นการตีความตามตัวอักษรเป็น
หลัก เว้นแต่การตีความตามตัวอักษรนั้นจะให้ผลแตกต่างหรือขัดแย้งกันจึงจะหาเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมาย 

(๕) ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) มีบทบัญญัติกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรที่
ครบถ้วน ศาลสามารถน ามาใช้ปรับกับคดีได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องสร้างกฎหมายขึ้นใหม่ ในขณะที่ระบบ
กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ครบถ้วนศาล
จะต้องคิดและสร้างหลักกฎหมายขึ้นปรับแก่คดี โดยน าค าพิพากษาของศาลสูงที่คดีมีลักษณะคล้ายกันมาเป็น
หลักกฎหมายในการตัดสินคดี 

 
 
 
 
 

                                           
๑ สมพร รุจิกิตติอังศุธร (๒๕๖๒), ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย: ความส าคัญของผู้เรียนสังคมศึกษา (ตอนแรก), วารสารมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ มกราคม–มิถุนายน ๒๕๖๒, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  



๗ 
 

ดังนั้น การศึกษารูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องศึกษา
รูปแบบกฎหมายของประเทศต้นแบบให้ชัดเจน โดยสามารถจ าแนกประเทศต้นแบบที่จะท าการศึกษาได้ดังนี้ 

๑) ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (The Civil Law System) ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น  

๒) ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (The Common Law System) ได้แก่ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย 

๓) การเข้าถึงแหล่งข้อมูลกฎหมายที่เก่ียวข้อง สามารถท าไดโ้ดยติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการบังคับคดี และการเข้าถึงโดยใช้ฐานข้อมูลกฎหมายต่างประเทศ 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) เพ่ือเป็น
การศึกษาเปรียบเทียบประเทศท่ีมีลักษณะของระบบกฎหมายที่เหมือนกันและต่างกัน แสดงดังนี้ 



๘ 
 

 
แนวทางการศึกษาข้อดีและข้อเสียของรูปแบบ 

หรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละประเทศ 
 

 ๒.๒.๓  ศึกษำผลกระทบต่อประชำชนจำกรูปแบบหรือวิธีกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทำงกำรแก้ไขกรณีที่มีผลกระทบในเชิงลบ 

การศึกษาผลกระทบต่อประชาชนจากรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงแนวทางการแก้ไขกรณีที่มีผลกระทบในเชิงลบ ด าเนินการโดยใช้แนวคิดหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบ
ดังนี้ 

๑) กำรก ำหนดประเด็นผลกระทบ สรุปประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการขายทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือก าหนดประเด็นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญเรียงตามล าดับ โดย
ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) รวบรวมและจัดท ารายการประเด็นที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลที่ได้  ทั้งจากการทบทวนวรรณกรรม
และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้เสียกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) คัดกรองประเด็นปัญหาจากการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สมเหตุผล และ
คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อประชาชน  

(๓) จัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบจากการขายทอดตลาด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๒) กำรวิเครำะห์ผลกระทบ เป็นขั้นตอนของการระบุถึงผลกระทบที่เกิดจากการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นได้ เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นในด้านการเสียโอกาส การ
ด าเนินการทีล่่าช้า เป็นต้น 

๓) กำรเสนอแนวทำงแก้ไขกรณีผลกระทบในเชิงลบ เป็นการเสนอแนวทางแก้ไขหรือมาตรการที่จะ
สามารถหลีกเลี่ยง หรือลด หรือแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
ประชาชน  
 

เปรียบเทียบขอ้ดี-ขอ้เสีย 
ระหว่ำงระบบกฎหมำย 

สรุปข้อดี-ข้อเสียของกำรขำยทอดตลำด
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

  ระบบกฎหมำย 
ลำยลักษณ์
อักษร (The 
Civil Law 
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ระบบกฏหมำย
จำรีตประเพณี 

(The 
Common 

Law System) 

ประเทศที่ใช้ระบบ
กฎหมำยลำยลักษณ์
อักษร (ThCivil Law 

System) ได้แก่ 
สำธำรณรัฐประชำชน
จีน สาธารณรัฐเกาหลี 

และประเทศญี่ปุ่น  

ประเทศที่ใช้ระบบ
กฏหมำยจำรีต

ประเพณี 
(ThCommon Law 

System) ได้แก่ 
สำธำรณรัฐสิงคโปร์ 
สหรัฐอเมริกำ และ
เครือรัฐออสเตรเลีย 

สรุปข้อดีข้อเสียของ
กำรขำยทอดตลำด

ด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ศึกษำข้อดี-ข้อเสียแต่ละระบบกฎหมำย 



๙ 
 

๑. การก าหนด 
ประเด็นผลกระทบ 

• การรวบรวม 
• การคัดกรอง 
• การจัดล าดับความส าคัญ 

๒. การวิเคราะห์ผลกระทบ • ระบุผลกระทบท่ีเกิดจากการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นปัญหา 

๓. การเสนอแนวทางแก้ไข
กรณีผลกระทบในเชิงลบ 

• การหลีกเลี่ยงผลกระทบ/การลด
ผลกระทบ/การชดเชย 

ดังนั้นในการศึกษาผลกระทบต่อประชาชนจากรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางแก้ไขกรณีผลกระทบในเชิงลบสามารถแสดงได้ดังนี้ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวทางการศึกษาผลกระทบต่อประชาชนจากรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาด 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางแก้ไขกรณีผลกระทบในเชิงลบ 

 
 

 

 ๒.๒.๔  ศึกษำ วิเครำะห์กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดในประเทศไทย เพื่อน ำมำวำงแผนก ำหนดแนวทำงกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบังคับคดี 
 การศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดใน
ประเทศไทย เพ่ือน ามาวางแผนก าหนดแนวทางการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดี 
ในเบื้องต้นพบว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ได้แก่ 
(๑) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งถือเป็นกฎหมายหลักในเรื่องของการบังคับคดี และ (๒) ประกาศ
อธิบดีกรมบังคับคดีเรื่องการขายทอดตลาดโดยเพ่ิมช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
๒๕๕๙ โดยระบบการบังคับคดีของประเทศไทยเป็นไปตามแผนผัง (Flow Chart) ระบบการบังคับคดีแพ่งของ
ประเทศไทย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนผัง (Flow Chart) ระบบการบังคับคดีแพ่งของประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส าหรับกระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์จะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์สิน   หากไม่มี
เหตุที่จะต้องงดการบังคับคดี ขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการขายทอดตลาดเพ่ือน าเงินมาช าระหนี้ให้แก่
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ซึ่งการขายทอดตลาดทรัพย์จะมีความแตกต่างกับการขายทรัพย์ทั่วไป  

การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะน าทรัพย์ออกขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องแจ้งก าหนดวัน 
เวลา และสถานทีท่ีจ่ะท าการขายทอดตลาดให้บรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกคนทราบ เว้นแต่กรณีที่ทรัพย์ดังกล่าวนั้น
เป็นของสดเสียง่าย เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถน าออกขายทอดตลาดได้ทันที หรือในกรณีที่การขายหรือการ
จ าหน่ายทรัพย์สินที่กระท าได้ยากและการบังคับคดีอาจล่าช้าเป็นการเสียหาย เจ้าพนักงานบังคับคดีจะก าหนดให้
มีการจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนที่สมควร หรือกรณีที่ศาลมีค าสั่งตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้จัดการกิจการเพ่ือส่ง
มอบรายได้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแทนการขายหรือการจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้
ตามค าพิพากษา๒  

 

                                           
๒ เอื้อน ขุนแก้ว. (๒๕๖๐). การบังคับคดีแพ่ง (พิมพ์ครั้งที่ ๖). กรุงเทพฯ:บริษัท กรุงสยาม พับลิซซ่ิง จ ากัด. 
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๑๑ 
 

โดยตามหลักเกณฑ์การขายทอดตลาดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้
เพ่ิมเติมช่องทางในการขายทอดตลาดโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งนี้ ยังได้ยกเลิกเรื่อง
การคัดค้านการขายทอดตลาดและการผูกพันราคาในการขายทอดตลาด ส่งผลให้ไม่มีการเลื่อนการขาย
ทอดตลาดเพราะเหตุที่มีการคัดค้านราคาอีก๓ 

ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้รับจ านอง หรือผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะขาย 
อาจยื่นค าร้องขอให้ก าหนดหรือคัดค้านวิธีการขายทอดตลาดที่เจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนดได้ โดยจะต้องยื่นค า
ร้องก่อนวันท าการขายทอดตลาด แต่จะต้องไม่ช้ากว่า ๓ วัน นับแต่ทราบวิธีการขาย และหากเกิดกรณีที่เจ้า
พนักงานบังคับคดีไม่ยอมปฏิบัติตามค าร้องขอหรือค าคัดค้านนั้น ผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นค าร้องนั้น 

สามารถที่จะยื่นค าร้องต่อศาลภายใน ๒ วันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิเสธได้ และค าสั่งของ
ศาลถือเป็นที่สุด๔  

                                           
๓ มาตรา ๓๓๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ก าหนดว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๓๓๒ และมาตรา ๓๓๖ เมื่อได้ยึดทรัพย์สิน

หรืออายัดสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือได้มีการส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดแก่เจ้ าพนักงาน
บังคับคดีแล้ว ถ้าไม่มีเหตุสมควรงดการบังคับคดีไว้ก่อน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้นหรือตามที่ศาลมีค าสั่งก าหนด หรือขายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องแจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ซ่ึงจะท า
การขายทอดตลาดให้บรรดาผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซ่ึงปรากฏตามทะเบียนหรือประการอื่นได้ทราบด้วย โดยจะท าการขายทอดตลาดในวันหยุด
งานหรือในเวลาใด ๆ นอกเวลาท าการปกติก็ได้ ทั้งนี้ ก าหนดวันและเวลาขายดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันยึด อายัด หรือส่งมอบ
ทรัพย์สินนั้น 

เพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความเท่ียงธรรม บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีมีสิทธิเต็มที่ในการเข้าสู้ราคาเองหรือหาบุคคล
อื่นเข้าสู้ราคาเพื่อให้ได้ราคาตามที่ตนต้องการ และเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดแล้ว ห้ามมิให้บุคคลผู้ มีส่วนได้เสียใน
การบังคับคดีทั้งหลายหยิบยกเร่ืองราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดมีจ านวนต่ าเกินสมควรมาเป็นเหตุขอให้มีการเพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นอีก” 

๔ มาตรา ๓๓๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ก าหนดว่า “ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้น ให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ในการขายทรัพย์สินที่มีหลายสิ่งด้วยกัน ให้แยกขายทีละสิ่งต่อเนื่องกันไป แต่ 
        (ก) เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจจัดสังหาริมทรัพย์ซ่ึงมีราคาเล็กน้อยรวมขายเป็นกอง ๆ ได้เสมอ 

 (ข) เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจจัดสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์สองส่ิงหรือกว่านั้นขึ้นไปรวมขายไปด้วยกันได้ ในเมื่อเป็นที่
คาดหมายได้ว่าเงินรายได้ในการขายจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น 

(๒) ในการขายอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงอาจแบ่งแยกออกได้เป็นส่วน ๆ เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจขายทรัพย์สินนั้นเป็นส่วน ๆ ได้ ในเมื่อ
เป็นที่คาดหมายได้ว่าเงินรายได้ในการขายทรัพย์สินบางส่วนจะเพียงพอแก่การบังคับคดี หรือว่าเงินรายได้ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น 

(๓) ในการขายทรัพย์สินหลายสิ่งด้วยกัน เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจก าหนดล าดับที่จะขายทรัพย์สินนั้น บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการ
บังคับคดีแก่ทรัพย์สินซ่ึงจะต้องขาย อาจร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรวมหรือแยกทรัพย์สิน หรือขอให้ขายทรัพย์สินนั้นตามล าดับที่ก าหนดไว้ หรือ
จะร้องคัดค้านค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ส่ังตามวรรคหนึ่งก็ได้ การยื่นค าร้องตามมาตรานี้ต้องกระท าก่อนวันท าการขายทอดตลาดแต่ต้องไม่ช้า
กว่าสามวันนับแต่ทราบวิธีการขาย ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยอมปฏิบัติตามค าร้องขอหรือค าคัดค้านเช่นว่านั้น ผู้ร้องจะยื่นค าร้องต่อศาล
ภายในสองวันนับแต่วันปฏิเสธ เพื่อขอให้มีค าสั่งชี้ขาดในเรื่องนั้นก็ได้ ค าสั่งของศาลให้เป็นที่สุด และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายไปจนกว่า
ศาลจะได้มีค าสั่ง หรือจนกว่าจะได้พ้นระยะเวลาซ่ึงให้น าเร่ืองขึ้นสู่ศาลได้” 

มาตรา ๓๓๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ก าหนดว่า“เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ขายให้แก่ผู้ซ้ือ 
หากทรัพย์สินที่โอนนั้นมีลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบริวารอยู่อาศัย และลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบริวารไม่ยอมออกไปจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้ซ้ือ
ชอบที่จะยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลให้ออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบริวารออกไป
จากอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยให้น าบทบัญญัติมาตรา 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 ให้ถือว่าผู้ซ้ือเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 
และลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบริวารที่อยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาตามบทบัญญัติดังกล่าว” 

 



๑๒ 
 

กรณีที่ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดตลาด ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นแล้ว 
ปรากฏว่ามีลูกหนี้ บริวาร เจ้าของเดิม หรือบุคคลใดก็ตามอาศัยอยู่ ท าให้ผู้ซื้อทรัพย์ไม่อาจใช้ประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ กฎหมายก าหนดให้ผู้ซื้อทรัพย์ดังกล่าวสามารถยื่นค าร้องต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้น
ตั้งอยู่ เพ่ือบังคับลูกหนี้ตามค าพิพากษา บริวาร หรือเจ้าของเดิมให้ออกไปจากทรัพย์ที่ซื้อได้โดยไม่ต้องฟ้องเป็น
คดีใหม ่  

นอกจากผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๓๓๔ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้วนั้น ผู้ซื้อทรัพย์โดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามค าสั่งศาลยังได้รับความ
คุ้มครองตามมาตรา ๑๓๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อีกด้วย   

 ๒.๒.๕  ศึกษำกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบดังกล่ำวให้สอดคล้องกับรูปแบบหรือวิธีกำรขำย
ทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมำะสมต่อไป 
 แนวทางการศึกษากฎหมายเพื่อเสนอทางเลือกในการปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยในเรื่องการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเหมาะสม ด าเนินการน าข้อมูลจากการทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้องและข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก น ามาสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบให้
สอดคล้องกับรูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทย ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ 

๑) ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทยกับกฎหมายที่เก่ียวข้องของประเทศท่ีมีความเป็นเลิศในการบังคับคดี ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย 

๒) เสนอทางเลือกในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กฎหมายของประเทศ
ไทยมีความเหมาะสมในการบังคับใช้ในเรื่องการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  



๑๓ 
 

บทที่ ๓ 
กำรศึกษำทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 ในบทนี้เป็นส่วนของการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยน าเสนอจ าแนกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ แนวคิดว่าด้วยการขาย
ทอดตลาด แนวคิดว่าด้วยการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของไทย กฎหมายการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย น าเสนอเป็นล าดับดังนี้ 
 
๓.๑  แนวคิดว่ำด้วยกำรขำยทอดตลำด 

 ๓.๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมหมำยของกำรขำยทอดตลำด (Auction) 
 การขายทอดตลาด เป็นกระบวนการของการซื้อและขายสินค้าหรือบริการ โดยการเสนอให้กับผู้สนใจ
เข้าร่วมประมูลผ่านการขายเสนอราคาแบบเปิดเผยต่อสาธารณะ กระบวนการขายทอดตลาดที่มีดั้งเดิมนั้น 
ประสบผลต่อเมื่อมีการเพ่ิมขึ้นของราคาที่เสนอจนกระทั่งได้มาซึ่งผู้ซื้อที่มีศักยภาพ และการเสนอราคาครั้ง
สุดท้ายเป็นที่ยอมรับของผู้ขายทอดตลาด ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ขาย๕  
 การขายทอดตลาดเริ่มต้นมาเป็นระยะเวลายาวนานจนยากที่จะบ่งชัดว่าเริ่มต้นในสมัยใด จากเอกสารที่
ปรากฏ เช่น นับตั้งแตต่้นศตวรรษที่ ๕๐ มีการขายทอดตลาดผู้หญิงที่บรรลุนิติภาวะแล้วเพ่ือการแต่งงานของชาว
กรีก นอกจากนั้น มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้เพ่ือน าเงินที่ได้ไปช าระหนี้ของชาวโรมัน รัฐบาลของ
หลายประเทศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดมาได้จากข้าศึก หรือวัดในสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้วิธีการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินส่วนเกินความต้องการ เป็นต้น ในช่วงทศวรรษที่ ๑๖๐๐ ชาวอังกฤษใช้วิธีการขายทอดตลาด
ในการจ าหน่ายหนังสือและงานศิลปะ ต่อมามีการก่อตั้งบริษัทประกอบธุรกิจขายทอดตลาดที่มีชื่อเสียงในอังกฤษ
ชื่อบริษัท Sotheby เมื่อปี ค.ศ. ๑๗๔๔ และบริษัท Christie ในปี ค.ศ. ๑๗๖๖ หลังจากนั้นการขายทอดตลาดได้
แพร่ขยายมาสู่สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ าหน่ายสินค้าจากการเลิกประกอบกิจการ รวมทั้งเลหลัง
สินค้าท่ีไม่สามารถขายได ้
 ในประเทศที่บุกเบิกการขายทอดตลาด เช่น สหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรป จะมีหลักการในการ
ขายทอดตลาดในลักษณะเดียวกัน คือ ก่อนการซื้อขายจะมีการประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ตาม
เวลาและสถานทีซ่ึ่งได้ระบุไว้ และประกาศเงื่อนไขของการซื้อขาย ในกระบวนการด าเนินการนั้น ผู้ด าเนินการจะ
รับค าเสนอซื้อในราคาสูงสุดจากผู้เข้าร่วมประมูล และส าหรับการขายทอดตลาดทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเช่นโรงแรม ผู้
ทอดตลาดจะมีหนังสือสอบถามไปยังนายหน้าต่าง ๆ ที่รู้จัก หรือท าประกาศลงหนังสือพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ให้
นายหน้าหรือผู้สนใจเสนอราคาเรียกว่า option by tender ซึ่งอาจจะให้เป็นการประมูลโดยผนึกซองราคา 
(sealed bid) ในกรณีเช่นนั้น มักจะก าหนดเวลาปิดรับซองไว้ด้วย แล้วท าการเปิดซองเทียบราคา เพ่ือพิจารณาผู้
ที่ให้ราคาดีท่ีสุดให้เป็นผู้ประมูลได้ การเสนอราคาดังกล่าวจะต้องไม่ต่ ากว่าราคาประเมิน การประเมินราคานั้นจะ
ท าโดยบริษัทคนกลางเข้ามาประเมินทั่วไปโดยคิดค่าธรรมเนียมการประเมิน เมื่อได้ราคาพอสมควรที่จะขายแล้ว
ท าการตกลงขาย หลังจากนั้นจึงตั้งคนกลางเพ่ือเป็นผู้รับเงินไว้แทนคู่กรณี เพราะหากผู้ช าระเงินให้กับผู้ขาย
โดยตรง หากเกิดมีการผิดสัญญาย่อมท าให้เรียกเงินคืนได้ยาก 

                                           
๕ ค านิยามตาม Encyclopedia Britannica 



๑๔ 
 

 ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของการขายทอดตลาดไว้ว่า เป็นการขายทรัพย์สินที่กระท าโดย
เปิดเผยแก่บุคคลทั่วไปโดยวิธีการเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสู้ราคากัน ผู้ใดให้ราคาสูงสุดและผู้ขายทอดตลาดแสดงความ
ตกลงด้วยเคาะไม้ หรือด้วยกิริยาอย่างอ่ืนตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ผู้นั้นเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินนั้น๖ 
เมื่อพิจารณาตามค านิยามดังกล่าว เห็นได้ว่าการขายทอดตลาดเป็นการซื้อขายชนิดหนึ่งที่มีวิธีการเป็นพิเศษ
แตกต่างไปจากการซื้อขายธรรมดา โดยการขายทอดตลาดเป็นการขายโดยเปิดเผย ผู้ขายทรัพย์สินไม่ได้เสนอ
ขายทรัพย์สินต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง แตเ่ปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปท าการเสนอซื้อโดยสู้ราคากัน 
ผู้เสนอราคาในการขายทอดตลาดเรียกว่า “ผู้สู้ราคา” ผู้ใดเสนอซื้อโดยให้ราคาที่ผู้ทอดตลาดพอใจโดยปกติก็จะ
เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินนั้นไป การขายทอดตลาดบริบูรณ์ต่อเมื่อผู้ท าการสนองรับค าเสนอซื้อเรียกว่า  “ผู้ทอดตลาด” 
แสดงความตกลงด้วยกิริยาที่เป็นไปตามจารีตประเพณีของการขายทอดตลาด 
 การขายทอดตลาดมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ (๑) ผู้ทอดตลาดเป็นผู้ด าเนินการ (๒) ผู้
ทอดตลาดเป็นตัวแทนของผู้ขายทรัพย์สิน หรือเป็นผู้ขายทรัพย์สินนั้นเอง (๓) การขายทอดตลาดเป็นการขายโดย
เปิดให้มีการแข่งขันราคาโดยเปิดเผย และ (๔) ผู้เสนอราคาที่ผู้ทอดตลาดยอมรับราคาเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินนั้น 
 ข้อดีของการขายทอดตลาด คือ สามารถก าหนดระยะเวลาของการขายทรัพย์สินให้สนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้ขายทรัพย์สินได้ เมื่อได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินไปแล้วก็ไม่จ าเป็นต้องมีการเจรจาต่อรองเงื่อนไข
และข้อก าหนดของสัญญาซื้อขาย เพราะเงื่อนไขและข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ก าหนดโดยผู้ขายทรัพย์สินเปิดเผยตั้งแต่
ก่อนท าการขายทอดตลาด ผู้ซื้อทรัพย์สินเพียงจะตัดสินใจเรื่องของราคาทรัพย์สินเท่านั้น ผู้ซื้อทรัพย์สินจะต้อง
เป็นฝ่ายตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน รวมทั้งสถานะทางกฎหมายหรือข้อเท็จจริงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนมีการ
ขายทอดตลาด ส าหรับข้อด้อยของการขายทอดตลาดคือราคาทรัพย์สินอาจจะต่ ากว่าที่ผู้ขายทรัพย์สินต้องการ 
ในขณะที่ผู้ขายทรัพย์สินอาจได้ราคาทรัพย์สินสูงขึ้น หากมีการต่อรองราคาในการซื้อขายธรรมดา นอกเสียจาก
ผู้ขายทรัพย์สินได้ท าการประกาศโฆษณาการขายทอดตลาดจนได้กลุ่มผู้สู้ราคาที่มีศักยภาพ 

 ๓.๑.๒  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยทอดตลำด 
 บุคคลที่เกีย่วข้องกับการขายทอดตลาดมีด้วยกัน ๔ ฝ่าย๗ คือ ผู้ขายทรัพย์สิน ผู้ขายทอดตลาด ผู้สู้ราคา 
และผู้ซื้อทรัพย์สิน๘ อธิบายได้ดังนี้ 

๑) ผู้ขำยทรัพย์สิน  
ผู้ขายทรัพย์สิน เป็นไปได้ทั้งกรณีที่ผู้ขายเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ขายเอง หรือผู้ขายไม่ได้เป็นเจ้าของ

ทรัพย์สินที่ขายแต่เป็นผู้มีอ านาจน าทรัพย์สินนั้นออกขายได้  ในกรณีที่ผู้ขายเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่น าออกขาย
ทอดตลาดเอง เป็นการใช้อ านาจแห่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์๙ และหมายความรวมถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมด้วย เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินส่วน
ของตนได้และสามารถจ าหน่ายตัวทรัพย์สินได้หากได้รับความยินยอมของเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมทุกคน  เว้นแต่
ภายหลังเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนดังกล่าวได้กลายเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นแต่เพียงผู้ เดียว ตามมาตรา ๑๓๖๑ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์๑๐ 

                                           
๖ ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๔๖). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. หน้า ๑๘๓. 
๗ ปกรณ์ นิลประพันธ์. (๒๕๔๖). สรุปกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการขายทอดตลาด. หน้า ๑-๒. 
๘ วิษณุ เครืองาม. (๒๕๔๙). ค าอธบิายกฎหมายวา่ด้วยซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยน ให้. หน้า ๒๕๕. 
๙ มาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอย และ

จ าหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซ่ึงดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิ ติดตามและเอาคืนซ่ึงทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมี
สิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย” 

๑๐ มาตรา ๑๓๖๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “เจ้าของรวมคนหนึ่งๆ จะจ าหน่ายส่วนของตนหรือ จ านอง หรือ
ก่อให้เกิดภารติดพันก็ได้ แต่ตัวทรัพย์สินนั้นจะจ าหน่าย จ าน า จ านอง หรือก่อให้เกิดภารติดพันได้ ก็แต่ด้วยความยินยอมแห่งเจ้าของรวมทุกคน 



๑๕ 
 

ในกรณีที่ผู้ขายเป็นผู้มีอ านาจในการขายทรัพย์สินนั้น เป็นกรณีที่กฎหมายให้อ านาจแก่บุคคลที่ไม่ใช่
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น โดยมีสิทธิที่จะน าทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด
ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือผู้รับจ าน า ซึ่งผู้ขายทรัพย์สินในความหมายนี้จัดได้ว่า
เป็นบุคคลที่กฎหมายให้อ านาจที่จะขายทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งได้ แต่ในท้ายที่สุดบุคคลที่จะผูกพันเป็น
คู่สัญญากับผู้ซื้อทรัพย์สินก็คือเจ้าของทรัพย์สินนั้น โดยเจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินที่ได้จากการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน เพียงแต่จะต้องมีการกันเงินดังกล่าวไว้เพ่ือช าระให้แก่ผู้มีอ านาจในการขายทรัพย์สินนั้นก่อน 
ในขณะเดียวกันเจ้าของทรัพย์สินก็ต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดการรอนสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นตามมาตรา ๔๗๕ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

๒) ผู้ทอดตลำด 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้มีการก าหนดหน้าที่ของผู้ทอดตลาดในการขายทอดตลาดไว้หลาย

ประการ ดังนี้ 
๑. หน้าที่ในการแถลงค าโฆษณาการขายทอดตลาดตามมาตรา ๕๑๐๑๑  
๒. หน้าที่ในการไม่เข้าเป็นผู้สู้ราคาหรือใช้ให้ผู้ใดเข้าสู้ราคาซึ่งตนเป็นผู้อ านวยการตามมาตรา ๕๑๑

ซึ่งหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งเพราะอาจเป็นภัยแก่ความเที่ยงธรรมได้ง่าย เพราะอาจเป็นภัยต่อทั้งผู้สู้ราคาอ่ืน
และผู้ขาย โดยมาตรา ๕๑๑๑๒ นี้ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ทอดตลาดสงวนสิทธิ์ในการเข้าเป็นผู้สู้ราคา หากฝ่าฝืน ข้อ
สงวนนั้นก็เป็นอันไร้ผล 

๓. หน้าที่ในการแสดงความตกลงการขายด้วยการเคาะไม้หรือกิริยาอย่างอ่ืนในท านองเดียวกันกับ
การเคาะไม้ตามมาตรา ๕๐๙๑๓  

๔. หน้าที่ถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดเมื่อเห็นว่าการราคานั้นยังไม่เพียงพอตามมาตรา  
๕๑๓ ซึ่งค าว่า “ไม่เพียงพอ” ในที่นี้ อาจเป็นกรณีไม่เพียงพอต่อความพอใจของผู้ทอดตลาดหรือไม่เพียงพอต่อ
ราคาของผู้ขายที่ได้ก าหนดไว้ก็ได้ 

๕. หน้าที่เรียกให้ผู้ชนะการสู้ราคาหรือผู้ซื้อทอดตลาดใช้ราคา ตามมาตรา ๕๑๕๑๔ และน าทรัพย์สิน
นั้นออกขายซ้ าเมื่อผู้ชนะการสู้ราคาไม่ใช้ราคาตามมาตรา ๕๑๖๑๕ ซึ่งหากผู้ทอดตลาดละเลยไม่ท าหน้าที่ตาม
มาตรา ๕๑๕ และ ๕๑๖ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ขายทอดตลาดในลักษณะที่ท าให้เงินรายได้ในการขาย
ทอดตลาดค้างช าระ เช่นนี้ผู้ทอดตลาดก็ต้องรับผิดต่อผู้ขายทอดตลาด 

                                                                                                                                      
ถ้าเจ้าของรวมคนใดจ าหน่าย จ าน า จ านอง หรือก่อให้เกิดภารติดพัน ทรัพย์สินโดยมิได้รับความยินยอมแห่งเจ้าของรวมทุกคน แต่

ภายหลังเจ้าของ รวมคนนั้นได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินแต่ผู้เดียวไซร้ ท่านว่านิติกรรมนั้นเป็นอันสมบูรณ์” 
๑๑ มาตรา ๕๑๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ผู้ซ้ือในการขายทอดตลาดจะต้องท าตามค าโฆษณา บอกขายและตาม

ความข้ออื่น ๆ ซ่ึงผู้ทอดตลาดได้แถลงก่อนประเดิมการสู้ราคาทรัพย์สินเฉพาะรายไป” 
๑๒ มาตรา ๕๑๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้ผู้ทอดตลาดเข้าสู้ราคา หรือใช้ให้ผู้หนึ่ง ผู้ใดเข้าสู้ราคา 

ในการทอดตลาดซ่ึงตนเป็นผู้อ านวยการเอง” 
๑๓ มาตรา ๕๐๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดง ความตกลง

ด้วยเคาะไม้ หรือด้วยกิริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งตาม จารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถ้ายังมิได้แสดงเช่นนั้นอยู่ตราบใด ท่านว่าผู้สู้ราคาจะถอนค า
สู้ราคาของตนเสียก็ยังถอนได้” 

๑๔ มาตรา ๕๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องใช้ราคาเป็นเงินสด เมื่อการซ้ือขาย บริบูรณ์ หรือ
ตามเวลาที่ก าหนดไว้ในค าโฆษณาบอกขาย” 

๑๕ มาตรา ๕๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ถ้าผู้สู้ราคาสูงสุดละเลยเสียไม่ใช้ราคาไซร้ ท่านให้ผู้ ทอดตลาดเอา
ทรัพย์สินนั้นขายอีกซ้ าหนึ่ง ถ้าและได้เงินเป็นจ านวน สุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้สู้ราคาเดิมคนนั้นต้องรับผิดในส่วนที่ขาด” 



๑๖ 
 

ผู้ทอดตลาดอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ขายทรัพย์สินก็ได้ หรือเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเช่นเจ้า
พนักงานบังคับคดี หรือเป็นคนกลางที่ด าเนินการในการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นแทนผู้ขายทรัพย์สินเพ่ือให้
ได้มาซึ่งค่านายหน้าหรือค่าตอบแทนอ่ืน๑๖  ซึ่งผู้ทอดตลาดอาจแบ่งได้เป็น 

(๑)  ผู้ทอดตลาดที่มิได้ท าเป็นอาชีพ อาจเป็นบุคคลผู้รับหน้าที่เป็นผู้ตลอดทอดตลาดเป็นครั้งคราวในการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งแทนผู้ขาย หรือเป็นตัวผู้ขายทรัพย์สินนั้น ๆ ด าเนินการขายทอดตลาด
เอง โดยอาจเป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ขายทรัพย์สินนั้นเอง หรือหน่วยงานราชการที่น าทรัพย์สินออกขาย
ทอดตลาด เช่น กรมสรรพากรที่ท าการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดจากผู้ค้างช าระภาษีอากร เพ่ือให้ได้รับช าระ
ค่าภาษ ีเป็นต้น 

(๒)  บุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นผู้ทอดตลาดซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการจัดการขายทอดตลาด หน้าที่
ระหว่างผู้ขายทรัพย์สินกับผู้ทอดตลาดย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยตัวการตัวแทน๑๗ และใน
กรณีท่ีผู้ทอดตลาดประกอบการเป็นอาชีพก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยคือพระราชบัญญัติควบคุม
การขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. ๒๔๗๔ ทั้งนี้ หน้าที่หลักของผู้ขายทอดตลาด ได้แก่ หน้าที่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของผู้ขายทรัพย์สิน อ านวยการขายทอดตลาดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เก็บรักษาทรัพย์สินด้วยความ
ระมัดระวัง พยายามท าให้ทรัพย์สินได้ราคาสูงที่สุด ถ้าผู้สู้ราคาละเลยไม่ใช้ราคาก็ต้องน าทรัพย์สินออกขาย
ทอดตลาดใหม่ ให้ผู้สู้ราคาคนเดิมช าระส่วนที่ยังขาดและเรียกเงินที่ขายทรัพย์สินได้เป็นเงินสดให้ครบถ้วน๑๘ 

๓) ผู้สู้รำคำ 

ผู้สู้ราคาเป็นผู้ตั้งราคาเพ่ือเสนอขอซื้อทรัพย์สินในการขายทอดตลาดนั้น ซึ่งบุคคลทั่วไปย่อมเข้าสู้ราคา
ได้เสมอ แต่กฎหมายห้ามมิให้ผู้ทอดตลาดเข้าสู้ราคา หรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดซึ่งตน
เป็นผู้อ านวยการเอง และจะสงวนสิทธิ์เข้าสู้ราคามิได้เป็นอันขาด ต่างจากผู้ขายซึ่งโดยหลักกฎหมายห้ามมิให้
ผู้ขายเข้าสู้ราคาเอง หรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู่ราคาเช่นกัน เว้นแต่จะได้แถลงไว้โดยเฉพาะในค าโฆษณาประกาศ
ขายทอดตลาดนั้นว่าผู้ขายถือสิทธิจะเข้าสู้ราคาด้วย๑๙ ทั้งนี้ เพ่ือให้การขายทอดตลาดเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม
และได้ราคาที่เหมาะสมในการขายทอดตลาด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงมีมาตรการส าคัญที่ห้ามมิให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดเข้าเป็นผู้สู้ราคา เพราะเหตุว่าจะเป็นโอกาสหรือช่องทางให้มีการสมคบ
หรือสมยอมกันก าหนดราคาทรัพย์สินให้ต่ า ซึ่งจะท าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของทรัพย์สินอันจะท าให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมขึ้น นอกจากนี้ยังอาจเป็นช่องทางให้มีการสร้างราคาทรัพย์สินให้สูงขึ้นโดยไม่ได้มีความประสงค์
แท้จริงที่จะซือ้ทรัพย์สินนั้นก็ได้ 

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๑๒๒๐ ได้บัญญัติห้ามผู้ขายทรัพย์สินเข้าเป็นผู้สู้ราคาหรือ
ใช้ให้ผู้อ่ืนเข้าสู้ราคาแทน เว้นเสียแต่จะได้แถลงข้อสงวนสิทธิเข้าสู้ราคานั้นไว้ในการประกาศโฆษณาการขาย
ทอดตลาดด้วย เนื่องจากการที่ผู้ขายซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินจะเข้าเป็นผู้ราคาเป็นเรื่องที่กระท าไปเพ่ือให้ได้ราคา
สูงขึ้นเท่านั้น ไม่ได้ประสงค์จะซื้อทรัพย์สิน จึงเป็นการท าให้ประชาชนหลงเชื่อและซื้อทรัพย์สินในราคาที่สูงเกิน
สมควรอย่างไม่เป็นธรรม หากผู้ขายทรัพย์สินจะเข้าเป็นผู้สู้ราคาด้วย จึงต้องแจ้งให้บุคคลทั่วไปได้ทราบล่วงหน้า 
เพ่ือบุคคลทั่วไปจะได้ใช้ความระมัดระวังในการเข้าสู้ราคา อย่างไรก็ดี การที่มาตรา ๕๑๒  ก าหนดข้อยกเว้นให้

                                           
๑๖ วีราภรณ์ ตั้งภักดี. (๒๕๕๓). การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยจ์ากการบังคับคดี. หนา้ ๑๑ 
๑๗ โพยม เลขยานนท์. (๒๔๙๙). กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าดว้ยซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให้. หนา้ ๘๗. 
๑๘ วิษณุ เครืองาม. เร่ืองเดิม. หน้า ๒๕๗. 
๑๙ ประพนธ์ ศาตะมาน และไพจิตร ปุญญพันธุ์. (๒๕๒๔). ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซ้ือขาย : พร้อมด้วย

ภาคผนวกบทความพิเศษบทบัญญัติลักษณะขายฝากตามกฎหมายใหม่ที่ผิดพลาด. หน้า ๑๔๔-๑๔๕. 
๒๐ มาตรา ๕๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้ผู้ขายเข้าสู้ราคาเองหรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใด เข้าสู้ราคา เว้น

แต่จะได้แถลงไว้โดยเฉพาะในค าโฆษณาบอกการ ทอดตลาดนั้นว่าผู้ขายถือสิทธิที่จะเข้าสู้ราคาด้วย” 



๑๗ 
 

ผู้ขายทรัพย์สินเข้าเป็นผู้สู้ราคาหรือใช้ให้ผู้อ่ืนเข้าสู้ราคาได้นั้น หากผู้นั้นเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์ที่น าออกขาย
ทอดตลาด การเข้าเป็นผู้สู้ราคาอาจเป็นทางป้องกันไม่ให้การขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้ราคาต่ าจนเกินไป 
โดยผู้ขายทรัพย์สินย่อมต้องคอยรักษาประโยชน์ด้วยการพยายามสู้ราคาให้สูงขึ้นจนเต็มความสามารถ๒๑ ในกรณี
ที่ผู้ขายทรัพย์สินเข้าสู้ราคาหรือใช้ให้ผู้อ่ืนเข้าสู้ราคาโดยไม่ได้แถลงข้อสงวนสิทธิ์ไว้ ผู้ซื้อทรัพย์สินอาจบอกล้าง
การขายทอดตลาดนั้นได้ โดยอ้างว่าได้แสดงเจตนาซื้อทรัพย์สินเพราะกลฉ้อฉลของผู้ขายทรัพย์สินหรือผู้
ทอดตลาด การขายทอดตลาดจึงตกเป็นโมฆียะ ส่วนผู้ขายทรัพย์สินหรือผู้ทอดตลาดอาจจะต้องรับผิดทางอาญา
ฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๔๑๒๒ หรือมาตรา ๓๔๓๒๓ ได ้

เมื่อผู้สู้ราคาเสนอราคาแล้วต้องผูกพันในราคาที่เสนอนั้น ผู้สู้ราคาจะสิ้นความผูกพันในราคาที่ตนเสนอได้
ในกรณีดังต่อไปนี้๒๔  

(๑) ผู้สู้ราคาถอนค าเสนอราคาของตนก่อนที่ผู้ทอดตลาดจะได้กระท าการอันเป็นการสนองรับค าเสนอ
ราคาของผู้สู้ราคาตามมาตรา ๕๐๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์๒๕ ทั้งนี้ไม่ว่าผู้สู้ราคาจะถอนค าเสนอ
ราคาของตนโดยมีเหตุผลหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากการขายทอดตลาดยังไม่บริบูรณ์  

(๒) ในระหว่างที่ผู้สู้ราคาได้สู้ราคาอยู่นั้น ผู้ทอดตลาดถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดตามมาตรา ๕๑๓๒๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(๓) ผู้อ่ืนสู้ราคาสูงขึ้น ไม่ว่าค าเสนอราคาที่สูงขึ้นนั้นจะมีผลสมบูรณ์หรือไม่ประการใด ค าเสนอของผู้สู้
ราคาเดิมก็จะถูกยกเลิกไปโดยปริยายตามมาตรา ๕๑๔๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

๔) ผู้ซื้อทรัพย์สิน 
ผู้ซื้อทรัพย์สินเป็นผู้สู้ราคาซึ่งเสนอราคาที่ผู้ทอดตลาดยอมรับและเข้าท าสัญญาซื้อขายด้วย ซึ่งผู้ซื้อ

ทรัพย์สินมีหน้าที่ต้องท าตามประกาศโฆษณาการขายทอดตลาดและข้อความต่าง ๆ ที่ผู้ทอดตลาดได้แถลงไว้ก่อน
เริ่มการขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๑๐๒๘ เช่น ประกาศ
โฆษณาขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ก าหนดว่า เมื่อผู้ซ้ือทรัพย์สินช าระราคาทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว 

                                           
๒๑ วิริยะ เกิดศิริ. (๒๕๑๕). ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าด้วยซ้ือขาย แลกเปลีย่น ให้. หน้า ๑๑๑. 
๒๒ มาตรา ๓๔๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว่า “ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด

ข้อความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซ่ึงทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือ
บุคคลที่สาม ท า ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ” 

๒๓ มาตรา ๓๔๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว่า “ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๓๔๑ ได้กระท าด้วยการแสดงข้อความอันเป็น
เท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา ๓๔๒ อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดด้วย ผู้กระท าต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท” 

๒๔ พรชัย สุนทรพันธุ์. (๒๕๑๘). ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการซ้ือ แลกเปลี่ยน ให้. หน้า ๙๑. 
๒๕ มาตรา ๕๐๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดง ความตกลง

ด้วยเคาะไม้ หรือด้วยกิริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งตาม จารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถ้ายังมิได้แสดงเช่นนั้นอยู่ตราบใด ท่านว่าผู้สู้ราคาจะถอนค า
สู้ราคาของตนเสียก็ยังถอนได้” 

๒๖ มาตรา ๕๑๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “เมื่อใดผู้ทอดตลาดเห็นว่าราคาซ่ึงมีผู้สู้สูงสุดนั้น ยังไม่เพียงพอ ผู้
ทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สินจากการทอดตลาดได้” 

๒๗ มาตรา ๕๑๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ผู้สู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซ่ึงตนสู้แต่ขณะ เมื่อมีผู้อื่นสู้ราคา
สูงขึ้นไป ไม่ว่าการที่ผู้อื่นสู้นั้นจะสมบูรณ์หรือมิสมบูรณ์ ประการใด อีกประการหนึ่งเมื่อใดถอนทรัพย์สินรายนั้นจากการทอด ตลาดผู้สู้ราคาก็พ้นความ
ผูกพันแต่ขณะที่ถอนนั้นดุจกัน” 

๒๘ มาตรา ๕๑๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ผู้ซ้ือในการขายทอดตลาดจะต้องท าตามค าโฆษณา บอกขายและตาม
ความข้ออื่น ๆ ซ่ึงผู้ทอดตลาดได้แถลงก่อนเผดิม การสู้ราคาทรัพย์สินเฉพาะรายไป” 



๑๘ 
 

จึงจะไปด าเนินการเพ่ือให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโอนไปยังผู้ซื้อทรัพย์สินต่อไป เช่นนี้ผู้ซื้อทรัพย์สินก็ต้องผูกพัน
ปฏิบัติตามประกาศโฆษณานั้น๒๙ เป็นต้น รวมทั้งจะต้องช าระราคาเป็นเงินสดทันทีหรือตามเวลาที่ผู้ทอดตลาด
ก าหนดไว้ตามมาตรา ๕๑๕๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  แต่ถ้าในประกาศโฆษณาการขาย
ทอดตลาดก าหนดเป็นอย่างอ่ืน เช่น ก าหนดให้ช าระราคาทรัพย์สินด้วยแคชเชียร์เช็คได้ การช าระราคาก็ต้อง
เป็นไปตามประกาศนั้น  

 
๓.๒ แนวคิดว่ำด้วยกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้น าเสนอถึงประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไป ดังนี้ 
 ๓.๒.๑ ควำมหมำยและลักษณะของกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  
 ในความหมายทั่วไป การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Auction หรือ E-
Auction) เป็นกระบวนการประมูลซื้อขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพ่ือ
จัดการระบบการประมูล ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการเสนอราคาและต่อรองราคา มักน ามาใช้ใน
ขั้นตอนของการจัดหาและจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการ โดยมีกระบวนการในลักษณะของการเข้ามาเสนอราคา
ประมูลแข่งขันกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  

การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า E-Auction เป็นธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งที่พัฒนามาจากการขายทอดตลาด เกิดโดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาประยุกต์ใช้กับการขายทอดตลาดที่มุ่งขายทรัพย์สินให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด ผ่านการเสนอราคาอย่างเปิดเผย
บนหน้าเว็บไซต์ภายในเวลาที่ก าหนดไว้จ ากัด เว็บไซต์นี้อาจด าเนินการในฐานะผู้ทอดตลาดหรือเป็นเพียงผู้
ให้บริการเช่าพ้ืนที่บนหน้าเว็บไซต์ก็ได้ Encyclopedia มีการก าหนดนิยามของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า มีความเหมือนกันกับการขายทอดตลาดแบบเดิม แต่มีการด าเนินการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ซึ่งท าให้ลูกค้าที่มีศักยภาพมาท าการสู้ราคาผ่านอินเทอร์เน็ตตามที่พวกเขาเต็มใจจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือ
บริการ ผู้สู้ราคาสูงสุดที่ยื่นเสนอภายในเวลาที่ก าหนด และในราคาที่มากกว่าจ านวนเงินขั้นต่ าที่ผู้ขายก าหนดจะ
เป็นผู้ชนะการทอดตลาด ผู้สู้ราคาสูงสุดมีหน้าที่ตามกฎหมายในการช าระเงินแก่ผู้ขาย และผู้ขายจะส่งมอบสินค้า
เมื่อได้รับการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถก าหนดระยะเวลา
เพียงไม่ก่ีวันหรือไม่ก่ีสัปดาห์ขึ้นกับผู้ขายจะก าหนด”๓๑ 

การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนารูปแบบการขายสินค้าโดยการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร คู่ค้าสามารถขายหรือซื้อสินค้าจากการขาย
ทอดตลาดได้โดยการเข้าชมผ่านเว็บไซต์ที่จัดให้มีบริการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใน
ภาคเอกชนมีการด าเนินการอย่างแพร่หลาย แต่ส่วนใหญ่มักใช้ค าว่าประมูลมากกว่าค าว่าขายทอดตลาด  ผู้ให้ 
บริการอินเทอร์เน็ตจะใช้วิธีการเปิดเว็บไซต์ส าหรับการขายทอดตลาดโดยเฉพาะ หรืออาจจัดให้มีพ้ืนที่ส่วนใด
ส่วนหนึ่งในเว็บไซต์เป็นมุมส าหรับการขายทอดตลาด เพ่ือเป็นช่องทางหรือพ้ืนที่ส าหรับการขายทอดตลาดบน

                                           
๒๙ อัมพร จันทรวิจิตร. (๒๕๑๗). ค าบรรยายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ ค้ าประกัน จ านอง ตัวแทน 

นายหน้า ประกันภัย รับขน และเก็บของในคลังสินค้า. หน้า ๙๒-๙๓. 
๓๐ มาตรา ๕๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องใช้ราคาเป็นเงินสด เมื่อการซ้ือขาย บริบูรณ์ หรือ

ตามเวลาที่ก าหนดไว้ในค าโฆษณาบอกขาย” 
๓๑ Encyclopedia,“internet auction,” Accessed Feb ๒, ๒๐๑๗,http://www.encyclopedia.com/books/educational-

magazines/onlinE-Auctions 
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หน้าเว็บไซต์นั้น ๆ ผู้ที่ต้องการจะขายทรัพย์สินโดยวิธีการขายทอดตลาดจะเข้ามาขอใช้บริการเพ่ือการลงประกาศ
เชิญชวนการขายทอดตลาดทรัพย์สินของตน เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์จะสามารถดูรายการสินค้าที่ลงขายทอดตลาด
ได้ และเมื่อเกิดความสนใจสินค้ารายการใดก็สามารถสมัครเข้าใช้บริการเว็บไซต์เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันเสนอราคา
สินค้ารายการนั้นได้ภายในเวลาที่ก าหนด เจ้าของเว็บไซต์จะเป็นเพียงผู้ให้บริการและดูแลเว็บไซต์เพ่ือให้การขาย
ทอดตลาดด าเนินไปได้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะติดตั้งโปรแกรมด าเนินการต่าง ๆ เช่น โปรแกรมเสนอราคา 
โปรแกรมค านวณราคา โปรแกรมการจัดล าดับผู้เสนอราคา เป็นต้น แตมิ่ได้เข้าร่วมการซ้ือขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
จึงเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกโดยจัดให้มีช่องทางที่สามารถติดต่อซื้อขายสินค้าโดยการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์หลายด้าน เช่น ท าให้ข้อจ ากัดทางกายภาพ
หายไป ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่ตลาดด้วยน าผู้ซื้อและผู้ขายจ านวนมากมาติดต่อซื้อขายกันได้โดยผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถตรวจตราทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง เป็นต้น 
 ขั้นตอนและวิธีการโดยทั่วไปในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เริ่มจากผู้ที่ต้องการซื้อ
หรือขายทรัพย์สินเข้าสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ที่ให้บริการนั้น ๆ เสียก่อน โดยไม่ต้องเสียค่าสมัคร  และต้อง
ให้ข้อมูล เช่น ชื่อและที่อยู่ ชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และสถานที่รับส่งสินค้า เพ่ือสะดวกต่อการติดต่อ  เมื่อ
สมัครแล้วทางเว็บไซต์จะท าการส่งรหัสผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ในการเสนอราคาหรือขายทอดตลาด
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นผู้เข้าสู้ราคาสามารถดูการเสนอราคาได้ และในระหว่างการสู้ราคาจะได้รับแจ้งกรณีมี
การเสนอราคาที่สูงกว่า จนสิ้นสุดระยะเวลาของการด าเนินการที่ก าหนดไว้ ผู้เข้าสู้ราคาที่เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด
จะได้รับแจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ทอดตลาด เพ่ือให้ด าเนินการติดต่อช าระราคาและส่งมอบสินค้ากัน
ต่อไป  

ทรัพย์สินที่จะน ามาขายทอดตลาดมีข้อพิจารณาลักษณะเดียวกับการขายทอดตลาดทั่วไป คือเป็น
ทรัพย์สินใด ๆ ก็ตามที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือหากเป็นกรณีต้องมีการขออนุญาตเพ่ือจ าหน่ายทรัพย์สินนั้น 
ๆ เป็นการเฉพาะ ก็สามารถจ าหน่ายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้ และหากเป็น
การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คู่สัญญายังคงมี
หน้าที่ต้องด าเนินการท าหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ก าหนดไว้เช่นเดียวกันกับการซื้อขายด้วยวิธีการปกติ ย่อมหมายถึงว่าสัญญาซื้อขายที่เกิดขึ้นทาง
อิเล็กทรอนิกส์จากการขายทอดตลาดในทรัพย์สินที่ต้องด าเนินการจดทะเบียนนี้  เป็นเพียงสัญญาจะซื้อจะขาย
อันมีลักษณะไม่ต่างไปจากการซื้อขายทรัพย์สินเหล่านี้ด้วยการขายทอดตลาดแบบเดิม ซึ่งคู่สัญญายังคงต้องมี
หน้าที่ในการด าเนินการตามแบบของการโอนกรรมสิทธิ์ที่กฎหมายได้ก าหนดไว้อีกข้ันตอนหนึ่งด้วย 
 ปัจจุบันการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) โดยให้มีการประมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบบในเวลาปัจจุบัน (Real-
Time) ลักษณะการประมูลที่หน่วยงานในภาครัฐและเอกชนน ามาใช้ มีลักษณะเป็นการประมูลที่จัดโดยผู้ซื้อ ด้วย
การแจ้งข้อก าหนดและรายละเอียดของสินค้าและบริการให้ผู้ขายที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิประมูลรับทราบ 
แล้วให้ผู้ขายแต่ละรายเสนอตัดราคากันจนกว่าจะไม่มีผู้สนใจเสนอราคาต่ ากว่าอีกแล้ว การประมูลแบบนี้มี
วัตถุประสงค์ที่จะจัดซื้อสินค้าและบริการในราคาที่ต่ าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เรียกการประมูลประเภทนี้ว่า 
Reverse Auction   
 ในความหมายเฉพาะของการศึกษานี้ การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน โดยผู้ประสงค์จะขายทรัพย์สินสามารถลงประกาศขายทอดตลาดผ่านทางเว็บไซต์ที่ผู้
ให้บริการเว็บไซต์จัดให้มีบริการส าหรับด าเนินการขายทอดตลาด โดยผู้ประสงค์จะขายทรัพย์สินและผู้เข้าเสนอ
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ราคาจะกระท าตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ก าหนดไว้ การขายทอดตลาดทางอินเทอร์เน็ตมี
รูปแบบและความซับซ้อนเชิงกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงมีลักษณะแตกต่างไปจากการ
ขายทอดตลาดโดยวิธีปกติ 

 ๓.๒.๒  ควำมเป็นมำของกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มต้นในภาคเอกชน โดยเว็บไซต์ที่ด าเนินการขาย

ทอดตลาดทางออนไลน์ที่เป็นรู้จักกันอย่างแพร่หลายแห่งแรก คือ www. ebay.com แม้ว่าก่อนหน้านั้นมีการ
ขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นมาก่อนหน้าตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนมีเว็บไซต์ NCSA๔ (เว็บไซต์
แรกของโลกที่เกิดขึ้นในปี ๑๙๙๓) การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลานั้น เป็นการ
ด าเนินการผ่านหน้าเว็บบอร์ดส าหรับการซื้อขายการ์ดเกม ซึ่งในการขายแต่ละครั้ง ผู้ขายจะขายการ์ดเป็นเซต
และใช้วิธีสู้ราคาสูงไปเรื่อย ๆ ตามเทคนิคของผู้ขายแต่ละคนที่ก าหนดไว้เป็นเกณฑ์ และอาจแตกต่างกันตามแต่
ละบุคคลได้ เช่น การก าหนดเงื่อนไขความสมบูรณ์ของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ระยะเวลาในการสู้ราคา และระยะเวลาของการสิ้นสุดการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
วิธีการเสนอราคาของผู้สู้ราคาแต่ละรายจะใช้วิธีการเสนอผ่านอีเมล และผู้ขายจะตอบรับโดยการประกาศราคา
สูงสุดผ่านหน้าเว็บบอร์ด ณ เวลานั้น จนปี ๑๙๙๕ มีการก่อตั้งเว็บไซต์ Onsale และจัดให้มีการขายทอดตลาด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ ถือว่าเป็นครั้งแรกของการน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
เว็บไซต์ และใช้กับการเสนอราคาอัตโนมัติ (Auto-bid) เครื่องมือค้นหา (Search Engine) และการค้นหาสินค้า
ตามหมวดหมู่ (Clickable Categories) ในช่วงแรกเว็บไซต์นี้ขายสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
ของตนเองในรูปแบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี ๑๙๙๗ Onsale ได้แก้ไขกลยุทธ์และ
นโยบาย โดยเน้นประกอบธุรกิจการให้บริการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้บริโภคกับ
ผู้บริโภคเช่นเดียวกับ Ebay และได้โอนกิจการในส่วนนี้เป็นของ Yahoo ในปี ๑๙๙๘ ต่อมา Onsale ได้เปลี่ยน
แผนการประกอบธุรกิจกลับมาขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของตนด้วยวิธีการขายเสร็จเด็ดขาด  โดยก าหนดราคาที่
แน่นอนและขายเป็นจ านวนครั้งละมาก ๆ (ขายส่ง) ท้ายที่สุดในปี ๑๙๙๙ Onsale ได้มีการประกาศควบรวม
กิจการกับผู้ค้าออนไลน์รายย่อยรายอ่ืน  

Ebay ก่อตั้งในปี ๑๙๙๕ ประกอบกิจการลักษณะส่งเสริมเอกชนด้วยวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเริ่มต้นขายสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ที่เป็นของสะสม เช่น ตุ๊กตา การ์ดกีฬา หนังสือการ์ตูน 
และมีความหลากหลายในสินค้า ผู้ขายทอดตลาดผ่าน Ebay สามารถเลือกก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 
เช่น ระยะเวลาในการขายทอดตลาด ราคาขั้นต่ า การเปิดเผยราคาสูงสุดที่มีผู้เสนอในขณะนั้น ebay เป็นที่นิยม
มากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในกลางปี ๑๙๙๙ มีการขายทอดตลาดบนหน้าเว็บไซต์ไปแล้วกว่า ๑๐ ล้านครั้ง มูลค่า
หมุนเวียนกว่า ๑๙๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อมาจึงมีเว็บไซต์ขายทอดตลาดออนไลน์เกิดขึ้นอีกหลายเว็บไซต์
ตามมา ในปี ๑๙๙๘ Yahoo และ Amazon ได้มีการประกาศเริ่มต้นให้บริการเว็บไซต์ขายทอดตลาดออนไลน์
ระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคเหมือนอย่าง Ebay  

เมื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในการท าธุรกรรมทาง เศรษฐกิจ การขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ขยายวงออกไปสู่ภาคธุรกิจที่ต้องการขายทอดตลาดสินทรัพย์ ซึ่ง การ
ขายทอดตลาดส่วนใหญ่มักเรียกกันว่าการประมูล เนื่องจากฟังแล้วเข้าใจง่าย แตค่ าว่า “ประมูล” ไม่ได้ปรากฏใน
กฎหมายของไทย ทั้งความหมายของการประมูลกับการขายทอดตลาดก็มิได้เหมือนกันทั้งหมด และต่อมาได้การ
ขายทอดตลาดของภาครัฐก็มีการด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน 

 
 

http://www.ebay.com/


๒๑ 
 

๓.๒.๓  รูปแบบของธุรกรรมพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่น ำมำใช้กับกำรขำยทอดตลำด 
 การขายทอดตลาดหรือการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มี ๓ รูปแบบ ได้แก่ 
 ๑. การประมูลระหว่างบุคคลกับบุคคล คือการประมูลผ่านทางเว็บไซต์ท่ีเปิดให้เป็นศูนย์กลางการประมูล
ส าหรับประชาชนทั่วไป และให้เป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ได้เข้าร่วมประมูลซื้อขายกันได้ มีการตั้ง
ราคาเริ่มต้นในการประมูล และราคาจะเพ่ิมขึ้นในแต่ละครั้งของการประมูล ซึ่งอาจก าหนดจ านวนราคาที่เพ่ิมขึ้น
ไว้ รวมถึงการก าหนดจ านวนวันในการเปิดประมูลไว้ ผู้ประมูลเพียงแค่เสนอราคาที่ต้องการซื้อและหากมีผู้เสนอ
ราคาสูงกว่า เว็บไซต์ก็จะมีระบบอีเมลเตือนอัตโนมัติว่ามีการประมูลทับ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประมูลก่อนหน้าได้มี
โอกาสเสนอราคาสูงขึ้นอีก ในวันสิ้นสุดการประมูลที่ผู้ขายตั้งไว้ ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล ซึ่ง
ทางเว็บไซต์จะส่งอีเมลแจ้งทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย ถึงข้อมูลของทั้งสองฝ่าย เพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายติดต่อตกลงช าระเงิน  และ
ส่งมอบสินค้ากันเอง 

๒. การประมูลแบบบริษัทกับบุคคล ต่างจากแบบแรกตรงที่การประมูลแบบนี้เจ้าของสินค้าคือบริษัทที่
น าสินค้ามาเปิดประมูลขายให้บุคคลทั่วไปสนใจ เช่น บริษัทคอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตกรุ่นหรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ค้างสต๊อกอยู่จึงน ามาเปิดประมูลผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งอาจเป็นเว็บไซต์ของบริษัทเอง หรืออาจใช้
บริการเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการประมูลอยู่แล้วก็ได้ วิธีนี้สะดวกรวดเร็วและประหยัดต้นทุนทั้งในด้านก าลังคน 
โปรแกรมการประมูล และการประชาสัมพันธ์ เพราะเว็บไซต์บริการประมูลมีความเชี่ยวชาญ และมีฐานลูกค้าอยู่
แล้ว 
 ๓. การประมูลระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ คือการที่บริษัทหนึ่งเปิดประมูลสินค้าวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนประกอบ 
ให้บริษัทอ่ืนมายื่นเสนอข้อ (Sales-Driven) กรณีนี้มักจะเป็นการประมูลสินค้าจ านวนค่อนข้างมากหรือมูลค่า
ค่อนข้างสูง เช่น ผู้ประกอบชิ้นส่วนผลิตรถยนต์ น าสินค้ามาเปิดประมูลเพ่ือให้โรงงานผู้ผลิตรถยนต์ต่าง ๆ มา
เสนอราคาซื้อ การประมูลแบบนี้เหมาะกับสินค้าที่ผู้ขายคิดว่าจะขายได้ราคาดีขึ้นถ้าขยายตลาดกว้างขึ้น หรือ
สินค้าค้างสต๊อก/ตกรุ่น ที่สามารถน ามาขายให้เกิดรายได้แทนที่จะเก็บเป็นต้นทุนจมต่อไป ในทางกลับกันบริษัทที่
ต้องการสินค้า เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ อาจจะประกาศความต้องการซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในการผลิต
เพ่ือให้ซัพพลายเออร์ต่าง ๆ เข้ามายื่นเสนอราคาขายสินค้า (Buyer-Driven) การประมูลก็จะเป็น Reverse 
Auction ที่ราคาจะลดลงมาเรื่อย ๆ เมื่อมีผู้เสนอราคามากขึ้น ผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล ผลดี
คือราคาที่ตกลงซื้อขายกันจะเป็นราคาตลาดที่แท้จริงซึ่งจะท าให้ผู้ซื้อลดต้นทุนสินค้า และผู้ขายก็มีต้นทุนการขาย
ที่ต่ า ในขณะเดียวกันการประมูลแบบนี้เหมาะกับธุรกิจซึ่งมีซัพพลายเออร์หลายรายที่สามารถเสนอขายสิ่งที่ผู้ซื้อ
ต้องการใช้ 

 ๓.๒.๔  กำรจัดแบ่งระบบกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

๑. Reverse auction เป็นการประมูลที่จัดโดยผู้ซื้อด้วยการแจ้งข้อก าหนดและรายละเอียดของสินค้า
และบริการให้ผู้ขายที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิประมูลรับทราบ แล้วให้ผู้ขายแต่ละรายเสนอตัดราคากันจนกว่า
จะไม่มีผู้สนใจเสนอราคาต่ ากว่าอีกแล้ว การประมูลส่วนนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดซื้อสินค้าและบริการในราคาที่ต่ า
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  ระบบนี้จะรับข้อมูลของผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-Request for Proposal   
(e-RFP)/e-RFQ (e-Request for Quotation) มาด าเนินการประมูลทางอินเตอร์เน็ตแบบในเวลาปัจจุบันตาม
วันและเวลาที่ก าหนด เป็นระบบที่อ านวยความสะดวกในด้านการประมูลซื้อให้ได้ในราคาต่ าสุด ซึ่งจะใช้วิธีนี้ใน
กรณีที่สินค้า/บริการที่ต้องการจัดซื้อหรือจัดจ้างต้องใช้วิธีการประมูล  โดยการประมูลมี e-Request for 
Quotation (e-RFQ) e-Request for Proposal (e-RFP)  



๒๒ 
 

 - English Reverse Auction เป็นการประมูลที่ผู้ประมูลหรือผู้ประสงค์จะขายทราบสถานะของ
การประมูลว่าผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาเท่าใด แต่ผู้เข้าประมูลจะไม่ทราบชื่อของผู้เข้าประมูลรายอ่ืน ๆ 
 - Sealed Bid เป็นการประมูลที่ผู้ประมูลหรือผู้ประสงค์จะขาย ไม่ทราบสถานะของการประมูล
และราคาต่ าสุดของผู้ยื่นประมูล การยื่นข้อเสนอราคาแบบ Sealed Bid แบ่งเป็น ๒ แบบ คือ แบบยื่นข้อเสนอ
ได้เพียงครั้งเดียว และยื่นข้อเสนอได้หลายครั้งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๒. Forward Auction เป็นระบบที่อ านวยความสะดวกในด้านการประมูลขาย ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้
กับการจ าหน่ายพัสดุที่หมดความจ าเป็นของหน่วยงานภาครัฐโดยวิธีขายทอดตลาด ซึ่งเป็นการประมูลขายแบบผู้
ชนะคือผู้ที่เสนอราคาสูงสุด 

 ๓.๒.๕  ประเภทของกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
การขายทอดตลาดหรือการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเรียกกันทั่วไปว่าการประมูล

ออนไลน์มี ๖ ประเภทที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
๑. English Auction เป็นการประกาศการประมูลโดยผู้ขายทอดตลาดหรือผู้ประมูลซื้อ กระบวนการ

ขายทอดตลาดจะเริ่มประมูลจากราคาต่ าไปสู่ราคาสูง ทั้งนี ้ผู้ชนะการประมูลจะจ่ายเงินตามที่เสนอเพ่ือรับสิ่งของ 
การประมูลประเภทนี้เป็นรูปแบบการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันทั่วไป และถือเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุด  เป็น
การประมูลที่เปิดให้ทุกคนเห็นการเสนอราคา  และการประมูลจะสิ้นสุดเมื่อถึงมูลค่าสูงสุดจากผู้สู้ราคาที่เป็นผู้
ชนะ การประมูลราคาจากต่ าไปสูงนับว่าเป็นกลยุทธ์ที่โดดเด่น จึงเป็นที่นิยมจากการเป็นกลไกที่ผู้คนคุ้นเคย 
เข้าใจง่าย และช่วยลดต้นทุนการท าธุรกรรม แม้ว่ามีความอ่อนไหวต่อการโกงในรูปแบบต่าง ๆ 

๒. Dutch Auction มาจากวิธีการประมูลดอกไม้ในตลาดกลางดอกไม้ในฮอลแลนด์ เป็นการประมูลที่มี
ลักษณะตรงข้ามกับ English Auction เนื่องจากผู้ขายทอดตลาดจะก าหนดราคาเริ่มต้นสูงและลดต่ าลงอย่างเป็น
ระบบจนกระทั่งผู้ซื้อยอมรับราคา กระบวนการจะสิ้นสุดเร็วกว่า English Auction นิยมใช้ในการประมูลแบบ
หลายส่วนงานภายในการประมูลแบบหน่วยงานเดียว อย่างไรก็ตามพบว่าการประมูลประเภทนี้มักท าให้ผู้ชนะ
การประมูลจ่ายในราคาสูงกว่าที่คาดหมายถึงร้อยละ ๓๐ 

๓. First-Price Sealed-Bid เป็นการประมูลที่มีการเสนอราคาแบบปิดผนึกและมีการเสนอราคาครั้ง
เดียว โดยผู้ชนะการประมูลคนเดียวที่เสนอราคาดีท่ีสุดจะเป็นผู้ชนะ และซื้อหรือขายตามข้อเสนอราคานั้น ความ
แตกต่างที่ส าคัญของการประมูลประเภทนี้จาก English Auction คือ ไม่สามารถดูการเสนอราคาได้อย่างเปิดเผย
หรือโดยการประกาศ ต่างจากลักษณะการแข่งขันท่ีเกิดจากการเสนอราคาสาธารณะ  

๔. Vickrey Auction บางครั้งเรียกว่า Second-Price Sealed-Bid เป็นการประมูลที่ใช้หลักการ
เดียวกับ First-Price Sealed-Bid แต่ผู้ขายทอดตลาดจะรับราคาเฉพาะที่ผู้เสนอราคาดีที่สุดเป็นรายที่สอง แทน
ราคาของผู้ชนะประมูล เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดแรงจูงใจในการเสนอราคาอย่างมีกลยุทธ์ แต่ต้องการให้เกิดการซื้อ
ขายในราคาตามคุณค่าที่แท้จริงมากขึ้น เช่น หากราคาของผู้ชนะยังเป็นราคาที่สูง ผู้ซื้อก็ต้องจ่ายราคาดังกล่าว 
แต่หากราคาของผู้ชนะต่ าก็มีโอกาสที่ผู้ชนะไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นลักษณะการประมูลที่
เกิดผลดีทั้งต่อผู้ขายทอดตลาดและผู้ชนะประมูล 

๕. Reverse Auction หมายถึงการประมูลที่บทบาทของผู้ซื้อและผู้ขายสลับที่กันในฐานะของการเป็นผู้
ประกาศทอดตลาด ซึ่งแรกเริ่มของการขายทอดตลาดนั้นเป็นการด าเนินการจากทางฝ่ายผู้ขาย ต่อมามีการน า
การประมูลประเภทนี้มาใช้เพ่ือการตัดสินใจเลือกแหล่งจัดซื้อ แนวคิดนี้ออกแบบมาเพ่ือช่วยซัพพลายเออร์ของ
ธุรกิจที่เปิดให้ประมูลให้มีโอกาสได้แข่งขันกันได้อย่างเป็นพลวัตในเวลาปัจจุบัน และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรผู้ซื้อ
โดยตรง ในกระบวนการประมูล ผู้ซื้อจะแจ้งข้อก าหนดและรายละเอียดของสินค้าและบริการให้ผู้ขายรับทราบ 
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แล้วให้ผู้ขายแต่ละรายเสนอราคา จึงเป็นระบบที่อ านวยความสะดวกใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลให้
ได้ราคาที่ต่ าท่ีสุด ซึ่งจะท าได้ใน ๒ แบบ คือ English Reverse Auction กับ Sealed-Bid Auction  

๖. Bidding Fee Auction เรียกอีกอย่างว่า Penny Auction เป็นการประมูลที่ต้องการให้ผู้ประมูลทุก
คนต้องจ่ายเงินกินเปล่าเพ่ือการประมูลในการประมูลแต่ละครั้ง โดยการเพ่ิมราคาประมูลครั้งละหนึ่งหน่วยสกุล
เงิน เช่น การประมูลในอังกฤษจะจ่ายเพ่ิมขึ้น ๑ เพนนี (๐.๐๑ GBP) เจ้าของการประมูล (โดยทั่วไปคือเจ้าของ
เว็บไซต์) ท าให้ผู้จัดการประมูลสามารถท าเงินได้จากสองทาง คือค่าธรรมเนียมในแต่ละการครั้งของการเรียก
ประมูล และเงินที่ได้รับการช าระจากผู้ชนะการประมูล จึงได้รับเงินโดยรวมมากกว่ามูลค่าของรายการที่ประมูล  
การประมูลประเภทนี้เกิดในระบบอินเตอร์เน็ตมากกว่าเกิดในการประมูลแบบปกติ 

๓.๒.๖  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ในกระบวนการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดไม่

จ าเป็นจะต้องพบปะหรือเห็นหน้ากัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วย 

๑) ผู้ขำยทรัพย์สิน  
ผู้ขายทรัพย์สินในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่

น ามาขายหรือเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแทนเจ้าของทรัพย์สิน หรือเป็นเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายในการน าทรัพย์ของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดเพ่ือบังคับช าระหนี้ก็ได้ เจ้าของทรัพย์สินในที่นี้
หมายถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งอาจเป็นกรณีเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวหรือเป็นเจ้าของร่วมกับผู้อ่ืนก็ได้ ดังนั้นหาก
เจ้าของรว่มคนหนึ่งคนใดน าทรัพย์นั้นออกขายโดยความยินยอมของเจ้าของร่วมคนอ่ืน ๆ การขายทอดตลาดนั้น 
ย่อมมีผลผูกพันกรรมสิทธิ์ทุกส่วนของทรัพย์สินนั้น ๆ แต่หากเจ้าของร่วมผู้น าเอาทรัพย์สินออกขายมิได้รับ
มอบหมายให้กระท าการแทนหรือเจตนาจ าหน่ายกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์นั้นเฉพาะของส่วนของตน การขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ๆ ย่อมมีผลเป็นการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนของผู้ขายคนนั้น จะไม่มีผลถึงกรรมสิทธิ์
ของเจ้าของร่วมคนอื่นด้วย แต่หากทรัพย์สินนั้น ๆ ไม่อยู่ในสภาพที่โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองบางส่วนได้ 
ผู้ซื้อกับบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์ที่ซื้อขายนั้นก็จะต้องท าสัญญาตกลงกันต่างหาก หรือหากเป็น
กรณีท่ีไม่อาจตกลงกันไดจ้ะต้องด าเนินการใช้สิทธิทางศาลต่อไป ทั้งนี้ การน าเอาทรัพย์ออกขายทอดตลาด ผู้ขาย
ทรัพย์สินอาจท าหน้าที่เป็นผู้ทอดตลาดและผู้โฆษณาการขายทอดตลาดเองด้วยก็ได้ 
 หน้าที่ส าคัญของผู้ขายทรัพย์สินในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือการบรรยาย
รายละเอียดของสินค้าที่จะขายบนหน้าเว็บไซต์นั้นให้ชัดเจนและละเอียดที่สุด  เพ่ือเป็นข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเข้าสู้
ราคาในการประกอบการตัดสินใจ โดยอาจมีภาพประกอบการบรรยายด้วยก็ได้ เพราะผู้ที่สนใจเข้าสู้ราคาจะไม่มี
โอกาสในการตรวจดูสินค้าก่อนเข้าร่วมการสู้ราคา การบรรยายลักษณะสินค้าไปตามความจริงและชัดเจนมาก
ที่สุดจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สู้ราคา  และท าให้ผู้ขายทรัพย์สินได้รับความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ
จากผู้ซื้อสินค้าในระยะยาวด้วย 
 ในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์อาจมีสถานะเป็นผู้ทอดตลาด
ด้วยหรือไม่ก็ได้ สินค้าที่น าออกขายทอดตลาดอาจอยู่ในการครอบครองของผู้ขาย หรือผู้ให้บริการครอบครอง
แทนก็ได้ เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละเว็บไซต์ แต่เมื่อการสู้ราคาสิ้นสุดลง ผู้ขายมีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้านั้น
ให้แก่ผู้ชนะการสู้ราคาหรือผู้ซื้อทอดตลาด หากผู้ขายได้ประกาศให้ทราบถึงความช ารุดบกพร่องไว้แล้วใน
โฆษณาการขายทอดตลาดสินค้านั้น ผู้ขายทรัพย์สินก็ไม่มีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าในสภาพสมบูรณ์เช่นการซื้อ
ขายทั่วไป แต่ส่งมอบสินค้าตามสภาพที่เป็นอยู่ ณ เวลาโฆษณาการขายทอดตลาด 
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๑๒๓๒ ได้ก าหนดห้ามมิให้ผู้ขายเข้าสู้ราคาหรือใช้ให้บุคคล
ใดเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของตนเอง ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการสร้างราคาในการสู้ราคา ท า
ให้ผู้ซื้อต้องซื้อสินค้าในราคาสูงหรือรับภาระเกินกว่าที่ควร อีกท้ังในการขายทอดตลาดแต่ละครั้ง ประชาชนทั่วไป
ผู้เข้าสู้ราคาย่อมเข้าใจว่าบุคคลที่เข้าสู้ราคานั้นมีเฉพาะผู้ประสงค์จะซื้อเท่านั้น การที่ผู้ขายเข้าร่วมการสู้ราคาหรือ
ใช้ให้บุคคลใดเข้าสู้ราคา จึงมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดไปจากเจตนารมณ์ของการขายทอดตลาดซึ่ง
มีลักษณะเป็นการน าเสนอการขายต่อสาธารณะ (Public Sale) และนับเป็นการฉ้อฉลอย่างหนึ่ง (Fraud to 
Public) อนึ่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๑๒ ได้ก าหนดข้อยกเว้นการให้สิทธิผู้ขายในการเข้าสู้
ราคา ซึ่งสามารถท าได้โดยแถลงไว้ในค าโฆษณา แต่การใช้และตีความข้อยกเว้นนี้  ต้องเป็นไปอย่างเคร่งครัด
เพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้สู้ราคารายอ่ืนซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปเป็นส าคัญ การห้ามเข้าร่วมการสู้ราคานี้ย่อม
หมายรวมถึงผู้แทนของผู้ขายและหน้าม้า (Puffer) ด้วย๓๓ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เจ้าหนี้น าทรัพย์สินของลูกหนี้มา
ขายทอดตลาดเพื่อบังคับช าระหนี้ ดังนั้นเจ้าหนี้จึงสามารถเข้าร่วมการสู้ราคาในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
ลูกหนี้แม้มิได้มีการแถลงไว้ในค าโฆษณาการขายทอดตลาดก็ตาม๓๔  

๒) ผู้ทอดตลำด 
ผู้ทอดตลาดอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีการด าเนินงานผ่านทางผู้แทนนิติบุคคล โดยอาจ

เป็นผู้ทอดตลาดที่ประสงค์จะขายทรัพย์สินของตนเองหรือผู้ อ่ืนเป็นครั้งคราว หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ใน
ลักษณะผู้ประกอบธุรกิจก็ได้ และหากพิจารณาในทางทฤษฎีแล้ว ผู้ทอดตลาดไม่จ าต้องเป็นบุคคลที่ ๓ แต่อาจ
เป็นตัวผู้ขายหรือเจ้าของทรัพย์สินที่ท าหน้าที่ในการด าเนินการขายทอดตลาดเองก็ได้ แม้ไม่มีกฎหมายฉบับใด
นิยามความหมายของผู้ทอดตลาดไว้ แต่ก็เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขายทอดตลาดว่าผู้
ทอดตลาดนั้นเป็นคนกลางที่ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการขายทอดตลาดแก่ผู้ขายทอดตลาดและกล่าวได้
ว่าผู้ทอดตลาดเป็นตัวแทนของฝ่ายผู้ขายทอดตลาด การด าเนินการของผู้ทอดตลาดต้องให้ความส าคัญและ
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ขายทอดตลาดเป็นส าคัญ๓๕ ในการขายทอดตลาดแต่ละครั้ง ผู้ทอดตลาดจะเป็นผู้มีหน้าที่
อ านวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้ขายในการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ข้อมูลหรือให้การสนับสนุน
ในการด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือการขายทอดตลาด เช่น โฆษณาการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ช่วยให้การ
ด าเนินการสู้ราคาเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและสอดคล้องเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย กฎเกณฑ์และ
เจตนาของผู้ขายทรัพย์สินนั้น ๆ ซึ่งเมื่อการขายทอดตลาดเริ่มต้นขึ้น ผู้ทอดตลาดจะเป็นบุคคลส าคัญในการ
ด าเนินการขายให้ส าเร็จลุล่วงไปและเป็นตัวแทนของผู้ขายทอดตลาดโดยผลของกฎหมาย ท าให้ผู้ทอดตลาดมี
สิทธิที่จะเลือกผู้ชนะการสู้ราคา ซึ่งส่วนใหญ่คือผู้ที่เสนอราคาสูงสุดและไม่มีผู้ใดเสนอราคาสูงไปกว่านั้นแล้ว 
นอกจากนี้ ผู้ทอดตลาดยังต้องอาศัยดุลพินิจที่จะตัดสินหรือระงับการขายทอดตลาดกรณีมีเหตุจ าเป็นหรือเข้า
เงื่อนไขที่ได้มีการโฆษณาไว้ตั้งแต่แรกได้ด้วย 

เมื่อพิจารณาแล้วว่าผู้ขายทอดตลาดและผู้ทอดตลาดอาจเป็นบุคคลเดียวกันได้  ดังนั้นแม้มาตรา ๕๑๒ 
จะได้เปิดโอกาสให้ผู้ขายทอดตลาดสามารถเข้าร่วมการสู้ราคาได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด แต่เมื่อตนได้ท า
หน้าที่เป็นผู้ทอดตลาดด้วยแล้ว ผู้ขายทอดตลาดออนไลน์ก็ต้องตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติในส่วนของผู้ทอดตลาด

                                           
๓๒ มาตรา ๕๑๒  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้ผู้ขายเข้าสู้ราคาเองหรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใด เข้าสู้ราคา เว้น

แต่จะได้แถลงไว้โดยเฉพาะในค าโฆษณาบอกการ ทอดตลาดนั้นว่าผู้ขายถือสิทธิที่จะเข้าสู้ราคาด้วย” 
๓๓ ประจวบ วงษา, “มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประมูลทางอินเทอร์เน็ต ,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๔๗), หน้า ๔๖. 
๓๔ ค าพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๕/๒๕๕๑, สืบค้นเมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓, http://deka. supremecourt.or.th/search 
๓๕ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. ๒๔๗๔ 



๒๕ 
 

ตามมาตรา ๕๑๑๓๖ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ห้ามเด็ดขาดนี้ด้วย เห็นได้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้
ก าหนดหน้าที่ให้แก่ผู้ทอดตลาดตั้งแต่เวลาก่อนเริ่มต้นการสู้ราคาจนกระทั่งภายหลังการขายทอดตลาดบริบูรณ์
แล้ว นอกจากนี ้หากการด าเนินการของผู้ทอดตลาดเป็นการกระท าในลักษณะผู้ประกอบธุรกิจแล้ว ผู้ทอดตลาด
ก็มีหน้าที่และต้องตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
ด้วย พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๔(๑)๓๗ ได้ก าหนด
ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจขายทอดตลาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต โดยเหตุที่
การขายทอดตลาดจ าต้องมีกฎหมายเฉพาะควบคุม ก็เนื่องมาจากเป็นธุรกรรมที่กระทบต่อสาธารณะหรือบุคคล
จ านวนมาก เช่น กรณีการปั่นราคาสินค้า ซึ่งอาจท าให้ระบบการค้าพาณิชย์ขาดสมดุลหรือเป็นช่องว่างที่จะท าให้
เกิดการเอาเปรียบในการขายทอดตลาดได้ เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย รัฐจึงต้องมีกฎหมายควบคุมการ
ประกอบกิจการประเภทนี้ แต่ทั้งนี้ กิจการขายทอดตลาดตามกฎหมายฉบับนี้ เป็นที่สงสัยว่าประสงค์ให้หมาย
รวมถึงการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหรือไม่ เพราะในเวลาที่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับ คงมี
แต่เฉพาะการขายทอดตลาดแบบเดิมที่มีการด าเนินการโดยใช้สถานที่หรือห้องขายและผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในสถานที่
หรือห้องขายเดียวกัน ณ เวลาหนึ่ง ๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและ
ค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๕ ลักษณะของกิจการขายทอดตลาดที่เข้าข่ายต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
จะต้องเป็นการขายทอดตลาดที่มีการด าเนินการ ณ สถานที่หรือห้องขายเท่านั้น ดังนั้นการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในมุมมองของกรมการปกครองผู้บังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ย่อมไม่ใช่กิจการที่ต้องขอ
อนุญาตแต่อย่างใด แต่สาระส าคัญของการก ากับดูแลกิจการการขายทอดตลาดคือการควบคุม ดูแลการแข่งขันสู้
ราคาที่ให้เป็นธรรม โปร่งใส และป้องกันการฉ้อโกงประชาชนที่อาจเกิดจากการด าเนินการขายทอดตลาดนี้ ซึ่ง
หากการขายทอดตลาดรายการใดมีการปั่นราคาหรือการกระท าใด ๆ ในลักษณะหลอกลวงประชาชนหรือ
ผู้เข้าร่วมการสู้ราคาแล้ว ผลของการกระท านั้นย่อมกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก หากการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะการด าเนินการที่ประชาชนทั่วไปอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการไม่
สุจริตของผู้ประกอบการขายทอดตลาดแล้ว พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 
พุทธศักราช ๒๔๗๔ ก็ควรมีผลใช้บังคับกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

๓) ผู้สู้รำคำ 
 ผู้สู้ราคา คือบุคคลที่เข้าร่วมการขายทอดตลาดโดยเสนอราคาแข่งขันกับผู้อ่ืนเพ่ือประสงค์จะได้ทรัพย์สิน
นั้นมา โดยปกติทั่วไปแล้ว ผู้สู้ราคารายใดเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดก็จะได้เป็นผู้ชนะการสู้ราคาจากการเคาะไม้หรือ
วิธีการอ่ืนใดตามจารีตประเพณีการขายทอดตลาดของผู้ทอดตลาดและเป็นผู้ซื้อทอดตลาดทรัพย์สินนั้นต่อไป  
ทั้งนี้ การเข้าเป็นผู้สู้ราคานั้นอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งกระท าการแสดงเจตนาผ่านทางผู้แทนนิติ
บุคคลก็ได้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ห้ามบุคคลบางประเภทมิให้เข้าเป็นผู้สู้ราคา  อันได้แก่ผู้
ทอดตลาดตามมาตรา ๕๑๑ ซึ่งหมายรวมถึงการใช้ให้บุคคลอ่ืนเข้าสู้ราคาแทนตนส าหรับการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินที่ตนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการเองด้วยและผู้ขายทอดตลาดทรัพย์สินตามที่ก าหนดในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๑๒ แต่กรณีนี้ กฎหมายไดก้ าหนดข้อยกเว้นไว้ว่าหากผู้ขายนั้นได้แถลงไว้ชัดเจนแล้วใน
ค าโฆษณาการขายทอดตลาด ผู้ขายย่อมเข้าร่วมเป็นผู้สู้ราคาส าหรับการขายทอดตลาดทรัพย์สินชิ้นนั้น ๆ ได้ 

                                           
๓๖ มาตรา ๕๑๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้ผู้ทอดตลาดเข้าสู้ราคา หรือใช้ให้ผู้หนึ่ง ผู้ใดเข้าสู้ราคา 

ในการทอดตลาดซ่ึงตนเป็นผู้อ านวยการเอง” 
๓๗ มาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บุคคลใด

ประกอบการอาชีพดังต่อไปนี้ โดยมิได้ รับอนุญาตส าหรับกิจการนั้น ๆ จากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต 
(๑) การขายทอดตลาด นอกจากการขายทอดตลาดซ่ึงเจ้าหน้าที่ ของรัฐบาลเป็นผู้ขาย หรือการขายทอดตลาดเพื่อประโยชน์ของสมาคม

หรือ สาธารณประโยชน์ ซ่ึงรัฐมนตรีสั่งเป็นหนังสือให้ยกเว้นเฉพาะกรณี” 



๒๖ 
 

ทั้งนี้ การที่กฎหมายห้ามมิให้บุคคลทั้งสองเข้าร่วมเป็นผู้สู้ราคาเพราะการเข้าร่วมการสู้ราคาของบุคคลทั้งสองมี
แนวโน้มที่จะเป็นไปเพ่ือให้ราคาทรัพย์นั้นสูงขึ้นและมิได้ประสงค์จะซื้อทรัพย์สินนั้นอย่างแท้จริง อันอาจท าให้ผู้สู้
ราคาคนอื่น ๆ เสียหายจากการเสนอราคาของบุคคลทั้งสองได้ แต่หากการขายทอดตลาดรายใด ผู้ขายทอดตลาด
ที่มิได้เป็นผู้ด าเนินการขายทอดตลาดเองได้สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมเป็นผู้สู้ราคาด้วยตามที่ได้ก าหนดในตอนท้าย
ของมาตรา ๕๑๒ แล้ว และผู้สู้ราคายังสมัครใจที่จะเข้าร่วมการสู้ราคาย่อมเป็นกรณีที่ผู้สู้ราคาตกลงใจเข้าเสี่ยง
ภัยส าหรับกรณีได้สินค้าในราคาสูงกว่าปกตินั้นเอง กฎหมายจึงมิได้ให้ความคุ้มครองในกรณีนี้     กล่าวคือหาก
ภายหลังผู้ชนะการสู้ราคาหรือผู้ซื้อได้ทราบว่าราคาที่ตนซื้อทอดตลาดมาสูงกว่าปกติ  ผู้ซื้อก็ไม่อาจร้องขอให้เพิก
ถอนการขายทอดตลาดครั้งนั้น ๆ ได้ ในการเสนอราคาแต่ละครั้ง ผู้สู้ราคาย่อมผูกพันในราคาที่ตนเสนอนั้นเว้น
แต่จะมีผู้เสนอราคาที่สูงกว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๑๔ หรือมีการถอนค าเสนอของ
ตนก่อนผู้ทอดตลาดจะเคาะไม้ ตามมาตรา ๕๐๙ หรือทรัพย์สินนั้นถูกถอนจากการขายทอดตลาดไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด ๆ ตามมาตรา ๕๑๓ และเมื่อการสู้ราคาสิ้นสุดลงด้วยการนับระยะเวลาถอยหลังถึง ๐ วินาที และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แจ้งการเป็นผู้ชนะการสู้ราคาได้เข้าสู่ระบบของผู้สู้ราคาอันเป็นจารีตประเพณีการขายทอดตลาด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเทียบได้กับการเคาะไม้ในการขายทอดตลาดแบบเดิมแล้ว ผู้สู้ราคาที่ชนะการสู้
ราคาจะเปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้ซื้อในสัญญาซื้อขายที่ได้กระท ากับผู้ขาย ผู้ซื้อจึงมีหน้าที่ต้องช าระราคาแก่ผู้ขาย
ตามหลักสัญญาซื้อขายทั่วไป หรือหากทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิด
พิเศษ อันจะต้องไปด าเนินการท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่นนี้ ผู้ซื้อก็จ าต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑเ์หล่านั้นด้วยทุกประการ 
 ก่อนเริ่มต้นการสู้ราคาส าหรับการขายทอดตลาดแบบเดิม ผู้ทอดตลาดจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์จะ
เข้าสู้ราคาได้ตรวจดูทรัพย์สินนั้น ๆ ก่อนเสมอ เพราะการขายทอดตลาดทรัพย์สินชิ้นนั้น ๆ ย่อมเป็นการขายตาม
สภาพที่เป็นอยู่ ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้มีการบัญญัติรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ขาย
ทอดตลาดในส่วนความรับผิดเพ่ือความช ารุดบกพร่องไว้ต่างหากในมาตรา ๔๗๓(๓)๓๘ ซึ่งเป็นหลักที่แตกต่างไป
จากหลักทั่วไป ดังนั้นหากภายหลังผู้สู้ราคารายใดชนะการสู้ราคา และพบว่าทรัพย์สินนั้น ๆ มีความช ารุด
บกพร่อง ผู้ซื้อก็ไม่สามารถเรียกให้ผู้ขายรับผิดในความช ารุดบกพร่องเหล่านั้นได ้

๔) ผู้ให้บริกำรเว็บไซต์ 
ผู้ให้บริการเว็บไซต์เป็นบุคคลที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อทางการค้าระหว่างผู้ขายทอดตลาดกับผู้ซื้อ

ทอดตลาดหรือผู้สู้ราคา โดยผู้ให้บริการนี้เป็นผู้ที่มีบทบาทและมีความส าคัญอย่างมากกับธุรกรรมการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะผู้ให้บริการจะเป็นบุคคลที่จัดให้มีโครงสร้างและองค์ประกอบของ
ระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ (Website) ของตน ซึ่งผู้ให้บริการอาจไม่ได้มี
ส่วนร่วมกับการท าสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อทอดตลาดและผู้ขายทอดตลาด เช่นนี้ผู้ให้บริการย่อมมิใช่ผู้
ทอดตลาดแต่เป็นเพียงผู้ให้บริการเท่านั้น ประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจะได้รับตอบแทนคือค่าธรรมเนียมการใช้
เครือข่ายเว็บไซต์จากผู้ขายทอดตลาด ผู้ซื้อทอดตลาด หรือบุคคลอ่ืน  ๆ ที่มาใช้บริการพ้ืนที่บนเว็บไซต์ของผู้
ให้บริการในการโฆษณาสินค้าหรือบริการของตน ในอัตราและระยะเวลาตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของผู้
ให้บริการเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามหากเป็นกรณีที่ผู้ให้บริการมีส่วนในการท าสัญญาระหว่างผู้ขายทอดตลาดและผู้
ซื้อทอดตลาดหรือมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการขายทอดตลาด  ไม่ว่าจะในฐานะตัวแทนของฝ่ายผู้ขาย
                                           

๓๘ มาตรา ๔๗๓ แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ บัญญัติวา่ “ผู้ขายยอ่มไม่ต้องรับผิดในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้คือ 
(๑) ถ้าผู้ซ้ือได้รู้อยู่แล้ว แต่ในเวลาซ้ือขายว่ามีความช ารุดบกพร่อง หรือควรจะได้รู้เช่นนั้น หากได้ใช้ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายได้  

แต่วิญญูชน 
(๒) ถ้าความช ารุดบกพร่องนั้น เป็นอันเห็นประจักษแ์ล้วในเวลา ส่งมอบและผู้ซ้ือรับเอาทรัพย์สินนั้นไวโ้ดยมิได้อิดเอื้อน 
(๓) ถ้าทรัพย์สินนั้นได้ขายทอดตลาด” 
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ทอดตลาดหรือเป็นบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินที่จะน ามาขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้
ให้บริการก็อาจมีฐานะเป็นผู้ทอดตลาดในการขายทอดตลาดแบบทั่วไปได้ แม้ว่าผู้ให้บริการจะได้มีการก าหนด
หรือจ ากัดความรับผิดของตนในข้อสัญญาที่ได้ท ากับผู้ขายทอดตลาดและผู้ซื้อทอดตลาดตั้งแต่ในขั้นตอนการ
สมัครสมาชิกเว็บไซต์ของตนไว้เป็นการล่วงหน้าแล้วก็ตาม 

๓.๒.๗  ขั้นตอนและวิธีกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
การขายทอดตลาดที่ด าเนินการโดยเอกชน อาจเป็นกรณีด าเนินการโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่ง

กระท าการผ่านทางผู้แทนนิติบุคคลก็ได้ ซึ่งหากการขายทอดตลาดนั้นด าเนินการโดยผู้ประกอบธุรกิจขาย
ทอดตลาดในทางธุรกิจแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจนั้นก็จ าต้องมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจด้วย แต่หากการขาย
ทอดตลาดนั้นมิใช่เป็นการด าเนินการโดยบุคคลที่ด าเนินการขายทอดตลาดในทางธุรกิจ การขายทอดตลาดก็เป็น
วิธีการหนึ่งในการจ าหน่ายทรัพย์สินที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการที่แตกต่างออกไป ซึ่งผู้
ที่เก่ียวข้องกับการขายทอดตลาดจ าต้องปฏิบัติตาม 

ผู้ให้บริการการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มักก าหนดให้ผู้ที่จะท าการขายทอดตลาด
สินค้าและผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู้ราคาต้องท าการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ของตนก่อน โดยผู้สมัครใช้บริการต้องกรอก
ข้อมูลส่วนตัวของตนลงในฐานข้อมูลเว็บไซต์ เช่น ชื่อนามสกุลจริงของตน หมายเลขประจ าตัวประชาชน อีเมล 
หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญของผู้ใช้บริการ เพ่ือประโยชน์ในการระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ 
ข้อมูลที่ผู้ให้บริการก าหนดให้ผู้ใช้บริการระบุอาจมีทั้งข้อมูลที่ส าคัญและข้อมูลทั่วไปที่ผู้ใช้บริการสามารถปฏิเสธ
การให้ข้อมูลปะปนกันอยู่ได ้การก าหนดเงื่อนไขก่อนการเข้าใช้บริการลักษณะนี้ ท าให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการไม่ว่า
จะเป็นผู้ขายทอดตลาดหรือผู้สู้ราคา ง่ายต่อการถูกขโมยหรือถูกน าไปแสวงหาประโยชน์ในลักษณะอ่ืน
นอกเหนือไปจากเจตนาการให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการได้  เช่น การน าข้อมูลของผู้ใช้บริการไปขายต่อแก่
ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป เพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งในการเสนอขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นการกระท าที่
นอกเหนือไปจากเจตนาของผู้ใช้บริการ เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการ
จะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดของผู้ให้บริการก าหนดไว้เพ่ือให้ผู้สมัครอ่านและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไข
เหล่านั้น โดยข้อก าหนดและเงื่อนไขนี้เป็นข้อความที่ผู้ให้บริการเป็นผู้ก าหนดเองและไม่อนุญาตให้มีการแก้ไข
หรือตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือจากที่ผู้ให้บริการได้ก าหนดไว้ ซึ่งหากผู้สมัครต้องการจะใช้เว็บไซต์ของผู้
ให้บริการ ผู้สมัครก็จ าต้องยอมรับเงื่อนไขนั้น ๆ เสมอ ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการได้ก าหนดไว้นั้น มัก
เป็นข้อความที่มีเนื้อหาเพ่ือจ ากัดความรับผิดในทางสัญญาหรือทางกฎหมายของผู้ให้บริการการขายทอดตลาด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของตน เมื่อพิจารณาจากตัวอย่างข้อก าหนดและเงื่อนไขการสมัคร
สมาชิกของเว็บไซต์ www.ebay.com๑๒ เห็นได้ว่า ข้อก าหนดในข้อ ๑๒ เรื่องการจ ากัดความรับผิด เว็บไซต์ผู้
ให้บริการจะจ ากัดความรับผิดในส่วนความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ของตนทั้งในแง่ระยะเวลา
ความรับผิดและวงเงินความรับผิด ส่วนความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ได้มาจากการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์  ผู้
ให้บริการไดก้ าหนดไว้ตั้งแต่ข้อสงวนสิทธิสถานะทางกฎหมายของตนในข้อที่ ๓ ซึ่งมีการสงวนสิทธิในสถานะทาง
กฎหมายของตนไว้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นเพียงให้ผู้บริการเว็บไซต์คนกลาง  (a Venue) มิใช่ผู้ทอดตลาด (an 
Auctioneer) แสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการมิได้มีเจตนาในการเข้าร่วมหรือเก่ียวข้องใด ๆ กับสัญญาซื้อขายที่เกิดขึ้น
ระหว่างผู้ขายทอดตลาดและผู้ซื้อแต่อย่างใด ดังนั้นผู้ให้บริการย่อมไม่มีความรับผิดใด ๆ อันเป็นผลมาจากสัญญา
ทุกประการ จึงเห็นได้ว่าผู้ให้บริการได้ปฏิเสธความรับผิดอันเกิดจากความบกพร่องในสินค้าที่ซื้อขายกันได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ พิจารณาข้อก าหนดเงื่อนไขของผู้ให้บริการ www.uamulet.com๑๓ เห็นได้ว่าผู้ให้บริการมิได้มี
การก าหนดเงื่อนไขใด ๆ เพ่ือจ ากัดสิทธิผู้ใช้บริการ มีเพียงการจ ากัดความรับผิดของตนตามข้อ ๙ ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะลักษณะการด าเนินการของผู้ให้บริการที่มีความชัดเจนว่าตนมิได้เข้าเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้น

http://www.ebay.com12/
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ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นการขายเสร็จเด็ดขาดหรือขายทอดตลาดออนไลน์ โดยเว็บไซต์นี้มีการเก็บ
ค่าบริการเป็นรายปี และอัตราที่จัดเก็บมีความแตกต่างกันไปตามแต่ความต้องการของผู้ใช้บริการว่าจะใช้สิทธิ
ใดบ้างบนหน้าเว็บไซต์ นอกเหนือจากการสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการแล้ว ผู้ขายทอดตลาดสินค้าต้องท าการ
โฆษณาสินค้าของตนบนหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการด้วยตนเอง ซึ่งข้อความต่าง ๆ ที่ปรากฏในค าโฆษณา ผู้
ให้บริการมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดพิจารณาแต่อย่างใด โดยค าโฆษณานั้นเป็นไปเพ่ือให้เป็นที่รับรู้แก่ผู้ที่
สนใจว่ามีสินค้าหรือบริการใดบ้างที่ต้องการจะขายด้วยวิธีการขายทอดตลาด  และเพ่ือเป็นการชักจูง
กลุ่มเป้าหมายที่สนใจโดยตรงให้มาเข้าร่วมการขายทอดตลาดนี้ด้วย ผู้โฆษณาต้องท าการใส่รายละเอียดของ
สินค้าที่ตนประสงค์ท าการขายทอดตลาด ราคาขั้นต่ าที่เปิดให้สู้ราคา วิธีการช าระค่าสินค้า และรายละเอียดอ่ืน 
ๆ ที่ประสงค์จะให้ผู้เข้าสู้ราคาทราบ ซึ่งอาจมีรูปภาพประกอบ การพิจารณาด้วยก็ได้ ค าโฆษณาแม้จะไม่ได้มีผล
เป็นค าเสนอ แต่ก็มีส่วนส าคัญส าหรับการขายทอดตลาดเพราะเป็นการแสดงความตั้งใจของผู้ขายให้บุคคลทั่วไป
ได้ทราบ ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ในการจูงใจให้มีคนมาเข้าร่วมการสู้ราคาจ านวนมาก ผู้ขายอาจใช้ถ้อยค าที่สละสลวย
จูงใจ แต่ถ้อยค าเหล่านั้นจ าต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายจ ากัดไว้ด้วย หากผู้โฆษณาได้โฆษณาลักษณะของ
สินค้าเกินจริง ก็อาจมีความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาได้ เมื่อมีการประกาศขายทอดตลาดสินค้าบนหน้า
เว็บไซต์ของผู้ให้บริการแล้ว ผู้โฆษณาหรือผู้ขายทอดตลาดจะไม่สามารถยกเลิกการขายทอดตลาดนั้นได้ เว้นแต่
การขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ๆ จะได้ราคาต่ ากว่าที่ผู้ขายทอดตลาดตั้งไว้หรือผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่ผู้
ให้บริการไดก้ าหนดไว้  

ในการเข้าร่วมการสู้ราคา ผู้สู้ราคาจะต้องเสนอราคาซื้อตามวิธีการที่ทางผู้ให้บริการได้ก าหนดไว้ ซึ่งอาจ
จ าต้องซื้อสิทธิในการสู้ราคากับผู้ให้บริการตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการได้ก าหนดไว้ เช่น การคิด
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ ารายปี ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสู้ราคาทุกคนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ก่อนทุกครั้ง  ผู้ที่
สมัครสมาชิกเว็บไซต์จะได้รับสิทธิ์เฉพาะการดูข้อมูลทั่วไปบนหน้าเว็บไซต์เท่านั้น หรืออาจไม่มีการจ ากัดราคาที่
จะเข้าสู้และไม่จ าต้องซื้อสิทธิ์ ใด ๆ ในการเข้าสู้ราคาก็ได้  (สิทธิ์ในการเข้าสู้ราคาเป็นคนละประเภทกับ
ค่าธรรมเนียมในการเข้าใช้บริการ) อย่างไรก็ตามแม้ผู้ให้บริการจะมิได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการสู้
ราคา ผู้ให้บริการมักมีการเสนอการบริการรูปแบบอ่ืน ๆ หลังการขาย เพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้สู้ราคาหรือผู้ซื้อทอดตลาดไว้ด้วย เช่น การรับประกันสินค้า การขนส่งสินค้า การรับช าระค่าสินค้า เป็น
ต้น การให้บริการที่เพ่ิมเติมในส่วนนี้เป็นวิธีการส่งเสริมการขายหรือการด าเนินงานของผู้ให้บริการเว็บไซต์ ไม่ได้มี
ความเกี่ยวข้องว่าผู้ให้บริการนั้นมีหน้าที่หรือเป็นผู้ทอดตลาดหรือไม่แต่อย่างใด การก าหนดราคาเริ่มต้นนั้น
แตกต่างกันไปแล้วแต่ข้อก าหนดของผู้ให้บริการขายทอดตลอด เช่น ก าหนดราคาที่จะสู้แต่ละครั้งคงที่ หรือ
กระทั่งเปิดโอกาสให้ผู้ขายทอดตลาดก าหนดเงื่อนไขในส่วนนี้ได้ด้วยตนเอง โดยผู้สู้ราคาสามารถเสนอราคาในแต่
ละครั้งแตกต่างกันได้เช่นเดียวกันกับการสู้ราคาในการขายทอดตลาดแบบเดิม  เมื่อการขายทอดตลาดสิ้นสุดลง
แล้ว ผู้สู้ราคาจะมีสถานะเป็นผู้ซื้อทอดตลาดซึ่งอาจได้รับการแจ้งทางอีเมลจากผู้ให้บริการว่าเป็นผู้ชนะการสู้
ราคาหรืออาจไม่มีการตอบรับหรือยืนยันใด ๆ จากผู้ให้บริการอีก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ผู้
ให้บริการแต่ละรายได้ก าหนดไว้ การใช้บริการต่อไปนั้นเป็นเรื่องสิทธิหน้าที่ของผู้ขายทอดตลาดและผู้ซื้อ
ทอดตลาดที่ผู้ให้บริการอาจไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับขั้นตอนเหล่านี้แต่อย่างใด เว้นเสียแต่การขายทอดตลาดนั้น ๆ 
เป็นการขายทอดตลาดโดยผู้ให้บริการเป็นผู้ขายทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของตนเองหรือเป็นกรณีที่ผู้
ให้บริการรับเข้าเป็นตัวแทนของผู้ขายทอดตลาด ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น การด าเนินการของผู้ให้บริการก็จะเป็นการ
ด าเนินการในฐานะเช่นเดียวกับ “ผู้ทอดตลาด” อย่างการขายทอดตลาดแบบเดิม 

 
 



๒๙ 
 

๓.๓ กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของไทย 

การขายทอดตลาดในประเทศไทย เริ่มปรากฏชัดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งผู้ด าเนินการขายทอดตลาด
สมัยนั้นเป็นชาวต่างประเทศที่เข้ามาท าการค้าขายในประเทศไทย ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๓๘ ประเทศไทยได้
เริ่มใช้การขายทอดตลาดเป็นขั้นตอนหนึ่งของการบังคับคดีตามค าพิพากษา โดยพระราชบัญญัติกระบวน
พิจารณาความแพ่ง รัตนโกสินทรศก ๑๑๕ หมวดที่ ๑๖ ว่าด้วยการบังคับเร่งให้ส าเร็จตามค าพิพากษา มาตรา 
๙๖ ถึงมาตรา ๑๐๗ ได้บัญญัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินเพ่ือเอาเงินมาช าระหนี้ตามค าพิพากษาไว้๓๙  
 การขายทอดตลาดในกฎหมายไทยเดิมเรียกว่า “การขายเลหลัง”๔๐  ซึ่งการขายทอดตลาดเป็นการซื้อ
ขายชนิดหนึ่งที่มีวิธีการพิเศษออกไปกว่าการซื้อขายธรรมดาในแง่วิธีการตั้งราคาและการตกลงราคา การขาย
ทอดตลาดเป็นการขายโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปท าการเสนอซื้อโดยสู้ราคากัน ผู้ใดเสนอซื้อโดยให้
ราคาสูงสุดโดยปกติก็ได้ทรัพย์สินนั้นไป ผู้เสนอซื้อนี้เรียกว่า “ผู้สู้ราคา” ในการทอดตลาดนั้น ผู้ขายทรัพย์สินไม่ได้
เสนอขายทรัพย์สินต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง และการขายทอดตลาดจะบริบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ท าการ
สนองรับค าเสนอซื้อซึ่งเรียกว่า “ผู้ทอดตลาด” แสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือด้วยกิริยาอ่ืนอย่างใดอย่าง
หนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด๔๑ ในการขายทอดตลาดส่วนใหญ่จะมีการก าหนดราคาขั้นต่ าไว้ด้วย
เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้มีการขายสินทรัพย์ในราคาที่ไม่สมควร และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย๔๒ การขายทอดตลาดจึงมิใช่การซื้อขาย เพราะถึงแม้ผู้ขายทรัพย์สินมีเจตนาจะขายทรัพย์สินหนึ่ง และผู้ซื้อ
ทรัพย์สินก็มีเจตนาจะซื้อทรัพย์สินนั้นก็ตาม แต่การตกลงราคาสินทรัพย์จะเกิดขึ้นโดยการเสนอสู้ราคากัน และ  
ผู้เสนอราคาที่เป็นที่พอใจแก่ผู้ทอดตลาดจึงจะได้รับค าสนองให้เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินนั้น  

การขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ว่าด้วยเอกเทศสัญญา ลักษณะ  ๑ 
ซื้อขาย หมวด ๔ ว่าด้วยการซื้อขายเฉพาะอย่าง ส่วนที่ ๓ ขายทอดตลาด ตั้งแต่มาตรา ๕๐๙ ถึงมาตรา  ๕๑๗ 
เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนของการขายทอดตลาดไว้ ซึ่งน าไปปรับใช้กับการ
ขายทอดตลาดในทุกระบบทั้งการขายทอดตลาดโดยภาคเอกชน การขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดี และการ
ขายทอดตลาดโดยฝ่ายปกครอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) กำรขำยทอดตลำดโดยภำคเอกชน 

ในการขายทอดตลาดโดยภาคเอกชน บุคคลท าการขายทอดตลาดอาจแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มด้วยกันคือ 
(๑) ผู้เป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับช าระหนี้ ด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ เนื่องจาก

ลูกหนี้ผิดนัดไม่ช าระราคาทรัพย์สินแก่ผู้ขาย กรณีดังกล่าวเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๔๗๐๔๓ 
วรรคสอง กล่าวคือ ในการซื้อขายโดยปกติ ถ้าผู้ซื้อผิดนัดผู้ขายซึ่งเป็นเจ้าหนี้ จะบังคับให้ผู้ซื้อช าระหนี้ด้วยการ
บังคับช าระหนี้เองไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดไว้ อันได้แก่การฟ้องร้องให้ศาลพิจารณาและ
บังคับช าระหนี้ แต่ส าหรับมาตรา ๔๗๐ เป็นข้อยกเว้น ไม่จ าต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว โดยกฎหมายเปิด
โอกาสให้ผู้ขายซึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่จะได้รับการช าระราคาสามารถบังคับช าระหนี้ได้ด้วยตนเอง จึงต้องมีกฎหมาย

                                           
๓๙ ไพบูลย์ เมฆมานะ. (๒๕๔๘). ปัญหาการขายทอดตลาดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี. หน้า ๑๗-๒๐. 
๔๐ อัมพร จันทรวิจิตร. (๒๕๑๗). เร่ืองเดิม. หน้า ๙๐. 
๔๑ ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชมรมนิติศาสตร์ ม.ธ.’๑๒. (๒๕๓๒). คู่มือปฎิบัตกิารท าสัญญาซ้ือขาย. หนา้ ๑๓. 
๔๒ Mould Graham. (๑๙๐๘). Bateman on Auction with Forms, Precedents and Statues. P. ๑๕๖. 
๔๓ มาตรา ๔๗๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ถ้าผู้ซ้ือผิดนัด ผู้ขายซ่ึงได้ยึดหน่วงทรัพย์สินไว้ ตาม มาตรา ทั้งหลายที่

กล่าวมาอาจจะใช้ทางแก้ต่อไปนี้ แทนทางแก้ สามัญในการไม่ช าระหนี้ได้ คือมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้ซ้ือให้ใช้ ราคากับทั้งค่าจับจ่ายเกี่ยวกับการ
ภายในเวลาอันควร ซึ่งต้องก าหนด ลงไว้ในค าบอกกล่าวนั้นด้วย 

 ถ้าผู้ซ้ือละเลยเสียไม่ท าตามค าบอกกลา่ว ผู้ขายอาจน าทรัพย์สิน นั้นออกขายทอดตลาดได้” 



๓๐ 
 

บัญญัติรับรองไว้โดยชัดเจน พร้อมทั้งต้องด าเนินการตามข้ันตอนที่กฎหมายก าหนดโดยเคร่งครัด โดยผู้ขายจะท า
การบังคับช าระหนี้ด้วยตนเองได้จะต้องปรากฏว่าผู้ซื้อซึ่งเป็นลูกหนี้ผิดนัดในการช าระราคา โดยทรัพย์สินที่ซื้อ
ขายยังคงอยู่ในความครอบครองของผู้ขาย ซึ่งผู้ขายยังไม่ได้ส่งมอบหรือโอนการครอบครองในทรัพย์สินนั้นให้แก่
ผู้ซื้อแต่อย่างใด และผู้ขายจะต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้ซื้อเพ่ือให้ช าระราคาพร้อมก าหนดเวลาให้ผู้ซื้อ
ช าระ หากว่าผู้ซื้อทราบค าบอกกล่าวแล้วกลับละเลยไม่ช าระราคา ผลก็คือผู้ขายสามารถน าทรัพย์สินที่ตนยึด
หน่วงไว้ออกขายทอดตลาดได้๔๔  

นอกจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ผู้ซื้อไม่ช าระราคาอันเป็นหลักทั่วไปแล้ว ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ยังได้บัญญัติให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นการเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย๔๕  

- การขายทอดตลาดโดยผู้ขนส่งสินค้าตามมาตรา ๖๓๑ เมื่อผู้ขนส่งสินค้าส่งทรัพย์สินไปยังจุดหมาย
แล้วหาตัวผู้รับตราส่งไม่พบ หรือหาพบแต่ผู้รับตราส่งไม่ยอมรับมอบทรัพย์สิน ผู้ขนส่งสามารถเอา
ทรัพย์สินนั้นไปวางไว้ที่ส านักงานวางทรัพย์ได้ แต่หากทรัพย์สินนั้นเป็นของสดเสียง่ายผู้ขนส่งมีสิทธิ์
เอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดได้ 

- การขายทอดตลาดโดยผู้ขนส่งคนโดยสารตามมาตรา ๖๓๖๔๖ ในกรณีที่การขนส่งคนโดยสารนั้น 
ผู้โดยสารไม่อยู่รับมอบเครื่องเดินทาง ผู้ขนส่งมีสิทธิเอาเครื่องเดินทางออกขายทอดตลาดได้ หากว่า
เครือ่งเดินทางนั้นมาถึงจุดหมายแล้วเกินกว่า ๑ เดือน เว้นแต่เป็นของสดเสียได้ สามารถเอาออกขาย
ทอดตลาดได้ เมื่อพ้นระยะเวลาที่เครื่องเดินทางมาถึง ๒๔ ชั่วโมง  

- การขายทอดตลาดโดยเจ้าส านักโรงแรมตามมาตรา ๖๗๙๔๗ เมื่อผู้ใช้บริการโรงแรมไม่ช าระเงินค่าที่
พักอาศัยและเงินทดรอง เจ้าส านักโรงแรมมีสิทธิยึดหน่วงเครื่องเดินทางและทรัพย์สินที่เอาไว้ใน
โรงแรมแล้วน าออกขายทอดตลาดน าเงินมาช าระแทนได้ เมื่อทรัพย์สินนั้นอยู่แต่ตนเป็นเวลานานถึง 
๖ สัปดาห์โดยยังมิได้รับช าระหนี้ 

- การขายทอดตลาดทรัพย์สินอันเป็นการบังคับจ าน าตามมาตรา ๗๖๔๔๘ เมื่อลูกหนี้จ าน าผิดนัดช าระ
หนี้ที่มีการจ าน าเป็นประกัน เจ้าหนี้ผู้รับจ าน าย่อมด าเนินการบังคับจ าน าเอาแก่ทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันได้โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งต้องท าโดยการขายทอดตลาดทรัพย์ที่จ าน า  

                                           
๔๔ ศนันทกรณ์ โสตถิพันธุ์. (๒๕๕๒). ค าอธิบายซ้ือขาย แลกเปลี่ยนให้ (พิมพ์ครั้งที่ ๕). หน้า ๑๘๐-๑๘๓.  
๔๕ วันดี เอื้อสกุลพิพัฒน์. (๒๕๕๐). การขายทอดตลาด. หนา้ ๓๙-๔๔. 
๔๖ มาตรา ๖๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ถ้าคนโดยสารไม่รับมอบเครื่องเดินทางของตนภายใน เวลาเดือนหนึ่ง

นับแต่วันเครื่องเดินทางนั้นถึงไซร้ ผู้ขนส่งอาจเอาออก ขายทอดตลาดเสียได้ ถ้าเครื่องเดินทางนั้นมีสภาพเป็นของสดของเสียได้ ผู้ขนส่งอาจเอา ออก
ขายทอดตลาดได้ เมื่อของนั้นถึงแล้วรออยู่ล่วงเวลากว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง” 

๔๗ มาตรา ๖๗๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “เจ้าส านักชอบที่จะยึดหน่วงเครื่องเดินทางหรือทรัพย์สินอย่างอื่นของ
คนเดินทางหรือแขกอาศัยอันเอาไว้ในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่เช่นนั้นได้จนกว่าจะได้รับใช้เงินบรรดาที่ค้างช าระแก่ตน เพื่อการพักอาศัยและการ
อื่นๆ อันได้ท าให้แก่คนเดินทาง หรือแขกอาศัยตามที่เขาพึงต้องการนั้นรวมทั้งการชดใช้เงินทั้งหลายที่ได้ออกแทนไปด้วย เจ้าส านักจะเอาทรัพย์สินที่ได้
ยึดหน่วงไว้เช่นว่านั้นออกขายทอดตลาดแล้วหักเอาเงินใช้จ านวนที่ค้างช าระแก่ตนรวมทั้งค่าฤชา ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดนั้น
จากเงินที่ขายทรัพย์สินนั้นก็ได้ แต่ท่านมิให้เจ้าส านักใช้สิทธิดังว่านี้ จนเมื่อ 

(๑) ทรัพย์สินนั้นตกอยู่แก่ตนเป็นเวลานานถึงหกสัปดาห์ ยังมิได้รับช าระหนี้สิน และ 
(๒) อย่างน้อยเดือนหนึ่งก่อนวันขายทอดตลาด ตนได้ประกาศ โฆษณาในหนังสือพิมพ์ประจ าท้องถิ่นฉบับหนึ่งแจ้งความจ านงที่จะขาย

ทรัพย์สิน บอกลักษณะแห่งทรัพย์สินที่จะขายโดยย่อ กับถ้า รู้ชื่อเจ้าของก็บอกด้วย 
เมื่อขายทอดตลาดหักใช้หนี้ดังกล่าวแลว้ มีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใด ต้องคืนให้แก่เจา้ของหรือฝากไว้ ณ ส านกังานฝากทรัพย์ตามบท บัญญัติ

ใน มาตรา ๓๓๑ และ มาตรา ๓๓๓” 
๔๘ มาตรา ๗๖๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “เมื่อจะบังคับจ าน า ผู้รับจ าน าต้องบอกกล่าวเป็น หนังสือไปยังลูกหนี้

ก่อนว่า ให้ช าระหนี้และอุปกรณ์ภายในเวลา อันควรซ่ึงก าหนดให้ในค าบอกกล่าวนั้น  
ถ้าลูกหนี้ละเลยไม่ปฏิบัติตามค าบอกกล่าว ผู้รับจ าน าชอบที่จะเอา ทรัพย์สินซ่ึงจ าน าออกขายได้ แต่ต้องขายทอดตลาด 
อนึ่ง ผู้รับจ าน าต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้จ าน าบอกเวลา และสถานที่ซ่ึงจะขายทอดตลาดด้วย” 



๓๑ 
 

- การขายทอดตลาดทรัพย์สินอันเป็นการบังคับจ าน าโดยนายคลังสินค้าตามมาตรา ๗๙๐๔๙ ในกรณีที่
มีการน าสินค้าที่ฝากไว้กับนายคลังสินค้าไปจ าน า โดยการสลักหลังประทวนสินค้า หากถึงก าหนด
ช าระหนี้คู่ฝากของมิได้ช าระหนี้ และผู้รับจ าน าในฐาน ผู้ส่งใบประทวนสินค้าได้ยื่นค าคัดค้าน ผู้รับ
จ าน าสามารถขอให้นายคลังสินค้าขายทอดตลาดเพื่อน าเงินมาช าระหนี้ได้ 

- การขายทอดตลาดหุ้นตามมาตรา ๑๑๒๕๕๐ เพราะเหตุที่ผู้ถือหุ้นผิดนัดไม่ช าระเงินค่าหุ้นตามที่
กรรมการได้เรียกเก็บ เพ่ือน าเงินที่ได้มาช าระค่าหุ้น 

(๒) เอกชนผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินน าทรัพย์สินของตนเองออกขายทอดตลาด เจ้าของทรัพย์สินที่น า
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาดอาจเป็นการขายทรัพย์สินเพียงชิ้นเดียวก็ได้ ซึ่งการขายทอดตลาดเป็นวิธีที่รวดเร็ว
กว่าการขายโดยปกติและยังได้ราคาที่ผู้ขายพอใจด้วย 

(๓) เอกชนผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลที่ประกอบอาชีพขายทอดตลาด กล่าวคือ เป็นบุคคลที่รับ
ด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อ่ืนเพ่ือที่ตนจะได้รับค่าบริการส าหรับการด า เนินการเช่นนั้น อันมี
ลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจอย่างหนึ่ง เช่น บริษัท สหการประมูล จ ากัด เป็นต้น ซึ่งการขายทอดตลาดโดย
ภาคเอกชนส่วนมากจะเป็นการด าเนินการขายทอดตลาดโดยบุคคลที่ประกอบอาชีพขายทอดตลาด 

ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากกลุ่มผู้ขายทอดตลาดภาคเอกชนแล้วจึงเห็นได้ว่ าการขายทอดตลาดโดย
ภาคเอกชนมีวัตถุประสงค์ในหลายประการด้วยกันได้แก่๕๑  

๑. เพ่ือประโยชน์ในทางธุรกิจ บุคคลที่ประกอบอาชีพขายทอดตลาด เช่น บริษัท สหการประมูล จ ากัด 
เป็นต้น เป็นบุคคลที่รับด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อ่ืนเพ่ือที่ตนจะได้รับค่าบริการส าหรับการ
ด าเนินการเช่นนั้น อันมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจอย่างหนึ่ง ผู้ทอดตลาดเหล่านี้จะต้องได้รับอนุญาตให้
ประกอบอาชีพขายทอดตลาด รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและ
ค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้า
ของเก่า พุทธศักราช ๒๕๓๓ ก าหนดไว้ด้วย กรณีนี้จึงถือได้ว่าการประกอบอาชีพขายทอดตลาดนี้เป็นอาชีพที่รัฐ
ควบคุมดูแลใกล้ชิด โดยรัฐจะต้องให้ความคุ้มครองแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดไม่ว่าจะเป็นผู้ขาย
ทรัพย์สินหรือผู้ซื้อทรัพย์สิน อีกทั้งรัฐจ าเป็นต้องป้องกันมิให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบด้วย
กฎหมายด้วย  

๒. เพ่ือให้สามารถขายทรัพย์สินได้ในเวลาอันสั้นและได้ราคาทรัพย์สินที่สูง เมื่อพิจารณาในแง่มุมของ
ผู้ขายทรัพย์สินที่ประสงค์จะขายทรัพย์สิน การขายทอดตลาดเป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้มีโอกาสขายทรัพย์สินได้ใน
ระยะเวลาอันรวดเร็วหากมีผู้สนใจเข้าสู้ราคาทรัพย์สินนั้น ซึ่งการประกาศโฆษณาการขายทอดตลาดเป็นวิธีหนึ่งที่
จะท าให้มีผู้สู้ราคาเป็นจ านวนมากได้ และโดยกระบวนการสู้ราคาย่อมเป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าผู้ขายทรัพย์สินมีโอกาสที่
จะขายทรัพย์สินนั้นได้ในราคาสูง โดยผู้ขายทรัพย์สินอาจจะท าการขายทรัพย์สินนั้นเองหรือให้บุคคลที่ประกอบ
อาชีพขายทอดตลาดท าการขายทรัพย์สินนั้นให้ก็ได้  

๓. เพ่ือบังคับช าระหนี้ การขายทอดตลาดเพ่ือบังคับช าระหนี้เป็นกรณีที่กฎหมายให้อ านาจ เจ้าหนี้ที่จะ
บังคับช าระหนี้เอาจากทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งของลูกหนี้ได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล เช่น เจ้าหนี้มี
สิทธิ์บังคับช าระหนี้เอาจากทรัพย์สินที่ลูกหนี้ให้ไว้เป็นจ าน าได้เองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 

                                           
๔๙ มาตรา ๗๙๐ แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ บัญญัติวา่ “ถ้าหนี้ซึ่งสินค้าจ าน าเป็นประกันมิได้ช าระเมื่อวันถึง ก าหนดไซร้ ผู้ทรง

ประทวนสินค้าเมื่อได้ยื่นค าคัดค้านตามระเบียบ แลว้ชอบทีจ่ะให้นายคลังสินค้าขายทอดตลาดสินค้านั้นได้ แต่ท่าน ห้ามมิให้ขายทอดตลาดก่อนแปดวัน
นับแต่วันคัดค้าน” 

๕๐ มาตรา ๑๑๒๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “หุ้นซ่ึงริบแล้วนั้นให้เอาออกขายทอดตลาดโดยไม่ชักช้าได้ จ านวน
เงินเท่าใดให้เอาหักใช้ค่าหุ้นที่เรียกกับดอกเบี้ยค้างช าระ ถ้ายังมีเงิน เหลือเท่าใดต้องส่งคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น” 

๕๑ วันดี เอื้อสกุลพิพัฒน์. (๒๕๕๐). การขายทอดตลาด. หนา้ ๑๔. 



๓๒ 
 

๗๖๕๕๒ โดยไม่ต้องฟ้องร้องบังคับจ าน าต่อศาล เป็นต้น แต่การบังคับช าระหนี้ดังกล่าวจะต้องด าเนินการตามวิธีที่
กฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นกรณีที่กระทบต่อสิทธิของลูกหนี้โดยศาลไม่ได้เข้ามาก ากับดูแล เว้น
แต่ในภายหน้าจะมีข้อพิพาทเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขายทอดตลาด  

๔. เพ่ือเก็บรักษาเงินแทนทรัพย์ การขายทอดตลาดเพ่ือเก็บรักษาเงินแทนทรัพย์นี้เป็นกรณีที่ทรัพย์นั้นมี
สภาพไม่เหมาะแก่การเก็บรักษา กล่าวคือเมื่อเจ้าหนี้บอกปัดไม่ยอมรับช าระหนี้ หรือเจ้าหนี้ไม่สามารถรับช าระ
หนี้ได้ หรือลูกหนี้ไม่สามารถหยั่งรู้ถึงสิทธิ หรือตัวเจ้าหนี้ที่แน่นอนโดยไม่ใช่ความผิดของลู กหนี้ ลูกหนี้ย่อม
สามารถน าทรัพย์ท่ีเป็นวัตถุแห่งหนี้ ไปวางไว้ที่ส านักงานวางทรัพย์เพ่ือให้ตนหลุดพ้นจากหนี้ได้ตามมาตรา ๓๓๑ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์๕๓ ซึ่งหากทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่ไม่ควรแก่การวาง เช่น เป็นทรัพย์จ าพวก
ของสดเสียง่าย หรือเป็นกรณีที่ค่ารักษาทรัพย์จะสูงเกินควร ลูกหนี้ก็อาจขออนุญาตศาลเพ่ือน าทรัพย์นั้นออกขาย
ทอดตลาดและน าเงินที่ได้มาวางไว้แทนทรัพย์นั้นก็ได้ตามมาตรา ๓๓๖๕๔  

การขายทอดตลาดโดยภาคเอกชน หลักเกณฑ์ วิธีการของขั้นตอนต่าง ๆ ในการขายทอดตลาดจะต้อง
ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นการขายทอดตลาดโดย
บุคคลผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาด บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพขายทอดตลาด 
รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. ๒๕๓๓ ก าหนดไว้ 
ด้วย การประกอบอาชีพขายทอดตลาดนี้เป็นอาชีพที่รัฐควบคุมดูแลใกล้ชิด เนื่องจากรัฐจะต้องให้ความคุ้มครอง
แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดไม่ว่าจะเป็นผู้ขายทรัพย์สินหรือผู้ซื้อทรัพย์สิน  อีกทั้งรัฐจ าเป็นต้อง
ป้องกันมิให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วย เหตุที่มีการออกพระราชบัญญัติ
ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ นั้น สืบเนื่องมาจากในอดีต ผู้หาเลี้ยงชีพด้วยการ
ขายทอดตลาดมักใช้อุบายล่อลวงเป็นเหตุให้ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินในราคาสูง โดยการให้พวกพ้องเข้าเป็นผู้สู้ราคา 
ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นจึงเห็นควรให้มีกฎหมายควบคุมการประกอบกิจการขายทอดตลาดเสียด้วย 
ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมผู้ประกอบกิจการขายทอดตลาดก็คือ การก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการต้องมี
ใบอนุญาต โดยบุคคลที่จะได้รับการพิจารณานั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด ทั้งในด้าน
ของความประพฤติและสถานประกอบกิจการ ผู้ประกอบกิจการที่มีใบอนุญาตจะต้องแจ้งสถานที่ที่ท าการขาย
ทอดตลาดด้วยว่ามีการขายทอดตลาด๕๕  

๒) กำรขำยทอดตลำดโดยกรมบังคับคดี 
การขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดี เป็นการด าเนินการตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล ทั้งในคดี

แพ่งและคดีล้มละลาย เจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีแพ่งและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายซึ่งเป็น เจ้า
พนักงานในสังกัดกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จะเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการดังกล่าว โดยเจ้าพนักงาน
บังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องขายทรัพย์สินให้ได้ราคาสูงที่สุด เพ่ือลดช่องว่างระหว่างราคาที่ได้จาก

                                           
๕๒ มาตรา ๗๖๕ แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ บัญญัติวา่ “ถ้าไม่สามารถจะบอกกล่าวก่อนได้ ผู้รับจ าน าจะ เอาทรัพย์สินจ าน า

ออกขายทอดตลาดเสีย ในเมื่อหนี้ค้างช าระมาล่วง เวลาเดือนหนึ่งแล้วก็ให้ท าได้” 
๕๓ มาตรา ๓๓๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ถ้าเจ้าหนี้บอกปัดไม่ยอมรับช าระหนี้ก็ดี หรือไม่ สามารถจะรับช าระ

หนี้ได้ก็ดี หากบุคคลผู้ช าระหนี้วางทรัพย์อันเป็น วัตถุแห่งหนี้ไว้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้แล้ว ก็ย่อมจะเป็นอันหลุด พ้นจากหนี้ได้ความข้อนี้ท่านให้ใช้
ตลอดถึงกรณีที่บุคคลผู้ช าระหนี้ไม่ สามารถจะหยั่งรู้ถึงสิทธิ หรือไม่รู้ตัว เจ้าหนี้ได้แน่นอนโดยมิใช่เป็น ความผิดของตน” 

๕๔ มาตรา ๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บัญญัติว่า “ถ้าทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งการช าระหนี้ไม่ควรแก่การ จะวางไว้ก็ดี หรือ
เป็นที่พึงวิตกว่าทรัพย์นั้นเกลือกจะเสื่อมเสียหรือ ท าลาย หรือบุบสลายได้ก็ดี เมื่อได้รับอนุญาตจากศาล บุคคลผู้ ช าระหนี้จะเอาทรัพ ย์นั้นออกขาย
ทอดตลาด แล้วเอาเงินที่ได้แต่ การขายวางแทนทรัพย์นั้นก็ได้ ความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณี ที่ค่ารักษาทรัพย์จะแพงเกินควรนั้นด้วย” 

๕๕ วันดี เอื้อสกุลพิพัฒน์. (๒๕๕๐). การขายทอดตลาด. หนา้ ๔๕. 



๓๓ 
 

การขายทอดตลาดทรัพย์สินกับมูลค่าตลาดของทรัพย์สินนั้น ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน ที่นอกจากจะน าเงินมาช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือเจ้าหนี้ของลูกหนี้ผู้ล้มละลาย
แล้ว ยังจะต้องไม่ท าให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือลูกหนี้ผู้ล้มละลายและบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเสียหาย ซึ่งโดย
หลักแล้วการขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีมีวัตถุประสงค์เพ่ือบังคับช าระหนี้ตามค าพิพากษาหรือค าสั่ งของ
ศาล ทั้งที่เป็นคดีแพ่งและคดีล้มละลาย เว้นแต่ในกรณีของการขายทอดตลาดตามมาตรา ๑๓๖๔๕๖ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการแบ่งทรัพย์สินในระหว่างเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม ซึ่งการขาย
ทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีนี้จัดได้ว่าเป็นกรณีที่มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้ันตอนที่เก่ียวข้องมากที่สุด๕๗ 

โดยทั่วไปทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี มักจะเป็นไปเพ่ือการบังคับช าระหนี้ แต่ก็
มีกรณีการแบ่งทรัพย์สินระหว่างเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมด้วย วิธีการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๔ วรรคสอง ที่อยู่ในอ านาจจัดการของกรมบังคับคดีเช่นกัน ทั้งนี้  ในการขายทอดตลาด 
กรมบังคับคดีสามารถมอบหมายให้บุคคลภายนอกด าเนินการบังคับคดีแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาแทนเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แต่ปัจจุบันยังไม่มีการด าเนินการมอบหมายตามกฎกระทรวงดังกล่าวแต่อย่างใด 

ในกรณีที่เป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ได้บัญญัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีแพ่งที่ด าเนินการโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีไว้ กล่าวคือ 
ภายหลังจากท่ีศาลมีค าพิพากษาแล้ว ลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่ท าการช าระหนี้ตามค าพิพากษาให้แก่เจ้าหนี้ตาม
ค าพิพากษา ก็จะมีการด าเนินการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา ซึ่งหลังจากเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึด
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาไว้ตามหมายบังคับคดีของศาล ถ้าไม่มีเหตุสมควรงดการบังคับคดีไว้ เจ้า
พนักงานบังคับคดีก็จะด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นเพ่ือน าเงินที่ได้จากการขายมาช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
ตามค าพิพากษา ซึ่งหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนของการขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีจะต้องปรับใช้
หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามกฎกระทรวง
เกี่ยวกับการขายทอดตลาด หรือตามท่ีศาลมีค าสั่งก าหนด 

ส าหรับการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ผู้ล้มละลายโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ไม่จ าต้องยื่นขออนุญาตให้ศาลสั่งให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นก่อน เพราะเจ้าพนัก งานพิทักษ์
ทรัพย์สามารถอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓๕๘ ด าเนินการ
ในการจัดการและจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ได้๕๙ แต่อ านาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าวต้องอยู่

                                           
๕๖ มาตรา ๑๓๖๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “การแบ่งทรัพย์สินพึงกระท าโดยแบ่งทรัพย์สินนั้นเอง ระหว่าง

เจ้าของรวม หรือโดยขายทรัพย์สินแล้วเอาเงินที่ขายได้แบ่งกัน 
ถ้าเจ้าของรวมไม่ตกลงกันว่าจะแบ่งทรัพย์สินอย่างไรไซร้ เมื่อเจ้าของ รวมคนหนึ่งคนใดขอ ศาลอาจสั่งให้เอาทรัพย์สินนั้นออกแบ่ง ถ้าส่วน

ที่แบ่งให้ ไม่เท่ากันไซร้ จะสั่งให้ทดแทนกันเป็นเงินก็ได้ ถ้าการแบ่งเช่นว่านี้ไม่อาจท า ได้หรือจะเสียหายมากนักก็ดี ศาลจะสั่งให้ขายโดยประมูลราคา
กันระหว่าง เจ้าของรวมหรือขายทอดตลาดก็ได้” 

๕๗ วันดี เอื้อสกุลพิพัฒน์. (๒๕๕๐). การขายทอดตลาด. หนา้ ๑๔. 
๕๘ มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ บัญญัติว่า “เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดการและจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือกระท าการที่จ าเป็นเพื่อให้กจิการของลูกหนี้ที่ค้างอยู่เสร็จสิ้นไป 
(๒) เก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพย์สนิซ่ึงจะตกได้แก่ลูกหนี้ หรือซ่ึงลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับจากผู้อื่น 
(๓) ประนีประนอมยอมความ หรอืฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรพัย์สนิของลูกหนี้” 
๕๙ สงคราม สกุลพราหมณ์. (๒๕๔๑). ความล่าช้าในการบังคับคดี: ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับคดีจ านองหรือหลักประกันทรัพย์จ านอง. 

หน้า ๒๑. 



๓๔ 
 

ภายใต้มาตรา ๓๙๖๐ มาตรา ๑๒๓๖๑ และมาตรา ๑๔๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 
๒๔๘๓๖๒ ด้วย กล่าวคือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ทันทีไม่ได้ ต้องรอให้ศาลมีค า
พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓๖๓ เสียก่อน 

ทั้งนี้ การขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยกรมบังคับคดีไม่ว่าจะเป็นการขายทอดตลาดโดยเจ้าพนักงาน
บังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ตาม จะต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วย นอกจากนี้ ยังต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
การบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีลักษณะเป็นทั้งแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการใช้
ดุลพินิจของเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย  

ในกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการระบุ
ในหมวดที่ ๕ การขายทอดตลาด ข้อ ๒๒ ความว่า “เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจจัดให้มีการขายทอดตลาดทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี” กรมบังคับคดีจึงได้ด าเนินการจัดการประมูลขายทอดตลาดด้วยวิธีการเสนอราคาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Offering Auction) โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบการเสนอค าสั่งซื้อทรัพย์จากการขาย
ทอดตลาดทาง มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งเป็นการเพ่ิมช่องทางการ
เข้าซื้อทรัพย์ของกรมบังคับคดี โดยประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางมายังสถานที่ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี 
สามารถเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

                                           
๖๐ มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ บัญญัติวา่ “กรรมการเจ้าหนี้ขาดจากต าแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
(๑) ลาออกโดยมหีนังสือแจ้งไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
(๒) ถูกศาลพพิากษาให้ล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) ที่ประชุมเจ้าหนี้ให้ออกจากต าแหน่ง โดยได้แจ้งการที่จะประชุมใหอ้อกนี้ให้เจ้าหนี้ทั้งหลายทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่เจ็ดวัน 
เมื่อต าแหน่งกรรมการเจ้าหนี้ว่างลง ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังกล่าวแล้ว ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้โดยไม่ชักช้า เพื่อ

เลือกตั้งผู้อื่นขึ้นแทน” 
๖๑ มาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ บัญญัติว่า “ทรัพย์สินซ่ึงเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมได้มา เมื่อ

ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจขายตามวิธีที่สะดวกและเป็นผลดีที่สุด 
 การขายโดยวิธีอื่นนอกจากการขายทอดตลาดนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบของกรรมการเจ้าหนี้ เว้นแต่ทรัพย์สินที่เป็นของเสียง่ายหรือถ้า

หน่วงช้าไว้จะเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าของทรัพย์สินนั้น 
 ผู้ได้รับโอนทรัพย์สินจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการขายหรือการแบ่ง ไม่ต้องรับผิดในค่าภาษีอากรหรือจังกอบส าหรับปีก่อนที่ได้รับ

โอน” 
๖๒ มาตรา ๑๔๕ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ บัญญัติว่า “เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะกระท าการดังต่อไปนี้ได้

ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบของกรรมการเจ้าหนี้แล้ว 
(๑) ถอนการยึดทรัพย์ในคดีล้มละลาย 
(๒) โอนทรัพย์สินใด ๆ นอกจากโดยวิธีขายทอดตลาด 
(๓) สละสิทธิ 
(๔) ฟ้องหรือถอนฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดีล้มละลาย หรือฟ้องหรือถอนฟ้องคดีล้มละลาย 
(๕) ประนีประนอมยอมความหรือมอบคดีให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” 
๖๓ มาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ บัญญัติว่า “เมื่อศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้วและ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานว่า เจ้าหนี้ได้ลงมติในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกหรือในคราวที่ได้เลื่อนไป ขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ ล้มละลายก็ดี
หรือไม่ลงมติประการใดก็ดี หรือไม่มีเจ้าหนี้ไปประชุมก็ดี หรือการประนอมหนี้ไม่ได้รับความเห็นชอบก็ดี ให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย และเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายเพื่อแบ่งแก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย 

 ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โฆษณาค าพิพากษาในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับ ในค าโฆษณาให้ระบุ
ชื่อ ต าบลที่อยู่ อาชีพของลูกหนี้และวันที่ศาลได้มีค าพิพากษา” 



๓๕ 
 

การประมูลขายทอดตลาดด้วยวิธีการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Offering Auction) ที่
ด าเนินการในปัจจุบันมีขั้นตอนการซื้อทรัพย์ ขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์๖๔ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑  ค้นหาทรัพย์ที่สนใจ 
เข้าสู่เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th หัวข้อ e-service แล้วเลือกหัวข้อ ขายทอดตลาดทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเลือกทรัพย์ที่สนใจ 
ขั้นตอนที่ ๒  จองเครื่อง 
เมื่อเลือกทรัพย์ที่สนใจเรียบร้อยแล้วติดต่อจองเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ส านักงานที่ประสงค์จะไปเข้าร่วม

ประมูล 
ขั้นตอนที่ ๓  วางเงินประกัน 
ในวันขายทอดตลาดทรัพย์ ผู้จองเครื่องเดินทางไปวางหลักประกัน ณ ส านักงานที่จองเครื่องไว้ 
ขั้นตอนที่ ๔  รับรหัส 
เจ้าหน้าที่มอบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านส าหรับท าการประมูล กับแจ้งรายละเอียดข้อห้ามต่าง ๆ จากนั้นรอ

ล าดับทรัพย์ที่จะท าการขายที่ได้จองไว้ 
ขั้นตอนที่ ๕  การประมูลซื้อทรัพย์และการเข้าสู้ราคา 
เมื่อถึงล าดับทรัพย์ที่จองไว้ จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ จากนั้นท าการใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านให้

เรียบร้อย รอสัญญาณเริ่มการประมูล 
การด าเนินงานของระบบการประมูลขายทอดตลาดด้วยวิธีการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-

Offering Auction) เริ่มจากในระยะแรกเปิดน าร่องขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ในคดีแพ่ง  เฉพาะเขต
กรุงเทพมหานคร และส านักงานเครือข่าย ๔ จังหวัด ได้แก่ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานบังคับ
คดีจังหวัดขอนแก่น ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา และส านักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา โดยกรม
บังคับคดีเปิดท าการขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 
และได้มีการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีดังกล่าวอีกหลายครั้ง กระท่ังในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการขยาย
จ านวนส านักงานเครือข่ายเพ่ิมเป็น ๙ จังหวัด ได้แก่ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ส านักงานบังคับคดี
จังหวัดชลบุรี ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ส านักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ส านักงานบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ส านักงานบังคับคดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และส านักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 

สรุปล าดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการประมูลขายทอดตลาดด้วยวิธีการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Offering Auction) ของกรมบังคับคดี แสดงได้ดังนี้ 

วันที ่ เหตุกำรณ์ รำยละเอียด 

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โครงการ Open House “ระบบน า
ร่องการประมูลขายทอดตลาดทรพัย์
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์" (E-
Offering Auction Pilot Project 
System) 

โครงการ Open House ระบบน าร่องการประมูลขาย
ทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์” (E-
Offering Auction Pilot Project System) เปิดน า
ร่องขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ในคดีแพ่ง เฉพาะ
เขตกรุงเทพมหานคร และใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา และ
จังหวัดขอนแก่น  

                                           
๖๔ ขั้นตอนการซ้ือทรัพย์ ขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเมื่อ ๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ จาก http://www.led.go.th/eservice/ 

manual-eoff.asp  

http://www.led.go.th/eservice/


๓๖ 
 

วันที ่ เหตุกำรณ์ รำยละเอียด 

๖ มีนาคม ๒๕๕๙ โครงการ Open House “ระบบน า
ร่องการประมูลขายทอดตลาดทรพัย์
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์” (E-
Offering Auction Pilot Project 
System) ครั้งท่ีสอง  

กรมบังคับคดีจดัโครงการ Open House ระบบน าร่อง
การประมูลขายทอดตลาดทรัพยด์ว้ยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Offering Auction Pilot Project 
System) ครั้งท่ีสอง ณ ส านักงานบังคับคดี จังหวัด
สงขลา  

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ กรมบังคับคดเีปิดท าการขาย
ทอดตลาดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นครั้งแรก (ชุดที่ ๑) 

กรมบังคับคดเีปิดการขายทอดตลาดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งแรก (ชุดที ่๑) โดยเป็น
โครงการน าร่อง ๔ จังหวัด ได้แก่ ส านักงานบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น และสงขลา 
ก าหนด ท าการขายรวม ๔ นัด ในวันท่ี ๒๗ มีนาคม 
๒๕๕๙ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ วันท่ี ๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ และวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามล าดับ 

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรมบังคับคดเีปิดท าการขาย
ทอดตลาด ด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ 
เป็นครั้งที่สอง 
(ชุดที่ ๒) 

กรมบังคับคดไีด้จดัให้มีการขายทอดตลาดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งท่ีสอง (ชุดที่ ๒) ก าหนดท าการ
ขายรวม ๔ นดั ในวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วันท่ี ๑๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  และ
วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามล าดับ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กรมบังคับคดเีปิดท าการขาย
ทอดตลาด ด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ 
เป็นครั้งที่สาม 
(ชุดที่ ๓) 

กรมบังคับคดไีด้จดัให้มีการขายทอดตลาดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งท่ีสาม (ชุดที่ ๓) ก าหนดท าการ
ขายรวม ๖ นดั ในวันท่ี ๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ วันท่ี 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ วันท่ี  
๙ เมษายน ๒๕๖๐ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ และ
วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามล าดับ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กรมบังคับคดเีปิดท าการขาย
ทอดตลาดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นครั้งที่สี่ (ชุดที่ ๔) 

กรมบังคับคดไีด้จดัให้มีการขายทอดตลาดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งท่ีสี่ (ชุดที่ ๔) โดยมีส านักงาน
บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่เป็นส านกังานศูนย์กลาง 
(Center) ก าหนดท าการขายรวม ๔ นัด ในวันที่ ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันท่ี 
๗ มกราคม ๒๕๖๑ และวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
ตามล าดับ 

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กรมบังคับคดเีปิดท าการขาย
ทอดตลาด ด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ 
เป็นครั้งที่ห้า 
(ชุดที่ ๕) 

กรมบังคับคดไีด้จดัให้มีการขายทอดตลาดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งท่ีห้า (ชุดที่ ๕) ก าหนดท าการ
ขายรวม ๔ นดั ในวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันท่ี ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ
วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ตามล าดับ 

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กรมบังคับคดเีปิดท าการขาย
ทอดตลาด ด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ 
เป็นครั้งที่หก 
(ชุดที่ ๖) 

กรมบังคับคดไีด้จดัให้มีการขายทอดตลาดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งท่ีหก (ชุดที่ ๖) ก าหนดท าการ
ขายรวม ๔ นดั ในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วันท่ี 
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๒ และ
วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ ตามล าดับ 
 



๓๗ 
 

วันที ่ เหตุกำรณ์ รำยละเอียด 
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ กรมบังคับคดเีปิดท าการขาย

ทอดตลาด ด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ 
เป็นครั้งที่เจ็ด (ชุดที่ ๗) 

กรมบังคับคดไีด้จดัให้มีการขายทอดตลาดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งท่ีเจ็ด (ชุดที่ ๗) ก าหนดท าการ
ขายรวม ๔ นดั ในวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ วันท่ี 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และ
วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามล าดับ 

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ กรมบังคับคดเีปิดท าการขาย
ทอดตลาด ด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ 
เป็นครั้งที่แปด (ชุดที่ ๘) 

กรมบังคับคดไีด้จดัให้มีการขายทอดตลาดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งท่ีแปด (ชุดที่ ๗) ก าหนดท าการ
ขายรวม ๔ นดั ในวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันท่ี ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ และวันท่ี 
๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามล าดับ 

ที่มา: กรมบังคับคด.ี (๒๕๖๓). ข่าวกิจกรรม, เข้าถึงเมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.  
http://www.led.go.th/Actnews/allnews.asp  
  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใช้ บทบัญญัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาด ในมาตรา ๓๓ ได้ถูกก าหนดให้ การขาย
ทอดตลาดสามารถขายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ได้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มี
กฎกระทรวงเก่ียวกับการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์บังคับใช้แต่อย่างใด 

๓) กำรขำยทอดตลำดโดยฝ่ำยปกครอง  
การขายทอดตลาดโดยฝ่ายปกครอง แบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ๖๕ คือ  
(๑) การขายทอดตลาดทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนอันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการบังคับทางปกครอง ส าหรับ

ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ฝ่ายปกครองใช้เพ่ือบังคับการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย เช่น การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ฝ่ายปกครองยึดมาได้ตามมาตรา 
๖๓ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙๖๖ มาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร๖๗ มาตรา ๒๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗๖๘ เป็นต้น โดยกฎหมายหลักท่ีเกี่ยวข้องคือพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินนั้นจะต้องเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนด 

                                           
๖๕ วันดี เอื้อสกุลพิพัฒน์. เร่ืองเดิม. หน้า ๘๙-๙๒. 
๖๖ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๙๖ บัญญัติว่า “เงินที่ได้จากการขายตามมาตรา ๖๑ นั้น ให้หักใช้ค่าภาษี ค่า

เก็บ รักษา ค่าย้ายขน หรือค่าภาระติดพันอย่างอื่นอันค้างช าระแก่กรมศุลกากรเสียก่อน เหลือเท่าใดให้ใช้ ค่าภาระติดพันต่าง ๆ อันสมควรจะได้และ
ค้างช าระแก่ตัวแทนของเรือที่น าของเข้ามา เมื่อได้หักใช้ เช่นนี้แล้ว ยังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใด ให้ตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่เจ้าของจะได้เรียกร้องเอา
ภายใน หกเดือนนับแต่วันขาย” 

๖๗ มาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติว่า “ถ้าไม่ตกลงในเร่ืองราคาศุลกากรส าหรับของอย่างใด ๆ ให้อธิบดีมีอ านาจที่จะรับของนั้น
ไว้เป็นค่าภาษี หรือจะซ้ือของนั้นไว้ทั้งหมดหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือกองหนึ่งกองใดในของชนิดหนึ่ง หรือประเภทหนึ่ง เต็มทั้งส่วนหรือทั้งกองตาม
ราคาที่ส าแดงไว้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละสองกึ่ง หรือถ้าไม่รับของไว้เป็นค่าภาษีหรือรับซ้ือไว้ดังว่านี้ อธิบดีและเจ้าของต่างมี อ านาจตั้งอนุญาโตตุลาการมี
จ านวนเท่ากัน แต่ไม่เกินฝ่ายละสองคน เพื่อช่วยให้ตกลงกันในข้อโต้เถียง 

ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายไม่ตกลงกันได้ ให้อนุญาโตตุลาการนั้น ๆ ตั้งผู้ชี้ขาด และให้เป็นอันยุติถึงที่สุดตามค าตัดสินของผู้ชี้ขาดนั้น” 
๖๘ มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติว่า “ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีอ านาจเก็บรักษาของ

กลางหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้เก็บรักษา ในกรณีที่ของกลางนั้น ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษา หรือเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการ ให้อธิบดีมี
อ านาจสั่งให้น าของกลางนั้น ออกขายทอดตลาดหรือน าไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ โดยอาจหักค่าใช้จ่ายได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรม
ก าหนด” 

http://www.led.go.th/Actnews/allnews.asp


๓๘ 
 

เว้นแต่มีกฎหมายอ่ืนได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมาตรฐานที่ไม่ต่ า
กว่าหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เป็นไป
ตามมาตรา ๓๖๙ ของกฎหมายดังกล่าว โดยการพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ในกฎหมายอ่ืนได้ประกันความเป็นธรรม
หรือมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ก าหนดหรือไม่นั้น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีความเห็นว่าจะต้องพิจารณาเฉพาะกรณีไป เช่น 
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒๐ พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ไม่มีข้อก าหนดให้สิทธิแก่ผู้ถูกสอบสวนในการมี
ทนายหรือที่ปรึกษาในกระบวนการสอบสวนนั้นมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมต่ ากว่าหลักเกณฑ์ตาม
มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒๗๐ ที่ให้สิทธิแก่คู่กรณีที่จะ
น าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าที่ได้ 
ดังนั้น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจึงมีความเห็นว่าต้องน ามาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้บังคับแก่กรณีนี้ (เรื่องเสร็จที่ ๓๘๙/๒๕๔๔) เป็นต้น  

(๒) การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายปกครอง เนื่องจากฝ่ายปกครองหมดความจ าเป็นที่จะใช้ 
หรือหากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก กรณีนี้กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องคือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งทรัพย์สินที่ฝ่ายปกครองหมดความจ าเป็นที่จะใช้หรือหากใช้ต่อจะสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมากอยู่ ในความหมายของค าว่า “พัสดุ” ตามข้อ ๕ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ก าหนดไว้ในหนังสือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของส านักงบประมาณ หรือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้ของต่างประเทศ  

ส าหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนของการขายทอดตลาดโดยฝ่ายปกครองนั้น จะต้องปรับใช้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนของการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้ันตอนของการขายทอดตลาดโดยฝ่ายปกครองที่ได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ
โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีฐานะเท่าเทียมกัน  

การขายทอดตลาดโดยฝ่ายปกครองในลักษณะที่เป็นมาตรการบังคับทางปกครองนั้น เป็นมาตรการและ
กระบวนการที่ใช้ส าหรับค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินโดย มาตรา ๖๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒๗๑

  บัญญัติให้อ านาจฝ่ายปกครองในการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของบุคคลใดที่ไม่ช าระเงินตามค าสั่งทางปกครอง เพ่ือน าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินนั้นมาช าระเงินตามค าสั่งทางปกครองต่อไป กล่าวคือ เมื่อฝ่ายปกครองออกค าสั่งทางปกครองก าหนดให้

                                           
๖๙ มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติว่า “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตาม

กฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดก าหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเร่ืองใดไว้โดยเฉพาะ และ
มีหลักเกณฑ์ท่ีประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้
บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่ก าหนดในกฎหมาย.” 

๗๐ มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติว่า “ในการพิจารณาทางปกครองที่
คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าที่ คู่กรณีมีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้ 

   การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ท าลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระท าของคู่กรณี เว้นแต่คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น” 
๗๑ มาตรา ๖๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติว่า “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีค าสั่งทาง

ปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน ถ้าถึงก าหนดแล้วไม่มีการช าระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองมีหนั งสือเตือนให้ผู้นั้นช าระ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกวา่เจ็ดวนั ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามค าเตือน เจ้าหน้าที่มีอ านาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อช าระเงินให้ครบถ้วนได้ 

ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองเพื่อด าเนินการยึดหรืออายัดและขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินต่อไป 

เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง ให้เป็นไปตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง” 



๓๙ 
 

บุคคลใดช าระเงินแล้ว หากบุคคลนั้นไม่ช าระเงินเลยหรือช าระไม่ถูกต้องครบถ้วนภายในก าหนดเวลาที่ได้ระบุไว้
ในค าสั่งทางปกครอง ฝ่ายปกครองจะต้องมีหนังสือเตือนให้บุคคลนั้นช าระเงินให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ก าหนดเวลา พอสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วัน เมื่อครบก าหนดเวลาในหนังสือเตือนแล้ว และบุคคลนั้นยังคง
ไม่ช าระเงินเลยหรือช าระไม่ถูกต้องครบถ้วน ฝ่ายปกครองมีอ านาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองด้วยการยึด 
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของบุคคลนั้นได้เอง  

ส าหรับวิธีการและขั้นตอนในการยึด อายัด และขายทอดตลาดให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น การขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
สามารถมอบหมายให้บุคคลภายนอกด าเนินการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ในลักษณะที่เป็นเจ้าพนักงาน
บังคับคดีเอกชน ในขณะที่การขายทอดตลาดโดยฝ่ายปกครอง มีกฎกระทรวงก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งใช้
มาตรการบังคับทางปกครองและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกตามความใน
มาตรา ๖๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดตัวเจ้าหน้าที่ผู้
มีอ านาจในการยึด อายัด และขายทอดตลาดไว้เป็นการเฉพาะ๗๒ 

นอกเหนือจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ อันเป็นกฎหมาย
หลักในเรื่องนี้ การขายทอดตลาดของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานยังมีการก าหนดวิธีการ ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะด้วย เช่น  

(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายึด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๒) ระเบียบส านักงานศาลปกครองว่าด้วยการด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าบังคับของศาลปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกโดยส านักงานศาลปกครองซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินการบังคับตามค าบังคับของศาล
ปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๒ (๓)๗๓ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
                                           

๗๒ ข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๖๒ บัญญัติว่า “การออกค าสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองส าหรับค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน ให้เป็นอ านาจของเจ้าหน้าที่ 
ดังต่อไปนี ้

(๑) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรือปลัดทบวง ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวง หรือส านักงานปลัดทบวงแล้วแต่กรณี 

(๒) อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็น
กรม แล้วแต่กรณี 

(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนภูมภิาคในจังหวัด 
(๔) ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ 
(๕) ผู้บริหารหนว่ยงานอื่นของรัฐ ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๖) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยา ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครอง

เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี 
(๗) ผู้บริหารท้องถิ่นอื่นนอกจาก (๖) โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่นนั้น 
(๘) นายกสภาวิชาชีพ ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นสภาวิชาชีพซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
(๙) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐซ่ึงเป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการนั้น ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นคณะกรรมการตามกฎหมาย 
(๑๐) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แล้วแต่กรณีในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นเอกชนซ่ึงได้รับ

อนุญาต ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าว”. 
๗๓ มาตรา ๗๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า “ในการพิพากษาคดี ศาล

ปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๓) สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการโดยจะก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขอื่น ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ใน

กรณีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง” 



๔๐ 
 

(๓) ระเบียบส านักนายกว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งใช้บังคับกับส่วนราชการคือ กระทรวง ทบวง 
กรม ส านักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือในต่างประเทศ 

(๔) ประกาศคณะกรรมการขายของกลางและของตกค้าง เรื่องก าหนดเงื่อนไขในการขายทอดตลาดของ
กลางและของตกค้าง ซึ่งเป็นกรณีการด าเนินการขายทอดตลาดของกรมศุลกากรในกรณีที่มีของตกค้าง เพราะ
เหตุที่เป็นของที่อยู่ในอารักขาของกรมศุลกากรตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 
๒๔๙๖๗๔  

(๕) ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น
กรณีที่ผู้ต้องเสียภาษีอากรไม่น าส่ง หรือช าระภาษีอากรตามก าหนด ซึ่งเป็นภาษีอากรค้าง ซึ่งตามมาตรา ๑๒ 
แห่งประมวลรัษฎากร๗๕ ให้อ านาจอธิบดีมีอ านาจสั่งยึด หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิด
เสียภาษีอากร หรือน าส่งภาษีอากรได้ โดยไม่ต้องร้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
๗๔ มาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ บัญญัติว่า “ของที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นของตกค้าง 
(๑) ของน าเข้าที่เป็นสินค้าอันตรายตามชนิดหรือประเภทที่อธิบดีประกาศก าหนด ตามมาตรา ๖ (๖) ที่ผู้น าของเข้ามิได้เสียอากร และน า

ของออกไปจากเขตศุลกากรภายในระยะเวลาที่ อธิบดีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
(๒) ของน าเข้าอื่นใดนอกจาก (๑) เมื่ออยู่ในอารักขาของศุลกากรถึงสองเดือน โดย ไม่มีใบขนสินค้าอันได้รับรองและไม่ได้เสียอากรหรือวาง

ประกันค่าอากรที่พึงเรียกเก็บแก่ของนั้น ให้ อธิบดีมีค าบอกกล่าวไปยังตัวแทนของเรือที่น าของเข้ามาโดยพลัน และเมื่อตัวแทนของเรือนั้นได้รับค าบอก
กล่าวครบสิบห้าวันแล้ว 

การด าเนินการกับของตกค้างตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ท าลายหรือน าของนั้นออกขายทอดตลาด หรือสั่งให้
ผู้น าของเข้าหรือตัวแทนของเรือที่น าของเข้าส่ง ของออกไปนอกราชอาณาจักรและถ้าไม่มีการปฏิบัติตามให้มีอ านาจสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ท าลายได้ 
โดยผู้น าของเข้าหรือตัวแทนของเรือ แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 

ในการสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าลายของตกค้างตามวรรคสอง ให้ด าเนินการตาม วิธีการที่ปลอดภัยต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน และ
สิ่งแวดล้อม 

ถ้าอธิบดีเห็นว่าการขายทอดตลาดตามวรรคสอง จะไม่ได้เงินเท่าที่ควรหรือมีเหตุอัน สมควรประการอื่น อธิบดีจะสั่งให้ขายโดยวิธีอื่นก็ได้  
และในกรณีที่การขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธี อื่นดังกล่าวจะไม่ได้เงินคุ้มค่าภาษีหรืออาจจะท าให้เกิดความเสียหายอันไม่สมควรอย่างหนึ่งอย่างใด 
ให้จ าหน่ายของนั้นตามแต่อธิบดีจะสั่ง 

ส าหรับของตกค้างตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้อธิบดีก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ ระยะเวลาเพื่อให้การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในมาตรานี้
แล้วเสร็จโดยเร็วโดยค านึงถึงอันตรายที่ อาจเกิดขึ้นประกอบด้วย” 

๗๕ มาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติว่า “ถ้าไม่ตกลงในเร่ืองราคาศุลกากรส าหรับของอย่างใด ๆ ให้อธิบดีมี อ านาจที่จะรับของนั้น
ไว้เป็นค่าภาษี หรือจะซ้ือของนั้นไว้ทั้งหมดหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือกองหนึ่ง กองใดในของชนิดหนึ่ง หรือประเภทหนึ่ง เต็มทั้งส่วนหรือทั้งกองตาม
ราคาที่ส าแดงไว้เพิ่มขึ้นอีกร้อย ละสองกึ่ง หรือถ้าไม่รับของไว้เป็นค่าภาษีหรือรับซ้ือไว้ดังว่านี้ อธิบดีและเจ้าของต่างมีอ านาจ ตั้งอนุญาโตตุลาการมี
จ านวนเท่ากัน แต่ไม่เกินฝ่ายละสองคน เพื่อช่วยให้ตกลงกันในข้อโต้เถียง 

ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายไม่ตกลงกันได้ ให้อนุญาโตตุลาการนั้น ๆ ตั้งผู้ชี้ขาด และให้เป็นอันยุติถึงที่สุดตามค าตัดสินของผู้ชี้ขาดนั้น” 
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๓.๔ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของต่ำงประเทศ  

 เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีการใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน จ าแนกได้เป็น ระบบกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษร (The Civil Law System) และระบบกฎหมายจารีตประเพณี (The Common Law System) 
โดยในแต่ละระบบมีความแตกต่างกันดังนี้๗๖ 

ล ำดับ ระบบกฎหมำย Civil Law ระบบกฎหมำย Common Law 
๑ ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ และมีการ

บัญญัติกฎหมายไว้ในประมวลกฎหมาย 
เกิดจากค าพิพากษา และค าพิพากษามีความส าคัญกว่า
กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ กฎหมายที่ออกจาก
ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นส่วนเพิ่มเติม 

๒ บัญญัติกฎหมายเป็นหลักท่ัวไปอันเป็น
หลักทฤษฎี และมีลักษณะเป็นนามธรรม 

เป็นกฎหมายทางปฏิบัติมากกว่าทางทฤษฎี 

๓ มีการวางหลักกฎหมายทั่วไป เน้นเรื่อง
นิติกรรม เรื่องหนี้ซึ่งรวมสัญญาและ
ละเมิดเข้าด้วยกัน 

ไม่มีการวางหลักกฎหมายเรื่องนิติกรรมหรือหนี้ เรื่อง
สัญญาและละเมิดแยกออกจากกันไม่รวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของหนี้ 

๔ มีการตีความตัวบทกฎหมายโดยถือ
เจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นหลัก 

เน้นการตีความตามตัวอักษรเป็นหลัก เว้นแต่การ
ตีความตามตัวอักษรนั้นจะขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของผู้
ร่างกฎหมาย 

๕ มีบทบัญญัติกฎหมายเป็นลายลักษณ์
อักษรที่ครบถ้วน ศาลสามารถน ามาใช้
ปรับกับคดีได้ตามความเหมาะสมโดยไม่
ต้องสร้างกฎหมายขึ้นใหม่ 

ไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่
ครบถ้วน ศาลจะต้องคิดและสร้างหลักกฎหมายขึ้นปรับ
แก่คดี โดยน าค าพิพากษาของศาลสูงที่คดีมีลักษณะ
คล้ายกันมาเป็นหลักกฎหมายในการตัดสินคดี   

 การศึกษารูปแบบหรือวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องท าการศึกษารูปแบบ
กฎหมายของประเทศต้นแบบให้ชัดเจนโดยประเทศที่จะท าการศึกษาโดยสามารถจ าแนกประเทศต้นแบบที่จะ
ท าการศึกษา ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (The Civil Law System) และ
กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (The Common Law System) 

๑) ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมำยลำยลักษณ์อักษร (The Civil Law System) ได้แก่ สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน สำธำรณรัฐเกำหลี และประเทศญี่ปุ่น  
 สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ได้แก่ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (Civil Procedure Law of the People’s Republic of China) ส าหรับ
กระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน เกิดข้ึนเมื่อศาลสูงสุดหรือที่เรียกว่า Supreme People’s Court (SPC) ได้
สั่งยึดทรัพย์สิน หรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ หรือสั่งให้มีการส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัด
ให้กับเจ้าหนี้ เมื่อลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของศาล ศาลจะให้แผนกบังคับคดี (Enforcement Bureau of SPC) 
ซึ่งเป็นแผนกที่จัดตั้งภายใต้ศาลด าเนินขั้นตอนกระบวนการขายทอดตลาดเพื่อน าเงินมาช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตาม

                                           
๗๖ สมพร รุจิกิตติอังศุธร. (๒๕๖๒). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย: ความส าคญัของผู้เรียนสังคมศึกษา (ตอนแรก), วารสารมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ มกราคม–มิถุนายน ๒๕๖๒,มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
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ค าพิพากษา ซึ่งรวมถึงวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์๗๗ ศาลสูงสุด (SPC) เริ่มการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งศาลสูงสุด (SPC) มีอ านาจในการแนะน า 
Platform เช่น เว็บไซต์ ในการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่ศาลของสาธารณรัฐประชาชนจีน
จะใช้เว็บไซต์ www.taobao.com ในการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์๗๘  

สาธารณรัฐเกาหลี 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐเกาหลีได้แก่ 
กฎหมายการบังคับคดีแพ่ง (Civil Execution Act) โดยให้ศาลมีอ านาจในการบังคับคดี เมื่อศาลมีค าพิพากษา
แล้ว เจ้าหนี้สามารถน าค าพิพากษานั้นมาบังคับกับลูกหนี้เพ่ือให้ช าระหนี้ ถ้าหากลูกหนี้ไม่ยอมช าระหนี้ เจ้าหนี้
สามารถร้องขอให้ศาลบังคับคดีได้โดยการยึดทรัพย์สิน หรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ หรือได้มีการส่งมอบ
ทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องให้กับเจ้าหนี้ โดยศาลสามารถเริ่มขั้นตอนกระบวนการขายทอดตลาดเพ่ือน าเงินมา
ช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ซึ่งรวมถึงวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์๗๙ ศาลของ
สาธารณรัฐเกาหลีได้มีเว็บไซต์เฉพาะในการขายทอดตลาดซึ่งเป็นเว็บไซต์ส าหรับการวิธีการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลของสาธารณรัฐเกาหลีเอง ซึ่งมีชื่อว่า courtauction.go.kr๘๐ 
 ประเทศญี่ปุ่น  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (Code of Civil Procedure) และกฎหมายการบังคับคดีแพ่ง (Civil 
Execution Act) เมื่อศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด ลูกหนี้จะต้องท าตามค าสั่งศาลในการช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ ซึ่ง
ศาลสามารถสั่งยึดทรัพย์สิน หรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ หรือสั่งให้มีการส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิ
เรียกร้องที่ถูกอายัดให้กับเจ้าหนี้ เมื่อลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของศาล ศาลจะด าเนินขั้นตอนกระบวนการขาย
ทอดตลาดเพ่ือน าเงินมาช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา๘๑ ส าหรับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่นนั้นยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดเนื่องจากกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ก าหนดวิธีนี้ไว้
โดยชัดแจ้ง แต่พบว่าศาลของประเทศญี่ปุ่นมีระบบให้ผู้ประมูลทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดสามารถตรวจสอบข้อมูล
และคุณลักษณะของทรัพย์สินได้ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์๘๒ นอกจากนี้ การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่นถือเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามหลักเสรีภาพในการท าสัญญา  และหลักความ
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. 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/๘-๓๘๑-๓๖๘๑?transitionType=Default&
https://iclg.com/practice-areas/%20litigation-
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๒)  ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมำยจำรีตประเพณี (The Common Law System) ได้แก่ สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกำ และเครือรัฐออสเตรเลีย 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
การบังคับคดีตามค าพิพากษาอยู่ในการดูแลของศาลฎีกาสิงคโปร์ 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 ค าพิพากษาอาจถูกบังคับโดยวิธีการต่าง ๆ ตาม
หมายศาลซึ่งให้อ านาจเจ้าพนักงานของศาลในการด าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือด าเนินการตามค าพิพากษา 
ค าพิพากษาจะบังคับได้เมื่อได้ส่งส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งให้แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาแล้ว วิธีการบังคับหนี้
ตามค าพิพากษาหรือด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งของศาลได้แก่ การออกหมายยึดและจ าหน่าย กระบวนการ
อายัด การแต่งตั้งผู้พิทักษ์ทรัพย์๘๓ ถ้าหากลูกหนี้ไม่ยอมช าระหนี้ เจ้าหนี้สามารถขอให้ศาลสั่งให้เริ่มกระบวนการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ถูกยึดตามค าสั่งของศาลโดยการขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยที่มีกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transaction Act) รองรับผลของการ
ขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๘๔ 
   สหรัฐอเมริกา  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ 
กฎหมายกระบวนการบังคับคดีแพ่ง (Civil Enforcement Proceedings) ซึ่งมีกระบวนการแตกต่างกันไปในแต่
ละรัฐ แต่โดยทั่วไปแล้ว เมื่อศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด ลูกหนี้จะต้องท าตามค าสั่งศาลในการช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ 
ซึ่งศาลสามารถสั่งยึดทรัพย์สิน หรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ หรือสั่งให้มีการส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิ
เรียกร้องที่ถูกอายัดให้กับเจ้าหนี้ เมื่อลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของศาล ศาลจะด าเนินขั้นตอนกระบวนการขาย
ทอดตลาดเพ่ือน าเงินมาช าระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ซึ่งสามารถด าเนินการด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้๘๕ ทรัพย์สินที่น ามาขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีการประกาศขายใน
เช่น auction.com 

โดยทั่วไปศาลของสหรัฐอเมริกาได้ให้อิสระคู่สัญญาในการขายทอดตลาดโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น การประกาศขายทรัพย์สินออนไลน์ เพ่ือน าเงินที่ได้จากการขายมาช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ และได้รับรองการ
ขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ อย่างไรก็ดี ระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
เปิดโอกาสให้คู่สัญญาที่ขายทอดตลาดระหว่างกันนั้นสามารถโต้แย้งการขายทอดตลาดโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นั้นโดยการฟ้องเป็นคดีต่อศาลได้ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่าการขายทอดตลาดนั้นเป็นการท าให้อีก
ฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ หรือด าเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ส าหรับการพิจารณาว่าการขายทอดตลาดโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถด าเนินการได้หรือไม่ หรือถ้าด าเนินการไปแล้ว ได้ด าเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่ 
ศาลสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาว่าการขายทอดตลาดนั้นได้ด าเนินไปอย่างสมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใด 
(Commercially Reasonable)  

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีคดีความที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ฟ้องต่อศาลล้มละลายว่าเจ้าหนี้น าทรัพย์สินไป
ขายทอดตลาดที่เว็บไซต์ www.ironplanet.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการขายทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ ซึ่งลูกหนี้กล่าวว่าควรจะน าไปขายที่เว็บไซต์ www.sawmillexchange.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์การขาย

                                           
๘๓ กรมบังคับคดี กระทรวงยุตธิรรม, บังคับคดีอาเซียน, http://www.led.go.th/led_asean/pdf/execution-singapore.pdf 
๘๔ พิชญลักษณ์ ค าทองสุก. (๒๕๕๔). การขายทอดตลาดทางอินเทอร์เน็ต, วิทยานพินธ์ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต. สาขานิติศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. https://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/๒๔๗๗๓๘, หน้า ๙๓. 
๘๕ เร่ืองเดียวกัน. หนา้ ๘๙. 



๔๔ 
 

ของที่เฉพาะทางและตรงกับทรัพย์สินของลูกหนี้มากกว่า แต่เมื่อศาลได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่ากิจกรรมการขาย
ทอดตลาดที่เกิดข้ึนในเว็บไซต์ www.ironplanet.com ได้มีจ านวนผู้สู้ราคาที่เพียงพอที่ท าให้การขายทอดตลาด
ในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล จึงตัดสินให้การขายทอดตลาดในครั้งนี้สามารถท าได้๘๖ 

เครือรัฐออสเตรเลีย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือรัฐออสเตรเลีย ได้แก่ 

กฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีและบริการด้านคดี (Service and Execution of Process Act) ซึ่งก าหนดว่าเมื่อ
ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษา ศาลสามารถแต่งตั้งเจ้าพนักงานที่เรียกว่า Sheriff เพ่ือยึดทรัพย์สิน หรืออายัด
สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ หรือสั่งให้ส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดให้กับเจ้าหนี้ หากลูกหนี้ไม่
ปฏิบัติตาม ขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการขายทอดตลาดเพ่ือน าเงินมาช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามค 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
ขายทอดตลาดจะเป็นการให้บุคคลสู้ราคาที่สูงที่สุดและเป็นที่พอใจของฝ่ายผู้ขาย มีการก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และขั้นตอนของการน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ซึ่งน ามาใช้กับการขายทอดตลาดของทรัพย์สินทุก
ชนิด หากเป็นการขายทอดตลาดก็จะน าบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับด้วยเสมอ การ
ขายทอดตลาดมีการก าหนดไว้ให้มีการโฆษณาประกาศเพ่ือน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด เพ่ือเชิญชวนให้
ประชาชนหรือผู้ที่สนใจทรัพย์สินเข้าร่วมการประมูลหรือร่วมกันเสนอราคาด้วยการเคาะไม้หรือแสดงกิริยาตาม
จารีตประเพณี บุคคลที่ให้ราคาสูงผู้นั้นก็จะมีฐานะเป็นผู้ซื้อการขายทอดตลาดจึงบริบูรณ์สัญญาการขาย
ทอดตลาดก็เกิดขึ้นและมีผลใช้บังคับระหว่างคู่สัญญา สัญญาดังกล่าวจึงเกิดขึ้นทันที แต่ถ้าหากว่าผู้ซื้อยังไม่ได้
เคาะไม้หรือกระท าด้วยประการใดในลักษณะเป็นการสนองในท านองเดียวกัน การขายทอดตลาดนั้นก็ยังไม่
สมบูรณ์ไม่มีผลผูกพันหรือหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา ส าหรับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สามารถมีผลบังคับใช้กับผู้ซื้อและผู้ขายในฐานะคู่สัญญาที่มีเจตนาในการ
โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่กันนั้น ศาลได้ให้ความคุ้มครองในทรัพย์สินที่น าออกขายทอดตลาดผู้ซื้อจะไม่เสีย
สิทธิของผู้ซื้อในทรัพย์สินนั้น สัญญาที่เกิดขึ้นจึงมีสถานะเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งสามารถ
เรียกให้อีกฝ่ายช าระหนี้ต่อตนได้ และหากได้มีหลักฐานเป็นหนังสือ วางมัดจ า หรือช าระหนี้บางส่วนด้วยแล้ว ก็
สามารถฟ้องคดีเพ่ือบังคับช าระหนี้ตามสัญญาจะซื้อจะขายนี้ได้๘๘ 
                                           

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). เร่ืองเดิม. หน้า ๖๒. 

http://www.ebay/
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๓.๕.๒  กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขำยทอดตลำด พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ประกำศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำรขำยทอดตลำดโดยเพิ่มช่องทำงในกำรเสนอรำคำผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙ ใน ข้อ ๒๒๘๙ ได้
ก าหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจจัดให้มีการขายทอดตลาดโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับนี้ ได้
มีการออกประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง การขายทอดตลาดโดยเพ่ิมช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ก าหนดให้ส านักงานบังคับคดีเป็นผู้ประกาศขายทอดตลาดและด าเนินการขาย
ทอดตลาด เป็นส านักงานศูนย์กลาง (Center) และให้ส านักงานบังคับคดีซึ่งด าเนินการให้มีการเสนอราคาผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส านักงานเครือข่าย (Node) โดยผู้เสนอราคาผ่านระบบจะต้องตรวจสอบจ านวนเครื่อง
อุปกรณ์ท่ีพร้อมให้บริการในแต่ละส านักงานเครือข่ายจากเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี (www.led.go.th) หลังจาก
นั้นจึงด าเนินการจองอุปกรณ์ที่ส านักงานเครือข่ายที่ตนประสงค์จะเข้าเสนอราคาตามระยะเวลาที่กรมบังคับคดี
ก าหนดพร้อมลงนามในใบจองเครื่องอุปกรณ์และสัญญารับทราบเงื่อนไขในการเสนอราคาโดยผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

๓.๕.๓  ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐  

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายหลักในเรื่องของการบังคับคดีได้รับรองเรื่องการ
ขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในมาตรา ๓๓๑๙๐ ความว่า เมื่อได้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิ
เรียกร้องทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือได้มีการส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องที่ถูก
อายัดแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว หากลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ตามค าพิพากษา ศาลจะมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการเพ่ือน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาดน าเงินมาช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีส่วน
ได้เสีย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์และกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้นหรือตามที่ศาลมีค าสั่งก าหนด หรือขายโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาดแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการออกกฎกระทรวงดังกล่าวแต่อย่างใด 

                                           
๘๙ ข้อ ๒๒ ของกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติว่า “เจ้าพนักงานบังคับคดี

อาจจัดให้มีการขายทอดตลาดโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี” 

๙๐ มาตรา ๓๓๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๓๓๒ และมาตรา ๓๓๖ เมื่อได้ยึดทรัพย์สิน
หรืออายัดสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือได้มีการส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดแก่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีแล้ว ถ้าไม่มีเหตุสมควรงดการบังคับคดีไว้ก่อน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้นหรือตามที่ศาลมีค าสั่งก าหนด หรือขายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องแจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ซ่ึงจะท า
การขายทอดตลาดให้บรรดาผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซ่ึงปรากฏตามทะเบียนหรือประการอื่นได้ทราบด้วย โดยจะท าการขายทอดตลาดในวันหยุด
งานหรือในเวลาใด ๆ นอกเวลาท าการปกติก็ได้  ทั้งนี้ ก าหนดวันและเวลาขายดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันยึด อายัด หรือส่ งมอบ
ทรัพย์สินนั้น 

เพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความเท่ียงธรรม บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีมีสิทธิเต็มที่ในการเข้าสู้ราคาเองหรือหาบุคคล
อื่นเข้าสู้ราคาเพื่อให้ได้ราคาตามที่ตนต้องการ และเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดแล้ว ห้ามมิให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียใน
การบังคับคดีทั้งหลายหยิบยกเร่ืองราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดมีจ านวนต่ าเกินสมควรมาเป็นเหตุขอให้มีการเพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นอีก” 



๔๖ 
 

๓.๕.๔  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยทอดตลำด 
 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
กฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพ่ือดูแลก ากับผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบขายตรง คือมุ่งคุ้มครอง

ผู้บริโภคในการเข้าท าสัญญาซื้อขายกับผู้ประกอบธุรกิจโดยมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่ห่างโดย
ระยะทางท่ีเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงอาจก่อให้เกิดการหลงผิด ถูกหลอก ล่อลวงหรือเอาเปรียบผู้บริโภค การท าธุรกิจ
สินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นการเสนอขายสินค้าโดยน าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้
บังคับในส่วนของการแสดงเจตนา ตามมาตรา ๑๖๙๙๑ ให้ความหมายของการแสดงเจตนาในกรณีที่บุคคลซึ่งมิได้
อยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามีผลเป็นการแสดงเจตนานับแต่เวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับ ในการขายทอดตลาด
แบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีการด าเนินการขายทอดตลาด ณ สถานที่ทางกายภาพและทั้งสองฝ่ายต่างก็ทราบว่าอีก
ฝ่ายได้ท าการถ่ายทอดสดย่อมเป็นการแสดงเจตนาในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีผล
เมื่อการแสดงเจตนาไปถึงผู้รับ๙๒ 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกฎหมายที่มีความเชื่อมโยงกับกฎหมายอ่ืน ๆ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

จึงเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับเพ่ือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน คู่สัญญาจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะ
น าบทบัญญัตินี้มาใช้บังคับเพ่ือคุ้มครองบุคคลบางประเภท และบางสถานการณ์ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้บริโภคถูกคุกคาม
เพราะตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบทางด้านกฎหมาย ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงมีขึ้นเพ่ือความสมบูรณ์ของการ
แสดงเจตนา และรองรับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคเก่ียวกับสินค้าและบริการของผู้บริโภคจากการที่ได้ซื้อสินค้า
ทอดตลาดมาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีองค์กรกลางด้านคุ้มครองผู้บริโภคในการก ากับดูแล๙๓ 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
กฎหมายฉบับนี้ออกมาเพ่ือคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจซึ่งอยู่ในฐานะที่ด้อยประสบการณ์อาจท าให้ผู้

ประกอบธุรกิจเกิดการเสียเปรียบเกินสมควร โดยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคน ามาใช้ควบคู่กัน โดย
ก าหนดให้มีผลบังคับเท่าที่เป็นธรรมเท่านั้น การพิจารณาข้อก าหนดว่าข้อก าหนดใดเป็นธรรมอยู่ในอ านาจของ
ศาลในการพิจารณาตามหลักวิญญูชนทั่วไป เว้นแต่ข้อก าหนดใดเข้ากฎหมายเป็นหลักเฉพาะหรือยกเว้นความรับ
ผิด ส่วนนี้ศาลไม่อาจใช้วิจารณญาณในการพิจารณาได้ ศาลจะเข้ามามีบทบาทในการพิจารณาว่าข้อก าหนดหรือ
ยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดนั้นมีผลใช้บังคับเพียงใด๙๔ 

๓.๕.๕  พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกใช้บังคับเพ่ือรองรับข้อมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลเสมือนเป็นการบังคับใช้โดยทั่วไปเหมือนเอกสารที่เป็นหนังสือและหลักฐานเป็นหนังสือ ทั้ง
ยังมีผลรับรองการรับและการส่งข้อมูลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการแสดงเจตนา ส าหรับการแสดงเจตนา
แบบ Real Time สามารถแสดงเจตนาได้ในเวลาจริง เช่น การใช้โปรแกรม Face Time, Facebook Live และ
การแสดงเจตนาแบบ Non-Real Time คือการแสดงเจตนาแต่ผู้รับไม่สามารถตอบรับเจตนาได้ทันที ต้องใช้
                                           

๙๑ มาตรา ๑๖๙ แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ บัญญัติวา่ “การแสดงเจตนาที่กระท าต่อบุคคลซ่ึงมิได้อยู่เฉพาะ หน้า ให้ถือว่ามี
ผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนานั้น ไปถึงผู้รับการ แสดงเจตนา แต่ถา้ได้บอกถอนไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานั้น ก่อน หรือพร้อมกันกับที่การแสดง
เจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานั้นตกเป็นอันไร้ผล 

การแสดงเจตนาที่ได้ส่งออกไปแล้วย่อมไม่เส่ือมเสียไป แม้ภายหลัง การแสดงเจตนานั้นผู้แสดงเจตนาจะถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลสั่ง 
ให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ” 

๙๒ รวยรื่น พรวัฒนวิชยั. (๒๕๕๙). เร่ืองเดิม. หน้า ๗๓. 
๙๓ เร่ืองเดียวกัน. หนา้ ๗๗. 
๙๔ เร่ืองเดียวกัน. หนา้ ๘๗. 



๔๗ 
 

ระยะเวลาในการตอบรับต้องมีการเปิดโปรแกรมนั้นขึ้นมาก่อนจึงจะแสดงเจตนาตอบรับได้ ในการขายทอดตลาด
แบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น เนื่องจากผู้ใช้บริการได้กรอกและส่งข้อมูลไว้ในระบบล่วงหน้าแล้ว หากมีการเสนอราคา
ทรัพย์สินแล้วกฎหมายถือว่าเป็นข้อมูลและการแสดงเจตนาทั้งสิ้น ในผลของการแสดงเจตนานั้นกฎหมายฉบับนี้
ได้ให้การรับรองสถานะโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะปฏิเสธความมีผลทางกฎหมายเพียง เพราะข้อมูลนั้นปรากฏใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้๙๕ 

การปรับใช้กฎหมายกับเรื่องการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีปัญหาดังนี้ 
(๑) สถานะทางกฎหมายเกี่ยวกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ปัจจุบันการใช้กฎหมายเกี่ยวกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้น าบทบัญญัติทั่วไป

เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการก าหนดให้ค าเสนอและค าสนองตรงกัน โดยการน าทรัพย์สิน
จากค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลออกขายทอดตลาดโดยเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ซื้อหรือผู้สนใจสู้ราคากันและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ก าหนดกฎเกณฑ์ให้รองรับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มา
ปรับใช้โดยอนุโลมประกอบกับกฎกระทรวงที่ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่น ามาใช้รองรับสถานะทาง
กฎหมายในการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่จากการรวบรวมข้อมูลพบว่ากฎหมายของประเทศไทยยังไม่
มีการก าหนดให้เกิดกระบวนการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ เพราะในปัจจุบัน
ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง การขายทอดตลาดโดยเพ่ิมช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้เกิดการอ านวยความสะดวกในแง่การจองอุปกรณ์เพ่ือเข้าเสนอราคาและการเสนอราคา
โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ๙๖ 

(๒) ความรับผิดชอบในกรณีท่ีทรัพย์สินช ารุดบกพร่อง 
เนื่องจากการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการประมูลทรัพย์สินโดยผู้ซื้อและผู้ขาย

อยู่คนละที่และมีการถ่ายทอดสดเป็นการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของความช ารุด
บกพร่องของทรัพย์สินที่ได้ไปนั้นยังไม่มีแนวทางในการออกมาให้การรับรองหากทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดนั้นเกิด
ความช ารุดบกพร่องว่าผู้ชื้อหรือผู้ขายต้องรับผิดชอบ ส าหรับความช ารุดบกพร่องนั้นจะปรับใช้ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ หากท าการซื้อขายโดยทั่วไปนั้นผู้ซื้อได้ตรวจดูทรัพย์สินตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมการ
ประมูลเพื่อประเมินตัวทรัพย์นั้น หากผู้ซื้อต้องการเข้าประมูลทรัพย์สินตัวนั้น ย่อมหมายความว่าผู้ซื้อยอมผูกพัน
ตนเข้ายอมรับทรัพย์นั้นตามสภาพ และผู้ซื้อย่อมต้องรับความเสี่ยงในการท่ีทรัพย์สินนั้นช ารุดบกพร่อง 

(๓) การใช้สิทธิในการเลิกสัญญาของผู้ซื้อทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การยกเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่ง คือการตกลงยกเลิกสัญญาระหว่างคู่สัญญาและตามตัวบท

กฎหมาย ในการยกเลิกสัญญาของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะน าประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์อันเป็นลักษณะทั่วไปมาใช้บังคับแทน ซึ่งก าหนดหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดและ
ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหากผู้ซื้อไม่น าเงินมาช าระราคาทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด โดยก าหนดให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีน าทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดได้อีกครั้ง หากราคาทรัพย์สินนั้นต่ ากว่าครั้งแรกจะให้ผู้ซื้อ
ครั้งแรกท าการช าระราคาที่ต่างนั้นมิใช่การบอกเลิกการซื้อโดยสิ้นเชิง ผู้ซื้อรายแรกยังคงมีความผูกพันตนอยู่กับ
ทรัพย์สินและหากผู้ซื้อยังไม่ด าเนินการช าระ ผู้ขายสามารถบอกเลิกสัญญาได้และน าทรัพย์สินนั้นออกขาย
ทอดตลาดซ้ าอีกครั้ง ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อรายแรกยังคงมีผลผูกพันในราคาทรัพย์สินนั้นอยู่๙๗ 

                                           
๙๕ เร่ืองเดียวกัน. หนา้ ๘๒. 
๙๖ เร่ืองเดียวกัน. หนา้ ๙๔. 
๙๗ เร่ืองเดียวกัน. หนา้ ๑๐๓. 



๔๘ 
 

(๔) การน าบทบัญญัติเรื่องการขายซ้ ามาใช้กับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดให้ผู้ซื้อ

แสดงเจตนาซื้อขายโดยการประมูลทรัพย์สินผ่านระบบการถ่ายทอดสด หากผู้ประมูลทรัพย์สินได้ไม่น าเงินมา
ช าระทรัพย์ กฎหมายให้อ านาจเจ้าพนักงานน าทรัพย์นั้นออกขายทอดตลาดอีกครั้งเนื่องจากผู้ซื้อละเลยไม่ใช้
ราคาทรัพย์สินที่ประมูลได้ ในกรณีที่เจ้าพนักงานน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาดอีกครั้งหากมีผู้ประมูลทรัพย์ได้
น้อยกว่าครั้งแรก กฎหมายก าหนดให้ผู้ซื้อเดิมยังคงต้องผูกพันในการซื้อตัวทรัพย์นั้นเพ่ือคุ้มครองผู้ขายทอดตลาด
ไม่ให้เสียเปรียบ ส าหรับระยะเวลาในการน าทรัพย์สินออกประมูลซ้ ายั งไม่มีกฎหมายก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการขายทอดตลาดซ้ าไว้ว่าการขายทอดตลาดซ้ าจะต้องด าเนินการภายในก าหนดระยะเวลาเท่าใด๙๘ 

(๕)  ปัญหาขอบเขตการตกลงยกเว้นกฎหมายที่เก่ียวกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วยสัญญา ๓ เรื่อง ได้แก่ สัญญาขาย 

ทอดตลาดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทอดตลาด สัญญาตัวแทนระหว่างผู้ขายทอดตลาดกับบุคคลผู้รับเข้าท าหน้าที่
เป็นผู้ทอดตลาด และสัญญาให้บริการระหว่างผู้ให้บริการเว็บไซต์กับผู้ใช้บริการ  ซึ่งในที่นี้หมายถึงผู้ใช้บริการ
ทั้งหลายไม่ว่าจะได้เข้าผูกพันตามสัญญาขายทอดตลาดหรือไม่ แต่ด้วยบทบัญญัติในส่วนเอกเทศสัญญาว่าด้วย
เรื่องการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นกฎหมายที่มิ ใช่เรื่องอันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น คู่สัญญาในการขายทอดตลาดจึงสามารถตกลงเป็นอ่ืนได้ เช่น 
ข้อตกลงในเรื่องการใช้ราคาของผู้ซื้อทอดตลาด ข้อตกลงยกเว้นความรับผิดของผู้สู้ราคาเมื่อไม่ใช้ราคา หรือ
ข้อตกลงของผู้สู้ราคาที่จะไม่ถอนค าสู้ราคาของตน เป็นต้น เมื่อคู่สัญญาสามารถตกลงเป็นอ่ืนได้แล้ว อาทิ ยกเว้น
ความรับผิดของผู้สู้ราคาเมื่อไม่ใช้ราคา การตกลงแบบนี้ก็จะท าให้ฝ่ายอ่ืนเสียเปรียบ 

จากกรณีข้างต้น ทางแก้ก็คือสามารถน าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคและพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อ
สัญญาที่ไม่เป็นธรรมมาบังคับใช้ไม่ให้เกิดการตกลงยกเว้นกฎหมายให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสี ยเปรียบ อย่างไรก็ดี 
ส าหรับหลักเกณฑ์ท่ัวไปที่คุ้มครองผู้บริโภคนั้นได้น ามาใช้แค่บางส่วนของสัญญาเท่านั้น และเป็นสัญญาประเภทที่
กฎหมายฉบับนี้รับรองเท่านั้น กล่าวคือจะต้องเป็นสัญญาระหว่างผู้ประกอบการค้าในทางปกติของตนกับ
ผู้บริโภค หากพิจารณาลักษณะของการให้บริการการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว การ
ว่าจ้างให้ผู้ทอดตลาดด าเนินการในลักษณะสัญญาบริการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะไม่ อยู่
ภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้๙๙  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
๙๘ เร่ืองเดียวกัน. หนา้ ๑๐๙. 
๙๙ เร่ืองเดียวกัน. หน้า ๑๑๔. 



๔๙ 
 

บทที่ ๔ 
กำรศึกษำรูปแบบ วิธีกำร ผลดีและผลเสีย ข้อก ำหนดทำงกฎหมำยของกำรขำยทอดตลำด 

ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ของต่ำงประเทศ 
 

 
  การศึกษารูปแบบ วิธีการ ผลดีและผลเสีย ข้อก าหนดทางกฎหมายของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย ดังนี้ 
 
๔.๑ สำธำรณรัฐประชำชนจีน 

 

๔.๑.๑ ข้อก ำหนดทำงกฎหมำยของกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๑)  กฎหมำยหลัก  
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ของสำธำรณรัฐประชำชนจีน (Civil Code of the People’s 

Republic of China) 
 สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสภาประชาชนแห่งชาติ (Standing Committee 
of the National People’s Congress: NPCSC) น าไปสู่การร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดย ๒ ร่าง
แรกในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ และ พ.ศ. ๒๕๐๕ ล้มเหลว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ย่ าแย่และความวุ่นวายทางด้าน
การเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนในขณะนั้น 
 หลังจากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เปิดตัว “นโยบายการปฏิรูปและการเปิดประเทศ” ใน
เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๑ NPCSC ได้เริ่มร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขึ้นอีกครั้ง โดยพยายามที่จะ
ตอบสนองความต้องการในการสร้างเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นตลาดในปี พ.ศ.๒๕๒๒ แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท าให้ไม่สามารถสร้างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่สมบูรณ์ได้
ในเวลานั้น ดังนั้นในที่สุด NPCSC จึงตัดสินใจที่จะใช้แนวทางใหม่ คือการออกกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เป็น
การแยกเฉพาะเรื่องก่อน โดยที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จ านวนมาก เช่น บทบัญญัติทั่วไปของกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายการสมรส กฎหมายมรดก กฎหมายค้ าประกัน และกฎหมายสัญญา ได้รับการก าหนดหรือ
แก้ไขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แล้วจึงจะท าการรวมกฎหมายเหล่านี้เข้าเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อ
เงื่อนไขภายในประเทศมีความเหมาะสมในภายหลัง 
 สภานิติบัญญัติของสาธารณรัฐประชาชนจีนพยายามด าเนินการร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เป็นครั้งที่ ๔ ใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และน าส่งร่างประมวลกฎหมายฯนี้ ให้กับ NPCSC เพ่ือตรวจสอบใน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
แต่ในเวลานั้นได้ถูกระงับไว้ เนื่องจากมีประเด็นความซับซ้อนและประเด็นข้อโต้เถียงเกี่ยวกับตัวร่างประมวล
กฎหมายฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม NPCSC ยังคงใช้แนวทางในการก าหนดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  โดยแยก
ประเด็นเหมือนกับที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ จึงมีการตรากฎหมายทรัพย์สิน และกฎหมายความรับผิดทางละเมิด และ
มีการแก้ไขกฎหมายอื่น ๆ จ านวนมากซึ่งเป็นรากฐานส าหรับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเวลาต่อมา 
 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 



๕๐ 
 

NPCSC อีกหลายครั้ง ดังนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ร่างสุดท้าย จึงถูกน าเสนอและรับรองโดยสภา
ประชาชนแห่งชาติ (National People’s Congress: NPC) ในการประชุมประจ าปีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งถือเป็นการสรุปกระบวนการที่ใช้เวลานานถึงหกทศวรรษของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการตรา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีความครอบคลุมและทันสมัย๑๐๐ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้รับการรับรองโดยสภาประชาชนแห่งชาตินี้  ประกอบด้วย ๗  
ส่วน พร้อมบทบัญญัติเพ่ิมเติม ๘๔ บท มีทั้งสิ้น ๑,๒๖๐ มาตรา ถือเป็นประมวลกฎหมายที่มีความครอบคลุม
มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และเมื่อมีผลบังคับใช้ จะยกเลิกกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อ่ืน ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งหมด อันได้แก่ กฎหมาย
การสมรส (Marriage Law) กฎหมายมรดก (Inheritance Law) หลักการทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(General Principles of Civil Law) กฎหมายการรับบุตรบุญธรรม (Adoption Law) กฎหมายค้ าประกัน 
(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) 
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง๑๐๓ (Civil Procedure Law) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น มี
วัตถุประสงค์๑๐๔ เพ่ือปกป้องการใช้สิทธิในการด าเนินคดีของคู่กรณี ท าให้ศาลประชาชนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
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-on-
contracts#:~: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. 



๕๑ 
 

มาตรา ๒๒๓๑๐๕ ระบุว่า หากบุคคลที่ถูกบังคับคดีไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเอกสารทางกฎหมาย ศาล
ประชาชนจะมีอ านาจปิดผนึก อายัด ตรึง หรือจ าหน่ายทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกบังคับคดีได้  มาตรา ๒๒๖๑๐๖ 
ระบุว่า หลังจากทรัพย์สินได้ถูกปิดผนึกหรืออายัดแล้ว เจ้าหน้าที่บังคับคดีจะสั่งให้บุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับคดี
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเอกสารทางกฎหมายภายในเวลาที่ก าหนด ถ้าบุคคลไม่ปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันของตนภายในก าหนดเวลาที่ก าหนด ศาลประชาชนอาจมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการขายทรัพย์สินดังกล่าวได้ และมาตรา ๒๓๓๑๐๗ ระบุว่า หลังจากการใช้มาตรการบังคับคดีที่ระบุไว้ใน
มาตรา ๒๒๑ ๒๒๒ และ ๒๒๓ ของกฎหมายฉบับนี้ หากบุคคลที่ถูกบังคับคดียังไม่สามารถช าระหนี้ของตนได้ 
เมื่อเจ้าหนี้ตรวจพบว่าบุคคลที่ถูกบังคับคดีมีทรัพย์สินอ่ืนใด เจ้าหนี้อาจยื่นค าร้องต่อศาลประชาชนเพ่ือบังคับคดี
ต่อไป  
 ๒) กฎหมำยเฉพำะ 
 กฎหมำยพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำธำรณรัฐประชำชนจีน (E-Commerce Law of the 
People’s Republic of China) 
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก โดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชน
จีนซึ่งเป็นตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า ๑ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ จึง
เป็นเรื่องส าคัญที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะต้องด าเนินการปกป้องและมีกรอบการก ากับดูแลที่จะส่งเสริม การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องของตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยมีความกังวลเพ่ิมมากขึ้นเกี่ยวกับความจ าเป็นในการ
จัดให้มีการควบคุมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความจ าเป็นในการแก้ไข
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”  



๕๒ 
 

ขายสินค้าหรือการให้บริการผ่านเครือข่ายข้อมูลเช่น อินเทอร์เน็ต ยกเว้นผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน และ
บริการที่ให้ข่าวสาร โปรแกรมเสียง โปรแกรมวีดิทัศน ์สิ่งพิมพ์ หรือผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรม๑๐๙ 
 กฎหมายฉบับนี้ ได้ก าหนดผู้ ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-commerce operators) ไว้  ๓
ประเภท๑๑๐ ดังนี้ 
 ๑. ผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce operators) หมายถึงผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ขายสินค้าหรือให้บริการผ่านเว็บไซต์ที่จัดตั้งขึ้นเองหรือช่องทางอ่ืนที่ไม่ใช่แพลตฟอร์ม  
 ๒. ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce platform operators) ซึ่งอ้างถึง
บุคคลตามกฎหมายหรือองค์กรที่ไม่ได้จดทะเบียนในองค์กรที่จัดหาสถานที่ทางธุรกิจเสมือนการจับคู่ธุรกรรมการ
ปล่อยข้อมูลและบริการอ่ืน ๆ ให้กับคู่สัญญาของธุรกรรมพาณิชอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้พวกเขาสามารถด าเนิน
กิจกรรมธุรกรรมที่เป็นอิสระได้ 
 ๓. ผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์ม (operators on platform) หมายถึงผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่
ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 จุดเด่นของกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับใหม่นี้ ได้แก่  
 ๑. ภาษีอากรและการจดทะเบียนธุรกิจ 
 กฎหมายก าหนดให้ผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องจดทะเบียนเป็นหน่วยงานในตลาดโดยมี
ข้อยกเว้นบางประการ เช่น บุคคลที่ขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรืองานฝีมือของตนเอง หรือท าธุรกรรม
เล็กน้อยและเป็นระยะ ๆ (กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๑๐๑๑๑) 
 กฎหมายระบุเพ่ิมเติมว่าผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดต้องเสียภาษี แต่จะได้รับสิทธิพิเศษ
ด้านภาษ ี(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. 



๕๓ 
 

 ๒. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 เมื่อรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (กฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๒๓๑๑๓) กฎหมายก าหนดให้ผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระบุขั้นตอนการสอบถาม
แก้ไขและลบข้อมูลผู้ใช้และการยกเลิกบัญชีของผู้ใช้อย่างชัดเจน เมื่อผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับค า
ขอส าหรับข้อซักถาม การแก้ไข หรือการลบข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องตอบกลับใน
เวลาที่เหมาะสม เมื่อผู้ใช้ยกเลิกบัญชีของตนผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องลบข้อมูลของผู้ใช้ทันที เว้นแต่
จะมีกฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนหรือทั้งสองฝ่ายตกลงกัน (กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
มาตรา ๒๔๑๑๔)  
 ๓. ความรับผิดของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 กฎหมายระบุความรับผิดชอบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีให้บน
แพลตฟอร์มของตน หากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทราบหรือควรทราบว่าสินค้าหรือบริการที่จัดหาโดยผู้ให้บริการ
บนแพลตฟอร์มไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือทรัพย์สินหรือผู้ด าเนินการ
บนแพลตฟอร์มได้ละเมิดสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้บริโภค แต่ล้มเหลวในการด าเนินมาตรการที่
จ าเป็น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือหากสินค้าหรือบริการอาจส่งผลกระทบต่อชีวิต
และสุขภาพของผู้บริโภคและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานบน
แพลตฟอร์มเพ่ือการปกป้องความปลอดภัยของผู้บริโภค ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 
(กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๓๘๑๑๕)  
 หน่วยงานด้านการตลาดของรัฐบาลอาจสั่งให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ไม่ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ข้างต้นให้ด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากไม่ด าเนินการดังกล่าวมีโทษปรับตั้งแต่ 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. 



๕๔ 
 

 ๔. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 ตามกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หากผู้ถือสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อว่าผู้ให้บริการบน
แพลตฟอร์มละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของตน ผู้ถือสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาอาจแจ้งให้ผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มทราบและขอให้ด าเนินมาตรการเบื้องต้นที่จ าเป็น เช่น การลบหรือคัดกรองข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิด
ที่ถูกกล่าวหา การตัดการเชื่อมต่อหน้าเว็บที่เก่ียวข้องหรือการยุติธุรกรรมหรือบริการ หากผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
ไม่สามารถด าเนินมาตรการเบื้องต้นที่จ าเป็นในทันทีเมื่อได้รับการแจ้งเตือน จะต้องร่วมกันรับผิดชอบส าหรับ
ความเสียหายเพิ่มเติมพร้อมกับผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์ม (กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๔๒๑๑๗)  
 ทั้งนี้ เพ่ือให้เป้าหมายของกฎหมายใหม่บรรลุผล ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดจะต้องมีส่วนร่วม ผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการควบคุมข้อมูลเนื้อหาและการด าเนินการบนแพลตฟอร์มของตน 
ธุรกิจจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ส าคัญการฝึกอบรมและการน าไปใช้
เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบมีความสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่ 
 ข้อกังวลประการหนึ่งคือผลกระทบของกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งมีทรัพยากรน้อย
กว่าในการด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์ การฝึกอบรมและการปรับรูปแบบธุรกิจที่จ าเป็น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กฎหมายใหม่ นอกจากนี้กฎหมายฉบับใหม่ยังอาจก่อให้เกิดต้นทุนการเข้าสู่ตลาดที่สูงขึ้น ท าให้ธุรกิจบางรายไม่
สามารถเข้าสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้  
 นอกจากนี้หน่วยงานของรัฐจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนการบริหาร ทุกภาคส่วนต้อง
มีการเตรียมความพร้อมและมีส่วนร่วมในการใช้กฎหมายใหม่เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค ต้องมี
การแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับมาตรฐานและกลไกการบริหารอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง และปรับให้เข้ากับความเป็นจริง 
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ดี กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับใหม่นี้ได้ยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินการทางการค้าในโลกไซเบอร์และถือเป็นก้าวส าคัญในเส้นทางสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดพาณิชย์
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 ส่วนพร้อมบทบัญญัติเพ่ิมเติม มีทั้งสิ้น ๖๙ มาตรา๑๑๘ กฎหมายฉบับนี้
ตราขึ้นเพ่ือจุดประสงค์ในการก าหนดมาตรฐานการขายทอดตลาด รักษาความสงบเรียบร้อยของการขาย
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. 



๕๕ 
 

 ผู้ขายทอดตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีลักษณะเป็นวิชาชีพและอยู่ภายใต้การควบคุมจาก
ภาครัฐและสมาคมวิชาชีพ โดยได้มีการก าหนดอยู่ในกฎหมายการขายทอดตลาดในหมวดที่ ๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการขายทอดตลาด ซึ่งได้มีการตรากฎหมายมาตรา ๑๐-๒๔ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายทอดตลาด (Auctioneer) 
เอาไว้ โดยในมาตรา ๑๐๑๒๐ ระบุว่า ผู้ขายทอดตลาด หมายถึงบุคคลตามกฎหมายขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายนี้ และ กฎหมายบริษัทของสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประมูล 
 การจัดตั้งบริษัทขายทอดตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามมาตรา ๑๒๑๒๑

 สามารถกระท าได้โดย 
 ๑. มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ ๑ ล้านหยวนขึ้นไป๑๒๒ 
 ๒. มีชื่อ โครงสร้างองค์กร สถานที่ และข้อบังคับของตนเอง 
 ๓. มีผู้เชี่ยวชาญด้านการขายทอดตลาดและพนักงานคนอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับการค้า 
 ๔. มีกฎเกณฑ์ส าหรับการขายทอดตลาดที่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 ๕. มีใบอนุญาตส าหรับการค้าพิเศษที่ออกโดยหน่วยงานความม่ันคงสาธารณะ 
 ๖. ปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาแห่งรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาการขายทอดตลาด และ 
 ๗. เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดโดยกฎหมายหรือกฎและข้อบังคับในการบริหาร 
 มาตรา ๑๔๑๒๓

 ก าหนดว่าการด าเนินการขายทอดตลาดของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นจะอยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของนายประมูล (auction master) โดยนายประมูลนี้จะต้องมีคุณสมบัติ๑๒๔ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ได้รับการศึกษาระดับวิทยาลัย ๓ ปีหรือการศึกษาขั้นสูงและความรู้ทางวิชาชีพเกี่ยวกับการขาย
ทอดตลาด 
 ๒. เคยท างานอย่างน้อย 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 จะต้องมีทนุจดทะเบียน 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. 
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๕๖ 
 

 มาตรา ๑๖๑๒๕ ระบุว่าการตรวจสอบคุณสมบัติและการรับรองคุณสมบัติของนายประมูลนั้น จะกระท า
โดยสมาคมการค้าขายทอดตลาด (auction trade association) โดยในสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น หน่วยงาน
ดังกล่าว คือ สมาคมผู้ขายทอดตลาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน๑๒๖ (China Association of Auctioneers: 
CAA) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๘ ถือเป็นสมาคมผู้ขายทอดตลาดแห่งชาติ แต่เพียงผู้เดียวในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีส านักงานใหญ่อยู่ในกรุงปักกิ่ง โดยมีสมาชิกเป็นบริษัทขายทอดตลาด ๓,๐๙๕ แห่งและผู้ขาย
ทอดตลาดรายบุคคล ๑๓,๖๒๒ รายทั่วประเทศ มีมูลค่าธุรกรรมของสมาชิกรวม ๗๒๖.๘ พันล้านหยวนในปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
 ทางสมาคมได้มีการออกใบอนุญาตให้กับกลุ่มผู้ขายทอดตลาดระดับชาติเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และมีการก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ เช่น Auction of Cultural Relics and Artworks จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ทางสมาคมไดม้ีการก าหนดมาตรฐานระดับชาติ 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 นอกจากนี้สมาคมยังได้จัดอบรมให้ความรู้ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมผู้จัดการอาวุโส การจัดการด้านการตลาดของการขายทอดตลาด และยังมีการ
ฝึกอบรมในระดับนานาชาติและแบบออนไลน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อีกด้วย  
 ในด้านการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทางสมาคมได้สร้าง
แพลตฟอร์มการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สมาชิกได้เริ่มใช้ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มี
การก าหนดมาตรฐานการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (online auction standard) กระทั่งปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก่อตั้งเครือข่ายการขายทอดตลาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Auction Network: 
CAN) ซึ่งเป็นการลงทุนโดย CAA และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ โดยเครือข่ายนี้ได้ให้บริการไอทีและแพลตฟอร์ม
ธุรกรรมส าหรับธุรกิจขายทอดตลาดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ครอบคลุมบริการต่าง ๆ 
ได้แก่ การตลาดของการขายทอดตลาด ให้ค าปรึกษาโครงการ ธุรกิจออนไลน์ การเงิน และโลจิสติกส์ 

๔.๑.๒  กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยภำคเอกชน 
 ๑) รูปแบบและวิธีกำร 
 การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วเนื่องจากพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต๑๒๗ โดยสมาคมผู้ขายทอดตลาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ระบุ
ว่าจ านวนการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ ๕๐ ในสาธารณรัฐประชาชน
จีนในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อเทียบกับในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เว็บไซต์การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มี
มากมายหลายร้อยบริษัท เว็บไซต์การขายทอดตลาดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมีอยู่เป็นจ านวนมาก๑๒๘ เช่น 
world. taobao.com, www.paipai.com, www.dangdang.com, global.jd.com, www.mbaobao.com 
และ www.newegg.com เป็นต้น โดยเว็บไซต์ขายทอดตลาดที่มีขนาดใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 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 

http://www.paipai.com/
http://www.dangdang.com/
http://www.mbaobao.com/
http://www.newegg.com/


๕๗ 
 

Taopao และ JD.com ได้เปิดตัวธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ชาวจีนส าหรับวิธีการ
ใหม่ ๆ ในการซื้อสินค้าออนไลน์ ผู้ประมูลที่มีศักยภาพสามารถดูรายการและเสนอราคาออนไลน์ได้โดยมีความ
เป็นส่วนตัว  
 Alibaba Group Holding Ltd. ได้กล่าวว่า เมือง ๕ เมืองอันดับแรก ที่มีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในสินค้าทุกกลุ่มมากท่ีสุด ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ หางโจว กวางโจว และเซินเจิ้น ซึ่งจากข้อมูลที่
ทางบริษัทรวบรวมพบว่า สินค้าที่ได้รับความนิยมในการขายทอดตลาดออนไลน์มากที่สุด ได้แก่ เครื่องประดับ
เพชรพลอย สินค้าฟุ่มเฟือย ชา ไวน์ ผลิตภัณฑ์แกะสลัก ตราประทับ และอสังหาริมทรัพย์ โดยเซี่ยงไฮ้มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดในกลุ่มเครื่องประดับเพชรพลอย ในขณะที่เมืองที่
มีผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย ได้แก่ ปักกิ่ง รองลงมาได้แก่
เมืองเซี่ยงไฮ้ และฝูโจว 
 การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ได้รับความนิยมทั้งจากผู้บริโภคทั้งชายและหญิง 
โดยพบว่ากลุ่มลูกค้าชายเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักในหลายภูมิภาคของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตปกครอง
ตนเองทิเบต ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และมณฑลกวางตุ้ง เจียงซู และเจ้อเจียง ผู้ซื้อในวิธีดังกล่าวส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
๒๖ ถึง ๓๕ ปี 
 เถาเป่า (Taopao) ถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์การขายทอดตลาดที่ประสบความส าเร็จมากที่สุดและมีขนาด
ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีน๑๒๙ ระบบการขายทอดตลาดทั้งหมดขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีในเว็บไซต์ของเถา
เป่าที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก โดยในเว็บไซต์มีทั้งการขายในรูปแบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์และการขายแบบก าหนดราคาในลักษณะหน้าร้านอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนการขายทอดตลาดยังได้มี
การแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ British auction และ Dutch auction นอกจากนี้ เถาเป่ายังสร้างกระดาน
แสดงความคิดเห็นเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกประกาศ/บทความต่างๆ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการท า
ธุรกรรมออนไลน์ที่ปลอดภัย การป้องกันรหัสผ่าน อีเมลหลอกลวง มีการน าเสนอวิธีใช้ฟังชั่นการแสดงความ
คิดเห็นของลูกค้าในเว็บไซต์ของตนเอง และยังมีการให้บริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ อย่างไรก็ดี ทาง
เว็บไซต์เถาเป่าได้มีการประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการรับผิดชอบในส่วนของคุณภาพ ความแท้หรือสถานะ
ทางกฎหมายของวัตถุที่น ามาขายทอดตลาดในระบบ หรือความสามารถในด้านการท าธุรกรรมของทั้งผู้ซื้อและ
ผู้ขาย  
 ๒) ผลดี-ผลเสีย 
 ผลดี 

(๑) การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุนด้านการเดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา และลดต้นทุนด้าน
เอกสาร นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร ท าให้องค์กรสามารถน าพ้ืนที่ไปพัฒนาในด้านอ่ืน 
ๆ ให้เกิดประโยชน์ 

(๒)  ท าให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการประมูลที่ผู้รับบริการทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์ 

(๓)  เป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการประมูลได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่มี
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการเพ่ิมโอกาสให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายมากขึ้น ท าให้
เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
 

                                           
๑๒๙ Lu, J., Wang, L. and Yu, C. (๒๐๐๗) “E-Auction in China: thcasof Taobao” 



๕๘ 
 

ผลเสีย 
ความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าจากการเจาะเข้าสู่ระบบความปลอดภัยไซเบอร์ของผู้กระท า  

ความผิด โดยอาจมีการโจรกรรมข้อมูลของผู้รับบริการในเว็บไซต์นั้น เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต และ
ข้อมูลบัญชีธนาคาร 

๔.๑.๓  กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในกระบวนกำรบังคับคดีแพ่งตำมค ำ
พิพำกษำ 

๑) รูปแบบและวิธีกำร 
 การขายทอดตลาดของจีนนั้นจะเป็นการขายทอดตลาดที่ยึดหลักและวิธีการจากกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง โดยหากบุคคลที่ถูกบังคับคดีไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเอกสารทางกฎหมาย ศาลประชาชน
จะมีอ านาจปิดผนึก อายัด ตรึง หรือจ าหน่ายทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกบังคับคดีได้ หลั งจากทรัพย์สินได้ถูกปิด
ผนึกหรืออายัดแล้ว เจ้าหน้าที่บังคับคดีจะสั่งให้บุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับคดีด าเนินการเพ่ือให้บรรลุภาระ
ผูกพันที่ระบุไว้ในเอกสารทางกฎหมายภายในเวลาที่ก าหนด ถ้าบุคคลไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใน
ก าหนดเวลาที่ก าหนด ศาลประชาชนอาจมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการขายทรัพย์สินดังกล่าวได้  
 แต่ในทางปฏิบัติพบว่าศาลของจีนมากกว่า ๕๐๐ แห่ง๑๓๐ ที่ใช้บริการการขายทอดตลาดออนไลน์จาก
แพลตฟอร์มของเอกชน เช่น เถาเป่า (Taobao) และจากบริษัทขายทอดตลาดเอกชนอีกมากกว่า ๒๐๐ แห่ง 
นอกจากนี้ยังมีการใช้บริษัทเอกชนที่มีความช านาญเฉพาะด้านในการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยากต่อการประเมิน
ราคาอีกด้วย เช่น งานศิลปะจะให้บริษัทนายหน้างานศิลปะ (art brokers) เป็นผู้ด าเนินการขายทอดตลาด 
 ตัวอย่างของการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ถูกยึดทางอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการโดยศาลสูงของมณฑล
เจ้อเจียงบนแพลตฟอร์มการขายอิเล็กทรอนิกส์ของเอกชน จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีอัตราที่ท าการขาย
ทอดตลาดส าเร็จเกือบร้อยละ ๙๔ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ดีกว่าการขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีเดิม (ไม่ใช่วิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์) ถึงร้อยละ ๑๕ ในขณะเดียวกันการชนะราคาส าหรับทรัพย์สินที่ยึดได้ราคาสูงกว่าราคาที่ก าหนด
ไว้ (reserved price) โดยเฉลี่ยเกือบร้อยละ ๔๕ ซึ่งดีกว่าราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์อย่างเห็นได้ชัด 
 ๓) ผลดี-ผลเสีย 

ผลดี 
(๑) การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุนด้านการเดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา และลดต้นทุนด้าน

เอกสาร นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดพ้ืนที่ในการเก็บเอกสารท าให้องค์กรสามารถน าพ้ืนที่ไปพัฒนาในด้านอ่ืน 
ๆ ให้เกิดประโยชน์ 

(๒)  มีการใช้ระบบความปลอดภัย (Security) ที่ได้มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีการ
ก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และมีการเข้ารหัส (Encryption) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ ท าให้
ลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลที่มักเกิดขึ้นจากการเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ และนอกจากนี้ยังสามารถ
เก็บข้อมูลที่เป็นความลับได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(๓)  ท าให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการขายทอดตลาดที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด สามารถเห็นข้อมูลที่
ถูกเรียบเรียงอย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์ 

(๔)  เป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการขายทอดตลาดได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่มี
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบทอดตลาดได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้ทรัพย์สินที่อยู่ในกระบวนการ
บังคับคดีสามารถน าออกมาขายทอดตลาดได้มากขึ้น ท าให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับกระบวนการยุติธรรม   
                                           

๑๓๐ www.alizila.com (๒๐๑๔) “It’s Hammer Time on Taopao’s Online Auction Site” 



๕๙ 
 

 ผลเสีย 
(๑) การสร้างระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลานานในการพัฒนา และต้อง

ใช้งบประมาณสูงในการสร้างระบบที่ปลอดภัย และการสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) ปัจจัยภายนอกด้านความเสถียรของอินเทอร์เน็ต หรือปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายระหว่างการ
ประมูลทรัพย์สินท าให้เกิดอุปสรรคในการประมูลทรัพย์สินของผู้สู้ราคา 

(๓) ปัจจัยภายนอกด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น การเจาะเข้าระบบของผู้ที่ไม่หวังดี เป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและเกิดปัญหาในการ
ด าเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ๔.๑.๔  กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ำยปกครอง 
 ๑) รูปแบบและวิธีกำร 
 หน่วยงานฝ่ายปกครองของจีนที่มีการท าการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญ คือ 
ส านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน๑๓๑ (General Administration of Customs of the 
People’s Republic of China: GACC) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของจีนที่ท าหน้าที่ด้านศุลกากรทั้งหมด มี
เจ้าหน้าที่รวมมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ดูแลด้านต่าง ๆ เช่น ด้านศุลกากร การตรวจสุขภาพบริเวณชายแดน การ
ตรวจสอบและการกักกันสัตว์ พืช และผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าและส่งออก ความปลอดภัยของอาหารที่น าเข้าและ
ส่งออก และการตรวจสอบสินค้า ในปัจจุบัน GACC มีแบ่งการท างานออกเป็น ๔๒ เขตศุลกากร และด าเนินงาน
ต่าง ๆ ผ่านส านักงานศุลกากรทั้งสิ้น ๖๗๘ แห่งทั่วประเทศ 
 การด าเนินงานของส านักงานศุลกากร จะอยู่ภายใต้กฎหมายศุลกากรของสาธารณรัฐประชาชนจีน๑๓๒ 
(Customs Law of the People’s Republic of China) ซึ่งได้มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ส านักงานศุลกากรของสาธารณรัฐประชาชนจีนไว้อย่างชัดเจน โดยหากมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานในแต่ละ
เขตพ้ืนที่ พบว่ามีสินค้าที่เข้าข่ายผิดกฎหมายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ทางส านักงานศุลกากรสามารถท าการ
เข้ายึด หรือท าลายสินค้าของกลางได้ ในกรณีที่ท าการยึด ทางส านักงานอาจมีการท าการขายทอดตลาด และ
จัดส่งรายได้ท่ีเกิดข้ึนเข้าคลังต่อไป ซึ่งในปัจจุบันพบว่าส านักงานศุลกากรได้มีการท าการขายทอดตลาดสินค้าด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยการขายทอดตลาดผ่านทางแพลตฟอร์มเอกชนขนาดใหญ่ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เช่น Taopao และ JD.com เป็นต้น  
 ตัวอย่างสินค้าที่มีการขายทอดตลาดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โดยส านักงานศุลกากร เช่น ส านักงาน
ศุลกากรเทียนจินได้มีการขายทอดตลาดไวน์และสุราที่ยึดมาได้๑๓๓ และมีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นจ านวนประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ขวด มูลค่าประมาณมากกว่า ๕.๓๕ ล้านหยวน หรือ ๗๘๓,๐๐๐ 
ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น ๒ ล็อตใหญ่ โดยล็อตแรกเป็นไวน์ทั้งหมด เช่น Lafite Légende จ านวน ๓๗๒ ขวด 
Lafite Saga จ านวน ๑๗๖ ขวด ไวน์แบรนด์น าเข้ายอดนิยมของจีนแผ่นดินใหญ่ จ านวน ๒ ขวด 'Krakus' จาก
โปแลนด์ จ านวน ๒,๒๙๘ ขวด ไวน์จาก 'Reeds Estate' ในนิวซีแลนด์ จ านวน ๒,๐๖๔ ขวด และไวน์ 'Don 
Jon' จากฝรั่งเศส จ านวน ๑๔,๙๖๔ ขวด ราคาเริ่มต้นส าหรับล็อตแรกนี้คือ 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 
๑๓๒ “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” 
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และ Glenfarclas ครบรอบ ๑๗๙ ปี, Rawson’s Retreat และ LVMH’s Moët & Chandon และ Montesissa 
ของอิตาลี ราคาประมูลส าหรับล๊อตที่สองเริ่มต้นที่ ๕.๓๕ ล้านหยวน (๗๘๓,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ)  
 อีกตัวอย่างหนึ่งคือส านักงานศุลกากรในมณฑลหูหนาน มีการขายทอดตลาดด้วย วิธีการทาง
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
ส าหรับศุลกากรจีนในการประมูลสินค้าที่ถูกยึดทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเช่น  JD.com และ Tmall.com 
เป็นต้น 
 ๒) ผลดี-ผลเสีย 

ผลดี 
(๑) มีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น  มาใช้จัดการเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ของ

ทรัพย์สิน การช าระเงิน และการท าสัญญา จึงเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและลดต้นทุนด้านการ
เดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา ด้านเอกสาร และประหยัดพ้ืนที่ในการเก็บเอกสารท าให้องค์กรสามารถน าพ้ืนที่ไป
พัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ให้เกิดประโยชน์ 

(๒)  ท าให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการประมูลที่ผู้รับบริการทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์ 

(๓) เป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการประมูลได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่มี  
อินเทอร์เน็ตสามารถข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สินที่  
รัฐบาลยึดมาจากการกระท าที่ผิดกฎหมาย ท าให้เกิดรายได้เข้ารัฐและเกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของ 
ประเทศโดยรวม 
 ผลเสีย 

(๑) ปัจจัยภายนอกด้านความเสถียรของอินเทอร์เน็ต หรือปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายระหว่างการ
ประมูลทรัพย์สินท าให้เกิดอุปสรรคในการประมูลทรัพย์สินของผู้สู้ราคา 

(๒)  ปัจจัยภายนอกด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น การเจาะเข้าระบบของผู้ที่ไม่หวังดีเป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและเกิดปัญหาในการ
ด าเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
๔.๒  สำธำรณรัฐเกำหลี 

๔.๒.๑ ข้อก ำหนดทำงกฎหมำยของกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐเกาหลี

ประกอบไปด้วย พระราชบัญญัติพาณิชย์ (Commercial Act) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง (Civil 
Procedural Act) และพระราชบัญญัติการบังคับคดีแพ่ง (Civil execution Act) พระราชบัญญัติพาณิชย์ 
(Commercial Act) ก าหนดให้ธุรกรรมการซื้อขายที่กระท าโดยการประมูลมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขาย หลักการนี้เป็นหลักการพ้ืนฐานที่ท าให้การประมูลไม่ว่าจะด าเนินโดยองค์กรเอกชน หรือการประมูล
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่ด าเนินการโดยศาลผ่านเว็บไซต์การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของศาล (www.courtauction.go.kr) มีผลผูกพันทางกฎหมาย ส าหรับพระราชบัญญัติวิธี
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พิจารณาความแพ่ง (Civil Procedural Act) ได้ก าหนดให้พนักงานบังคับคดี (Execution Officer) ซึ่งเป็น
พนักงานภายใต้บังคับของศาล มีอ านาจในการบังคับคดีหลังจากที่ศาลมีค าพิพากษาแล้ว ซึ่งรวมถึงการ
ด าเนินการให้มกีารขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ ส่วนวิธีการในการขายทอดตลาด
นั้นจะก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบังคับคดีแพ่ง (Civil execution Act) ซึ่งก าหนดให้เจ้าหนี้ร้องขอต่อศาล
ให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ และเมื่อศาลอนุมัติตามค าขอของเจ้าหนี้ก็จะสั่งให้พนักงานบังคับคดี
ด าเนินการขายทอดตลาดต่อไป  

นอกจากกฎหมายหลักที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภคในธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Act on the Consumer Protection in Electronic Commerce, etc) 
และพระราชบัญญัติธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Transaction Act) ที่ก าหนด
มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ซื้อทรัพย์สิน) ในระบบที่ซื้อขายอยู่ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ รับความ
คุ้มครองจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และก าหนดมาตรการคุ้มครองการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความปลอดภัย ท าให้ระบบการวางหลักประกันเพ่ือเข้าสู้ราคาในการประมูล
ทรัพย์สินที่อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ส่งผลให้ประชาชนมีความมั่นใจระบบการ
ขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๑) กฎหมำยหลัก 
พระรำชบัญญัติพำณิชย์ (Commercial Act) แก้ไขล่ำสุด พ.ศ. ๒๕๕๗ 
พระราชบัญญัติพาณิชย์เป็นกฎหมายที่ก าหนดความสัมพันธ์ของนิติสัมพันธ์ทางพาณิชย์ในเรื่องสัญญา 

ผลของการซื้อขาย หนี้ และเรื่องการละเมิด โดยในส่วนของการประมูลนั้น พระราชบัญญัติพาณิชย์ก าหนดให้
การประมูลเป็นวิธีการหนึ่งของการซื้อขายที่กฎหมายรองรับ ในการประมูล กฎหมายก าหนดให้ผู้ขายต้องแจ้งให้
ผู้ซื้อทราบถึงก าหนดเวลาในการขายทรัพย์สินเพ่ือให้ผู้ซื้อสามารถเตรียมตัวในการเข้าประมูล๑๓๔ และหลังจาก
การประมูลเสร็จสิ้น คู่สัญญาจะต้องผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เช่น ผู้ขายทรัพย์สินมีหน้าที่ต้องส่งมอบ
ทรัพย์ให้กับผู้ซื้อ และผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องช าระราคาทรัพย์สินหลังจากเป็นผู้ชนะประมูล  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการ
ประมูลด้วยวิธีปกติเป็นสิ่งที่กฎหมายรองรับว่าก่อให้เกิดสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ส่วนการประมูลด้วย
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 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดการด าเนินวิธีพิจารณาคดีในชั้นศาล เช่น 

การรับฟ้องคดี การพิจารณาพยานหลักฐาน การก าหนดระยะเวลาและวิธีการส่งเอกสารไปยังคู่ความ และผลของ
ค าพิพากษา โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สิ้นสุดแล้ว 
(Final and Conclusive)๑๓๕ ซึ่งได้แก่ค าพิพากษาที่ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ค าพิพากษาต่อแล้ว พนักงานของ
ศาลจะต้องส่งส าเนาค าพิพากษาที่เป็นที่สิ้นสุดแล้ว 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. 



๖๒ 
 

ค าพิพากษา๑๓๖ หลังจากท่ีคู่ความได้รับส าเนาค าพิพากษา คู่ความจะต้องปฏิบัติตามค าพิพากษา แต่เมื่อลูกหนี้ไม่
ยอมปฏิบัติตามค าพิพากษา ศาลจะเริ่มกระบวนการบังคับคดีโดยมอบให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีท าหน้าที่
ด าเนินการให้เกิดการบังคับคดี ซึ่งรวมถึงการสั่งให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลู กหนี้เพ่ือน ามาช าระหนี้
ให้กับเจ้าหนี้เพ่ือให้เป็นไปตามค าพิพากษา วิธีการและกระบวนการบังคับคดีนี้จะก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การบังคับคดีแพ่ง (Civil execution Act) ซึ่งจะกล่าวต่อไป 

พระรำชบัญญัติกำรบังคับคดีแพ่ง (Civil Execution Act) แก้ไขล่ำสุด พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พระราชบัญญัติการบังคับคดีแพ่งมีวัตถุประสงค์ในการก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการบังคับคดีและ

การขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ือน ามาช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ประกอบ
ไปด้วยหลักการดังนี้ 

(๑) เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาท าค าร้องต่อศาลเป็นลายลักษณ์อักษรให้ท าการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา ในค าร้องจะอธิบายต่อศาลถึงข้อมูลของทั้งสองฝ่าย ได้แก่ เจ้าหนี้  และลูกหนี้ 
รายละเอียดของทรัพย์สินที่ขอให้ขายทอดตลาด และข้อเรียกร้องของเจ้าหนี้ในการขอให้ศาลประกาศขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้๑๓๗ 

(๒) เจ้าพนักงานบังคับคดี (Execution Officer) มีอ านาจในการเข้าอาคารสถานที่เพ่ือไปสืบทรัพย์และ
สืบสวนลูกหนี้และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องที่อาศัยอยู่ในทรัพย์สินที่พิพาท และมีอ านาจขอให้บุคคลเหล่านี้ส่ง
เอกสารเพื่อประกอบการขายทอดตลาด ในกรณีที่จ าเป็น พนักงานบังคับคดีสามารถด าเนินการเท่าที่เหมาะสมใน
การเปิดประตูท่ีใส่กลอนอยู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้๑๓๘ 

(๓) เมื่อศาลเห็นชอบให้มีการขายทอดตลาดแล้ว ศาลจะมอบหมายให้พนักงานด าเนินการยึดทรัพย์สิน
นั้นไว้เพ่ือป้องกันไม่ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาโอนทรัพย์สินไปให้บุคคลอ่ืนหรือด าเนินการใดๆ ที่จะเป็นการ
ขัดขวางการขายทอดตลาด๑๓๙ 

(๔) หลังจากได้ยึดทรัพย์สินโดยสมบูรณ์แล้ว ศาลจะท าการก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ในระหว่างนี้ เจ้าหนี้รายอื่นหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถคัดค้านการขายทอดตลาดและร้อง
ขัดทรัพย์ต่อศาลได้๑๔๐ 

(๕) ศาลจะสั่งให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือก าหนดราคาขั้นต่ าในการประมูล (Minimum Sale 
Price) ศาลสามารถสั่งให้มีผู้ประเมินมาท าการประเมินทรัพย์สินและผู้ประเมินสามารถท าค าร้องขอต่อศาลให้
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. 



๖๓ 
 

(๖) หลังจากขั้นตอนการประเมินราคาทรัพย์สินเสร็จสิ้นแล้ว ศาลจะก าหนดวิธีการขายทอดตลาด๑๔๒ 
ก าหนดวันขายทอดตลาด (Date of Bidding) วันที่ออกค าสั่งเสร็จสิ้นการขายทอดตลาด (Date of Decision on 
Successful Bidding)๑๔๓ ก าหนดข้อมูลรายละเอียดที่แจ้งต่อสาธารณชนถึงการขายทอดตลาด ประกอบด้วย 
ข้อมูลของทรัพย์สิน ผู้ครอบครองทรัพย์สินในขณะที่ทรัพย์สินท าการขายทอดตลาดและระยะเวลาที่การ
ครอบครองนั้นสิ้นสุดลง วันและสถานที่ของการขายทอดตลาด ราคาเริ่มต้นในการประมูลทรัพย์สิน วันและเวลา
วันที่ออกค าสั่งเสร็จสิ้นการขายทอดตลาด  

๒) กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Act on the Consumer Protection 

in Electronic Commerce, etc) แก้ไขล่ำสุด พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า e-Commerce Act 

ก าหนดให้ผู้ให้บริการที่ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้บริโภคจะต้องต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายนี้
เพ่ือที่จะปกป้องผลประโยชน์ของผู้รับบริการ ดังนั้น ผู้ประมูลทรัพย์สินได้จากการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ด้วย ซึ่งเป็นการเพ่ิมความเชื่อม่ันให้กับประชาชนในการเข้า
ใช้ระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ส าหรับ
อสังหาริมทรัพย์ และการท าสัญญาซื้อขาย ที่สามารถด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น เนื่องจากมี
กฎหมายนี้ให้การคุ้มครอง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ก าหนดหลักการที่ส าคัญ
ไว้ดังนี้ 

(๑) ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาบันทึกรายการธุรกรรมไว้เพ่ือการตรวจสอบภายหลัง๑๔๔ 
(๒) ผู้ให้บริการจะต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ือไม่ให้ข้อมูลของผู้รับบริการเกิดการรั่วไหล ซึ่ง

ประกอบด้วย ข้อมูลการจ่ายเงิน และข้อมูลการเงินของผู้บริโภค๑๔๕ 
(๓) ผู้ให้บริการจะต้องด าเนินการป้องกันความเสียหายเมื่อเกิดความเสียหายกับผู้รับบริการจากการการ

ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ต้องด าเนินการยืนยันตัวตนเพื่อตรวจสอบผู้กระท าความผิดเพ่ือส่งต่อข้อมูลให้
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่อไป หรือด าเนินการลดหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึน๑๔๖ 

(๔) ผู้รับบริการสามารถร้องขอให้มีการระงับข้อพิพาทโดยการประนีประนอมระหว่างผู้ให้บริการกับ
ผู้รับบริการ โดยส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (Fair Trade Commission) จะร้องขอให้มีการ
แต่งตั้งผู้ประนอมในการระงับข้อพิพาท และเมื่อข้อพิพาทได้ไกล่เกลี่ยแล้ว ส านักงานคณะกรรมการแข่งขัน
ทางการค้าจะออกข้อเสนอแนะให้คู่พิพาทปฏิบัติตาม๑๔๗ 

                                           
๑๔๒ Civil Execution Act, Article ๑๐๓: Method of Sale for Compulsory Auction. 
๑๔๓ Civil Execution Act, Article ๑๐๔: Fixing Date of Bidding and Date of Decision on Successful Bidding, etc. 
๑๔๔ 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. 



๖๔ 
 

พระรำชบัญญัติธุรกรรมทำงกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Transaction Act) 
แก้ไขล่ำสุด พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พระราชบัญญัติธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นพระราชบัญญัติที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ.  ๒๕๔๙  
และมีการแก้ไขหลายครั้ง โดยแก้ไขครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติดังกล่าวถูกบัญญัติขึ้นเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทาง
กฎหมาย และเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความสะดวกทางการเงินส าหรับประชาชน รวมถึงเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยสร้างรากฐานส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

พระราชบัญญัติดังกล่าวครอบคลุมเนื้อหาส าคัญ เช่น ขอบเขตของธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การยืนยันรายละเอียดของธุรกรรม ความรับผิดของสถาบันการเงินหรือ
ผู้ประกอบการธุรกิจการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การมีผลของสัญญาธุรกรรมการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา
เมื่อการช าระเงินมีผล การขอให้ยกเลิกการช าระเงิน การใช้และแลกเปลี่ยนสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ หน้าที่ในการ
สร้างความปลอดภัย การวิเคราะห์และประเมินความเปราะบางของระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การกระท าอัน
เป็นการละเมิดทางอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างและเก็บบันทึกธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ในเรื่อง
ของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายฉบับนี้ท าให้การวางเงินที่เป็นหลักประกันผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อมีผู้ชนะประมูลสามารถด าเนินการได้เพราะ
กฎหมายได้ยอมรับให้การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีผลทางกฎหมาย๑๔๘  

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) 

ส าหรับรูปแบบและวิธีการจะยกตัวอย่างการประมูลของ Seoul Auction (seoulauction.com)๑๔๙ 
เพ่ือน ามาเป็นกรณีศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้ 

(๑) ผู้สู้ราคาลงทะเบียนในเว็บไซต์เพ่ือกรอกข้อมูลและยืนยันตัวตนก่อนท าการประมูล 
(๒) หลังจากลงทะเบียนแล้ว ผู้สู้ราคาเลือกทรัพย์สินที่สนใจบนเว็บไซต์เพ่ือดูรายละเอียดและข้อมูลของ

ทรัพย์สิน เว็บไซต์จะแสดงภาพทรัพย์สินเป็นลักษณะ “Preview” ที่ให้ผู้สู้ราคาสามารถพิจารณาทรัพย์สินได้ใน
หลายมุมมอง เมื่อผู้สู้ราคาเลือกทรัพย์สินที่สนใจจะเข้าสู้ราคาแล้ว เว็บไซต์จะส่งข้อมูลวันและเวลาการประมูลไป
ที่อีเมลของผู้สู้ราคาเพ่ือให้ผู้สู้ราคาสามารถกดลิงค์นั้นในวันเวลาที่ก าหนดและเข้าประมูลได้เลย 

                                           
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) ในวันและเวลาที่ก าหนดประมูล ผู้สู้ราคาจะต้องเข้าไปในเว็บไซต์เพ่ือยืนยันตัวเองอีกรอบและเพ่ือ
ยืนยันความจ านงในการเข้าประมูล 

(๔) ผู้สู้ราคาสามารถเลือกว่าจะประมูลออนไลน์แบบปกติหรือจะประมูลออนไลน์แบบอัตโนมัติ 
(Automatic Bidding) โดยผู้สู้ราคาสามารถตั้งราคาไว้ก่อนหน้าการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นลง ถ้าไม่
มีผู้สู้ราคาคนอื่นให้ราคาท่ีสูงว่าราคาที่ผู้สู้ราคาตั้งราคาไว้ก่อนหน้าการประมูล ผู้สู้ราคาก็จะเป็นผู้ชนะการประมูล 

(๕) ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ที่ให้ราคาสูงสุด แต่ถ้าราคาสูงสุดจากผู้สู้ราคาประมูลออนไลน์แบบปกตินั้น
เป็นราคาที่เท่ากันกับผู้ประมูลออนไลน์แบบอัตโนมัติ (Automatic Bidding) จะถือว่าผู้ประมูลออนไลน์แบบ
อัตโนมัติเป็นผู้ชนะการประมูล และถ้ามีผู้ประมูลออนไลน์แบบอัตโนมัติให้ราคาสูงสุดเท่ากัน ให้ดูที่เวลาของการ
ส่งราคา ผู้ใดส่งราคาเข้าระบบก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล 

(๖) เมื่อได้ผู้ชนะการประมูลแล้ว จะมีการส่งอีเมลไปยืนยันการชนะประมูล ถ้าหากผู้ชนะประมูล
ต้องการยกเลิกการซื้อทรัพย์สิน จะต้องช าระค่าปรับร้อยละ ๓๐ ของราคาท่ีประมูลชนะภายใน ๗ วันนับตั้งแต่ได้
ท าการแจ้งว่ายกเลิก 

(๗) การช าระราคาจะต้องช าระราคาที่ประมูลได้ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการประมูลร้อยละ ๑๘ ของ
ราคาที่ประมูลได้ สามารถเลือกช่องทางในการช าระราคาได้ทั้งการโอนเงินเข้าบัญชีของ Seoul Auction หรือ
ช าระราคาผ่านเว็บไซต์โดยใช้บัตรเครดิต หรือการช าระเงินด้วยตัวเองที่ส านักงาน Seoul Auction การช าระ
ราคาไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามจะต้องด าเนินการภายใน ๗ วันหลังจากท่ีประมูลเสร็จสิ้น 

(๘) ผู้ให้บริการมีบริการส่งของให้ผู้ชนะประมูลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายถ้าที่อยู่ของผู้ชนะประมูลอยู่ในเขตที่
ก าหนดไว้ เช่น ภายในกรุงโซลและปริมณฑล  

๒) ผลดี-ผลเสีย 
ผลดี 
(๑) การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุนด้านการเดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา และลดต้นทุน

ด้านเอกสาร นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดพื้นท่ีในการเก็บเอกสารท าให้องค์กรสามารถน าพ้ืนที่ไปพัฒนาในด้าน
อ่ืน ๆ ให้เกิดประโยชน์  

(๒) ท าให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการประมูลที่ผู้รับบริการทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์ 

(๓) เป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการประมูลได้มากขึ้นเนื่องจากประชาชนที่มี
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการเพ่ิมโอกาสให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายมากขึ้น ท าให้
เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

ผลเสีย 
ความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าจากการเจาะเข้าสู่ ระบบความปลอดภัยไซเบอร์ของผู้กระท า

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. 

https://www/
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๔.๒.๓  กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในกระบวนกำรบังคับคดีแพ่งตำมค ำ
พิพำกษำ 
 ๑) รูปแบบและวิธีกำร 

ภายใต้กฎหมายการบังคับคดีแพ่ง (Civil Execution Act) ศาลแพ่งของสาธารณรัฐเกาหลีท าหน้าที่
บังคับคดีและการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้เพ่ือให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระเงิน ศาลแพ่งของสาธารณรัฐ
เกาหลีมีระบบการขายทอดตลาดด้วยระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ courtauction.go.kr ที่น าทรัพย์สินใน
กระบวนการบังคับคดีมาเสนอขายให้ผู้ที่สนใจสู้ราคาเข้ามาดูรายละเอียดและข้อมูลที่ส าคัญที่บอกรายละเอียด
ของทรัพย์สิน เช่น รูปภาพของทรัพย์สิน ค าบรรยายถึงลักษณะของทรัพย์สิน ที่ตั้งของทรัพย์สินโดยแสดงใน
ลักษณะแผนที่ และตารางเวลาการขายทอดตลาด ผู้ที่สนใจสู้ราคาสามารถพิจารณาข้อมูลต่างๆ ของทรัพย์สินที่
อยู่บนเว็บไซต์และเข้าระบบเพ่ือท าการประมูลทรัพย์สินในเว็บไซต์ได้โดยต้องวางหลักประกันเป็นจ านวนเงินร้อย
ละ ๑๐ ของราคาทรัพย์สินที่ประกาศขายก่อนเข้าท าการประมูล 

ระบบการขายทอดตลาดด้วยระบบออนไลน์ของสาธารณรัฐเกาหลีเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการคดี
ของศาลของสาธารณรัฐเกาหลี (Case Management System) ซึงใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการทั้ง
กระบวนการตั้งแต่การยื่นค าร้องหรือค าฟ้อง กระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล ไปจนถึงกระบวนการบังคับคดี
และการขายทอดตลาด  

การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการบังคับคดีแพ่งตามค าพิพากษาศาล 
(Judicial Compulsory Auction) เกิดขึ้นหลังจากที่ศาลมีค าพิพากษาให้ลูกหนี้แพ้คดีที่เป็นหนี้เงิน และลูกหนี้
ต้องช าระหนี้เงินให้กับเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา แต่ลูกหนี้ไม่ยอมช าระหนี้ จึงท าให้เจ้าหนี้ต้องร้องขอศาลให้ยึด
ทรัพย์ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ือด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินลูกหนี้เพ่ือมาช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ โดยการ
ขายทอดตลาดนั้น ศาลแพ่งของเกาหลีจะด าเนินการขายทอดตลาดผ่านเว็บไซต์ courtauction.go.kr ตามที่ได้
กล่าวไปข้างต้น๑๕๑  

ผู้สนใจสู้ราคาสามารถเข้าไปดูข้อมูลทรัพย์สินที่ประกาศขายทอดตลาดได้ในเว็บไซต์ ประกอบไปด้วย 
ตารางเวลาการขายทอดตลาด รายละเอียดของทรัพย์สินที่ประกาศขายทอดตลาด รูปภาพของทรัพย์สิน และ
สถานที่ตั้งของทรัพย์สินที่แสดงในรูปแบบแผนที่ 

การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการบังคับคดีแพ่งตามค าพิพากษาศาล 
(Judicial Compulsory Auction) สามารถแบ่งได้เป็นสามขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนก่อนการประมูลทรัพย์สิน 
(Pre-Bidding Stage) ขั้นตอนการประมูลทรัพย์สิน (Bidding Stage) และขั้นตอนหลังการประมูลทรัพย์สิน 
(Post-Bidding Stage)  

(๑) ขั้นตอนก่อนการประมูลทรัพย์สิน (Pre-Bidding Stage) 
ขั้นตอนนี้เริ่มต้นด้วยการที่เจ้าหนี้ท าค าร้องขอไปที่ศาลเพ่ือขอขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ และ

จ่ายค่าธรรมเนียมค าร้องขอให้ขายทอดตลาดต่อศาล หลังจากนั้น ศาลจะพิจารณาค าร้องขอของเจ้าหนี้ว่า
เหมาะสมที่จะให้มีการขายทอดตลาดหรือไม่ ถ้าศาลพิจารณาว่าเหมาะสม ศาลจะมีค าสั่งให้เริ่มกระบวนการขาย
ทอดตลาด ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการด าเนินการให้ลูกหนี้ได้รับเอกสารแจ้งว่าจะมีกระบวนการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของลูกหนี้ เพ่ือให้ลูกหนี้ได้รับทราบถึงข้อมูลในด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่
ส าคัญเนื่องจากกระบวนการขายทอดตลาดทั้งหมดจะไม่สามารถเริ่มต้นขึ้นได้ถ้าหากลูกหนี้ไม่ได้รับเอกสาร
ดังกล่าว 
                                           

๑๕๑ Yulchon et al. (๒๐๑๙) “How the Auction Procedure Works in Korea” from https://www.yulchon.com/mail/๒๐๐๙๐๓/ 
realestate/ pdf_eng.pdf. 

https://www.yulchon.com/mail/๒๐๐๙๐๓/%20realestate/
https://www.yulchon.com/mail/๒๐๐๙๐๓/%20realestate/


๖๗ 
 

ในขั้นตอนต่อมา ศาลจะประกาศวัตถุประสงค์ในการขายทอดตลาดในครั้งนี้ต่อสาธารณะ และให้เจ้าหนี้
รายอ่ืนมาร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ พร้อมทั้งก าหนดเวลาการยื่นค าร้องขอเฉลี่ยทรัพย์นั้น หลังจากนั้น ศาลจะสั่ งให้ผู้
ประเมินราคาท ารายงานประเมินราคาทรัพย์สินของลูกหนี้ หลังจากได้รับรายงานการประเมินราคา ศาลจะ
ก าหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่ท าการประมูล พร้อมทั้งสั่งให้เตรียมข้อมูลเพ่ือบรรยายลักษณะและ
รายละเอียดของทรัพย์สิน ถ้าหากศาลพบข้อผิดพลาดที่เป็นสาระส าคัญในขั้นตอนใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ศาลจะ
สั่งให้มีการแก้ไขและเลื่อนระยะเวลาการยื่นค าร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ 

หลังจากที่พ้นระยะเวลายื่นค าร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ ศาลจะประกาศวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน พร้อมทั้ง
ก าหนดวิธีการขายทอดตลาดและราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่ท าการประมูล ขั้นตอนทั้งหมดของ Pre-Bidding 
Stage นี้จะใช้เวลาประมาณ ๕-๖ เดือน 

(๒) ขั้นตอนการประมูลทรัพย์สิน (Bidding Stage) 
ขั้นตอนนี้เริ่มต้นด้วยการวางหลักประกัน โดยผู้ที่สนใจสู้ราคาจะต้องวางหลักประกันเป็นจ านวนเงินร้อย

ละ ๑๐ ของราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่ท าการประมูล ซึ่งในการทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ช่องทางของศาล (courtauction.go.kr) ผู้สู้ราคาสามารวางหลักประกันออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://ekt. 
scourt.go.kr หลังจากนั้นผู้สู้ราคาจึงเริ่มสู้ราคาในการประมูล 

หลังจากการประมูล ในกรณีที่ไม่มีผู้ชนะการประมูล ศาลจะเลื่อนวันขายทอดตลาดส าหรับทรัพย์สินนั้น 
และลดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่ท าการประมูล ในกรณีที่มีผู้ชนะประมูล ศาลจะเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้รายอ่ืน
ร้องคัดค้านการขายทอดตลาด เช่น การร้องขัดทรัพย์ การของดการบังคับคดี ก่อนที่จะมีค าสั่ งขายทอดตลาด
ทรัพย์สินนั้น ถ้าหากศาลอนุมัติตามค าร้องคัดค้านการขายทอดตลาด ศาลจะสั่งงดขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ถ้า
หากไม่มีการร้องคัดค้านการขายทอดตลาด หรือศาลไม่อนุมัติค าร้องคัดค้านการขายทอดตลาด ศาลจะสั่งขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินนั้นและก าหนดวันช าระราคา ขั้นตอนท้ังหมดของ Bidding Stage จะใช้เวลาประมาณ ๗ วัน
นับจากวันขายทอดตลาด 

(๓) ขั้นตอนหลังการประมูลทรัพย์สิน (Post-Bidding stage) 
ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการช าระเงินในการซื้อทรัพย์สินที่ประมูลได้หลังจากศาลมีค าสั่งขายทอดตลาด 

ก าหนดวันช าระราคาค่าทรัพย์สินที่ประมูลจะก าหนดไว้หนึ่งเดือนหลังจากวันที่ศาลมีค าสั่งขายทอดตลาด ก่อนถึง
ก าหนดวันช าระราคาดังกล่าว ศาลจะให้เจ้าหนี้รายอ่ืนที่ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ไว้  ส่งรายการราคาที่ขอเฉลี่ยทรัพย์  
และศาลจะท าการเฉลี่ยทรัพย์ตามรายการราคาที่ขอเฉลี่ยทรัพย์ นอกจากนี้ ลูกหนี้มีสิทธิช าระหนี้เพ่ือซื้อ
ทรัพย์สินคืนในเวลาใด ๆ ก่อนวันช าระราคาค่าทรัพย์สินที่ศาลก าหนด 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 นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดพ้ืนที่ในการเก็บเอกสารท าให้องค์กรสามารถน าพ้ืนที่
ไปพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ให้เกิดประโยชน์  

(๒) ระบบของ courtauction.go.kr ใช้ระบบความปลอดภัย (Security) ที่ได้มาตรฐานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ที่มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และมีการเข้ารหัส (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. 

http://ekt/


๖๘ 
 

อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ ท าให้ลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลที่มักเกิดขึ้นจากการเก็บเอกสารที่เป็น
กระดาษ และนอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลที่เป็นความลับได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(๓) ระบบของ courtauction.go.kr ท าให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการขายทอดตลาดที่ผู้มีส่วนได้
เสียทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียงอย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์ 

(๔) ระบบของ courtauction.go.kr ท าให้เกิดการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ขายทอดตลาดได้มากขึ้นเนื่องจากประชาชนที่มีอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบการขายทอดตลาดได้ทุกที่ทุก
เวลา จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้ทรัพย์สินที่อยู่ในกระบวนการบังคับคดีสามารถน าออกมาขายทอดตลาดได้มากขึ้น 
ท าให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้ได้มากขึ้นซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับกระบวนการยุติธรรม 

ผลเสีย 
(๑) การสร้างระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลานานในการพัฒนา และต้อง

ใช้งบประมาณสูงในการสร้างระบบที่ปลอดภัย และการสร้างองค์ความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) ปัจจัยภายนอกด้านความเสถียรของอินเทอร์เน็ต หรือปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายระหว่างการ
ประมูลทรัพย์สินท าให้เกิดอุปสรรคในการประมูลทรัพย์สินของผู้สู้ราคา 

(๓) ปัจจัยภายนอกด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น การเจาะเข้าระบบของผู้ที่ไม่หวังดี เป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและเกิดปัญหาในการ
ด าเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

๔.๒.๔  กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ำยปกครอง 
๑) รูปแบบและวิธีกำร 
องค์กรฝ่ายปกครองของสาธารณรัฐเกาหลีที่ยกมาเป็นกรณีศึกษาในการด าเนินการขายทอดตลาดด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Korea Asset Management Corporation (KAMCO) ซึ่งได้น าทรัพย์สินที่
รัฐบาลยึดได้จากการกระท าผิดกฎหมายภาษี และกฎหมายอ่ืนๆ มาท าการขายทอดตลาดให้ประชาชนที่สนใจ
เพ่ือน ารายได้เข้ารัฐ การด าเนินการขายทอดตลาดของ KAMCO นั้นท าในรูปแบบเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ “OnBid” 
ซึ่งได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 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 
การเข้าชมภาพของทรัพย์สินที่ท าการประมูล การวางหลักประกัน (มัดจ า) การเลือกผู้ชนะการประมูล การท า
สัญญา การช าระเงิน และการคืนค่ามัดจ า ทุกอย่างด าเนินการบนออนไลน์ทั้งหมด 

OnBid จัดท าวิดีโอแนะน า (Introduction VDO) เพ่ือให้ความรู้ผู้ที่สนใจสู้ราคาให้เข้าใจระบบและการ
ใช้งานก่อนที่จะเข้าใช้งานจริง 

OnBid ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Real-Time ในการประกาศขายทรัพย์สิน การเสนอขาย
ทรัพย์สิน การเข้าสู้ราคา ท าให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาและท าให้ผู้ใช้งานได้รับความ
สะดวกสบายในการเข้าประมูล นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีอยู่เสมอเพ่ือยกระดับให้ระบบมีการ
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. 

http://koreabizwire.com/


๖๙ 
 

หลังจากที่มีการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการใช้ Application ในการจัดการเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์
ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ การช าระเงิน และการท าสัญญาซื้อขาย ที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น  

๒) ผลดี-ผลเสีย 
ผลดี 
(๑) มีการใช้วิดีโอแนะน า (Introduction VDO) การใช้งานระบบเพ่ือให้ผู้สนใจสามารถเรียนรู้เพ่ือให้

เข้าใจระบบการใช้งานได้อย่างเต็มที่ก่อนที่จะเข้าไปประมูลทรัพย์สินจริง 
(๒) มีการเชื่อมโยงระบบกับหลายหน่วยงานให้สามารถท าการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินได้ ผ่านระบบการ

ช าระเงิน และการท าสัญญา ที่ท าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและ
ลดต้นทุนด้านการเดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา ลดต้นทุนด้านเอกสาร และประหยัดพ้ืนที่ในการเก็บเอกสารท าให้
องค์กรสามารถน าพ้ืนที่ไปพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ให้เกิดประโยชน์  

(๓) ท าให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการประมูลที่ผู้รับบริการทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์ 

(๔) เป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการประมูลได้มากขึ้นเนื่องจากประชาชนที่มี
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการเพ่ิมโอกาสให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สินที่รัฐบาล
ยึดมาจากการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ท าให้เกิดรายได้เข้ารัฐและเกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

ผลเสีย 
เว็บไซต์ OnBid ไม่มีการให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น การให้บริการจึงจ ากัดอยู่เฉพาะผู้ใช้งานที่

เข้าใจภาษาเกาหลีเท่านั้น และถ้าหากเว็บไซต์มีการจัดท าเป็นภาษาอังกฤษ อาจได้ฐานผู้ใช้งานที่กว้างขึ้น 
 

๔.๓  ประเทศญี่ปุ่น 

๔.๓.๑ ข้อก ำหนดทำงกฎหมำยของกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายหลักทีเ่กี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่นประกอบ

ไปด้วย ประมวลกฎหมายพาณิชย์ (Commercial Code) พ.ศ. ๒๔๔๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(Code of Civil Procedure) พ.ศ.๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติการบังคับคดีแพ่ง (Civil Execution Act) พ.ศ. 
๒๕๒๒  

ส่วนวิธีการในการขายทอดตลาด จะก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบังคับคดีแพ่ง (Civil Execution 
Act) พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งก าหนดให้เจ้าหนี้ร้องขอต่อศาลให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ และเมื่อศาล
อนุมัติตามค าขอของเจ้าหนี้ก็จะสั่งให้พนักงานบังคับคดีด าเนินการขายทอดตลาดต่อไป ซึ่งในทางปฏิบัติ ศาลแพ่ง
ของญี่ปุ่นท าหน้าที่บังคับคดีและการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้เพ่ือให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระเงิน ประเทศ
ญี่ปุ่นอนุญาตให้บริษัทเอกชนหรือตัวแทนท าหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินที่จะท าการประมูลบนเว็บไซต์ได้ เช่น 
ในเว็บไซต์ www.๙๘๑.jp เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสู้ราคาเข้ามาดูรายละเอียดและข้อมูลที่ส าคัญที่บอกรายละเอียดของ
ทรัพย์สินก่อนเข้าประมูล 

นอกจากกฎหมายหลักที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติสัญญา
ผู้บริโภค (The Consumer Contract Act) พ.ศ. ๒๕๔๓ ทีคุ่้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอารัดเอาเปรียบในด้าน
สัญญา และการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 

 
 



๗๐ 
 

๑) กฎหมำยหลัก 
ประมวลกฎหมำยพำณิชย์ (Commercial Code) พ.ศ. ๒๔๔๒ 
ประมวลกฎหมายพาณิชย์ของประเทศญี่ปุ่นประกาศใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็นกฎหมายที่ก าหนด

ความสัมพันธ์ของนิติสัมพันธ์ทางพาณิชย์ในเรื่องสัญญา ผลของการซื้อขาย หนี้ ละเมิด  ตัวการ-ตัวแทน และ
พาณิชย์นาวี โดยในส่วนของการประมูลนั้น ประมวลกฎหมายพาณิชย์ก าหนดให้การประมูลเป็นวิธีการหนึ่งของ
การซื้อขายที่กฎหมายรองรับ ในการประมูล กฎหมายก าหนดให้ผู้ขายต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบถึงก าหนดเวลาใน
การขายทรัพย์สินเพ่ือให้ผู้ซื้อสามารถเตรียมตัวในการเข้าประมูล  และหลังจากการประมูลเสร็จสิ้น คู่สัญญา
จะต้องผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เช่น ผู้ขายทรัพย์สินมีหน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์ให้กับผู้ซื้อ และผู้ซื้อมี
หน้าที่ต้องช าระราคาทรัพย์สินหลังจากเป็นผู้ชนะประมูล๑๕๔ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการประมูลด้วยวิธีปกติเป็นสิ่งที่
กฎหมายรองรับว่าก่อให้เกิดสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (Code of Civil Procedure) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดการด าเนินวิธีพิจารณาคดีในชั้นศาล เช่น 

การรับฟ้องคดี การพิจารณาพยานหลักฐาน การก าหนดระยะเวลาและวิธีการส่งเอกสารไปยังคู่ความ และผลของ
ค าพิพากษา โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดนั้นจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการบังคั บคดี (Execution) 
หลังจากที่ศาลได้มีค าพิพากษาแล้ว๑๕๕ ค าพิพากษาของศาลชั้นต้นจะสามารถน าไปบังคับคดีได้เมื่อไม่มีการ
อุทธรณ์ค าพิพากษาไปยังศาลอุทธรณ์ซึ่งคู่ความที่ต้องการอุทธรณ์ต้องด าเนินการยื่นอุทธรณ์ภายใน ๒ สัปดาห์
หลังจากที่คู่ความได้รับค าพิพากษาของศาลชั้นต้น๑๕๖ หลังจากที่คู่ความได้รับส าเนาค าพิพากษา คู่ความจะต้อง
ปฏิบัติตามค าพิพากษา แต่เมื่อลูกหนี้ไม่ยอมปฏิบัติตามค าพิพากษา ศาลจะเริ่มกระบวนการบังคับคดีโดยมอบให้
พนักงานบังคับคดีท าหน้าที่ด าเนินการให้เกิดการบังคับคดี ซึ่งรวมถึงการสั่งให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
ลูกหนี้เพ่ือน ามาช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เพ่ือให้เป็นไปตามค าพิพากษา วิธีการและกระบวนการบังคับคดีนี้จะ
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบังคับคดีแพ่ง (Civil Execution Act) พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งจะกล่าวต่อไป 

พระรำชบัญญัติกำรบังคับคดีแพ่ง (Civil Execution Act) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติการบังคับคดีแพ่งก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการบังคับคดีหลังจากลูกหนี้ตามค า

พิพากษาไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษา กระบวนการบังคับคดีมีจุดมุ่งหมายให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาช าระหนี้ให้กับ
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาให้เร็วที่สุดหรือภายในเวลาที่ก าหนด๑๕๗ ในการเริ่มกระบวนการ เจ้าหนี้ต้องร้องขอให้เริ่ม

                                           
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. 



๗๑ 
 

กระบวนการบังคับดีและจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นจ านวนเงิน ๔,๐๐๐ เยนต่อการบังคับคดี ๑ ครั้ง และเจ้าหนี้ต้อง
ด าเนินการร้องขอภายใน ๑๐ ปีหลังจากมีค าพิพากษา มิฉะนั้นจะหมดอายุความ๑๕๘  

การบังคับคดีแบ่งออกเป็น (๑) การบังคับหนี้เงิน (Monetary Execution) ที่ก าหนดวิธีการให้เจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาได้รับการช าระหนี้ที่เป็นจ านวนเงินตามที่เจ้าหนี้ได้เรียกร้อง (๒) การบังคับหนี้ที่ไม่ใช่จ านวนเงิน 
(Non-Monetary Execution) ซึ่งเป็นการก าหนดวิธีการให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาต้องด าเนินการ 
(Performance) ให้เป็นที่พอใจแก่เจ้าหนี้ตามที่เจ้าหนี้ได้เรียกร้อง และ (๓) การบังคับหนี้จ านอง (Mortgage) ที่
ก าหนดวิธีการให้ลูกหนี้ต้องช าระหนี้จ านองให้กับผู้รับจ านอง 

การบังคับหนี้เงินจะบังคับกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ลูกหนี้ได้ครอบครองขณะที่กระบวนการบังคับคดี
ก าลังด าเนินอยู่ กระบวนการจะเริ่มจากการที่ศาลสั่งให้มีการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้เพ่ือท าการขายทอดตลาด 
และน าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดมาช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้๑๕๙ 

การบังคับหนี้ที่ไม่ใช่จ านวนเงินจะมีวิธีการบังคับคดีที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อเรียกร้องของเจ้าหนี้ 
เช่น ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเรียกร้องให้ลูกหนี้ส่งมอบสินค้า ศาลจะสั่งให้ลูกหนี้สละการครอบครองทรัพย์สิน
นั้นและส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้กับเจ้าหนี้ หรือในกรณีที่เจ้าหนี้เรียกร้องให้ลูกหนี้รื้อถอนอาคาร ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่
ยอมด าเนินการ ศาลจะสั่งให้บุคคลที่สามด าเนินการรื้อถอนอาคารและสั่งให้ลูกหนี้จ่ายค่ารื้อถอนนั้น๑๖๐ 

การบังคับหนี้จ านอง (Mortgage) เป็นการบังคับให้ลูกหนี้ด าเนินการเพ่ือให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้
ตามสิทธิที่เจ้าหนี้พึงได้รับตามสัญญาจ านองระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้  กระบวนการของการบังคับคดีจะ
เหมือนกับกระบวนการบังคับหนี้เงินโดยเริ่มจากการที่ศาลสั่งให้มีการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้เพ่ือท าการขาย
ทอดตลาด และน าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดมาช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้  

ขั้นตอนและวิธีการในการบังคับคดีและการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ือน ามา
ช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ประกอบไปด้วยหลักการดังนี้ 

(๑) เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาท าค าร้องต่อศาลเป็นลายลักษณ์อักษรขอให้เริ่มกระบวนการบังคับคดี 
หลังจากนั้น ศาลจะสั่งให้เริ่มกระบวนการบังคับคดีกับทรัพย์สินของลูกหนี้โดยเริ่มจากการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้
เพ่ือท าการขายทอดตลาด๑๖๑ ศาลจะสามารถยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้ได้รับหมายยึดทรัพย์จาก
ศาลแล้ว 

(๒) หลังจากศาลเริ่มกระบวนการบังคับคดีแล้ว พนักงานศาล (Court Clerk) จะด าเนินการยึดทรัพย์สิน
ลูกหนี้และก าหนดระยะเวลาให้เจ้าหนี้รายอื่นมายื่นค าขอเฉลี่ยทรัพย์๑๖๒ 

                                           
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. 



๗๒ 
 

(๓) ศาลจะสั่งให้พนักงานบังคับคดี (Execution Officer) ท าการสืบทรัพย์สินเพ่ือทราบถึงสภาพของ
ทรัพย์ก่อนท าการขายทอดตลาด โดยพนักงานบังคับคดีมีอ านาจในการเข้าอาคารสถานที่เพ่ือไปสืบสวนทรัพย์
ลูกหนี้และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องที่อาศัยอยู่ในทรัพย์สินที่พิพาท และมีอ านาจขอให้บุคคลเหล่านี้ ส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ในกรณีที่จ าเป็น พนักงานบังคับคดีสามารถด าเนินการเท่าที่เหมาะสมในการเปิดประตูที่ใส่กลอนอยู่
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ได้ นอกจากนี้ พนักงานบังคับคดีสามารถขอให้เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รายงาน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการยึดทรัพย์ เช่น ภาษีที่เก็บกับทรัพย์สินนั้น หรือข้อมูลเกี่ยวกับการช าระค่า
สาธารณูปโภคของผู้อาศัยในทรัพย์สิน๑๖๓ 

(๔) ศาลจะแต่งตั้งผู้ประเมิน (Appraiser) เพ่ือประเมินราคาทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด และผู้ประเมิน
จะต้องด าเนินการประเมินทรัพย์สินโดยไม่ชักช้า ศาลอาจให้พนักงานบังคับคดีให้ความช่วยเหลือในการประเมิน
ราคาทรัพย์สินได้๑๖๔ 

(๕) ศาลจะก าหนดราคากลางในการประมูล (Standard Sale Price) โดยค านวณจากการประเมินราคา
ทรัพย์สิน๑๖๕  

(๖) ศาลจะก าหนดวิธีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการประมูล หรือวิธีการอ่ืนใดที่ก าหนดโดยศาลสูงสุด 
(Supreme Court) ก าหนดวันขายทอดตลาด สถานที่การขายทอดตลาด ราคากลางในการประมูล และแจ้ง
ข้อมูลเหล่านี้ต่อสาธารณชน๑๖๖  

(๗) ในการประมูลทรัพย์สิน ผู้สู้ราคาจะต้องวางเงินประกันตามจ านวนเงินและตามวิธีการที่ก าหนดโดย
ศาลที่เป็นไปตามกฎของศาลสูงสุด (Supreme Court)๑๖๗ 

(๘) ศาลสามารถมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ขายทรัพย์สินเมื่อเกิดเหตุการณ์ 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. 
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(๙) กระบวนการขายทอดตลาดไม่สามารถด าเนินการได้ ผู้สู้ราคาที่ให้ราคาสูงสุดขาดคุณสมบัติหรือเป็น
บุคคลที่ไม่มีความสามารถในการซื้อทรัพย์สิน หรือตัวแทนของผู้สู้ราคาไม่มีอ านาจในการด าเนินการ ผู้ชนะการ
ประมูลไม่ด าเนินการช าระราคาทรัพย์สิน มีความผิดพลาดในกระบวนการเรื่องการตั้งราคากลางของทรัพย์สิน 
หรือมีความผิดพลาดในกระบวนการแจ้งรายละเอียดของทรัพย์สินหรือกระบวนการขายทอดตลาด๑๖๘ 

(๑๐) เมื่อผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อทรัพย์สิน) ได้ช าระราคาค่าทรัพย์สินแล้ว กรรมสิทธิในทรัพย์สินนั้นจะ
โอนไปยังผู้ซื้อทรัพย์สินเมื่อได้ช าระราคาทรัพย์สินเป็นที่ส าเร็จ๑๖๙ และเมื่อผู้ซื้อทรัพย์สินร้องขอ ศาลจะสั่งให้
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้กับผู้ซื้อทรัพย์สินก็ได้๑๗๐ 

๒) กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
พระรำชบัญญัติสัญญำผู้บริโภค (The Consumer Contract Act) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้ผู้ให้บริการต้องมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอารัดเอาเปรียบใน

ด้านสัญญา และการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคอันจะท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในตัวสินค้า 
กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้ศูนย์ข้อมูลของประเทศญี่ปุ่น (Japan Contact Information Centre) เป็นผู้ดูแลเรื่อง
การคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค และถ้ามีการฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ จะท าให้
สัญญาที่ท าข้ึนมาระหว่างผู้ให้บริการกับผู้บริโภคนั้นเป็นโมฆะไปทั้งฉบับ๑๗๑ 

เนื่องจากในการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นสัญญาซื้อขายตามกฎหมาย ดังนั้น ผู้
ประมูลทรัพย์สินในฐานะผู้บริโภคก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ด้วย ซึ่งเป็นการเพ่ิมความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนในการเข้าใช้ระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการโอน
กรรมสิทธิ์ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ และการท าสัญญาซื้อขายหลังจากชนะการประมูล 

๔.๓.๒  กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยภำคเอกชน 
๑) รูปแบบและวิธีกำร 
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วย

ภาคเอกชนที่ ให้บริ การหลายรายด้วยกัน  โดยส่ วนใหญ่จะ เป็นการประมูลรถยนต์ที่ ใช้แล้ ว  เช่น 
japanesecartrade.com และ carused.jp นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้บริการที่ให้บริการประมูลสินค้าทั่วไป เช่น 
japamart.com และ easyauctionjapan.com ส าหรับรูปแบบและวิธีการจะยกตัวอย่ างการประมูลของ 
japanesecartrade.com และ carused.jp เพ่ือน ามาเป็นกรณีศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้ 

(๑) ผู้สนใจจะเข้าประมูลสามารถดูข้อมูลวิธีการประมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งบางแห่งมีการแนะน าวิธีเป็นการ
จ าลองขั้นตอนการประมูลจริง (Tutorial) ท าให้ผู้สนใจสามารถท าความเข้าใจได้อย่างเห็นภาพ 

(๒) ผู้สู้ราคาลงทะเบียนในเว็บไซต์เพ่ือกรอกข้อมูลและยืนยันตัวตนก่อนท าการประมูล 

                                           
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) “การขายทอดตลาดออนไลน”์ วิทยานิพนธห์ลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙, หน้า ๔๐. 
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(๓) ผู้ให้บริการจะส่ง Username และ Password ให้กับผู้สู้ราคาเพ่ือใช้ในการเข้าระบบการประมูล 
(๔) ผู้สู้ราคาเลือกทรัพย์สินที่สนใจบนเว็บไซต์เพ่ือดูรายละเอียดและข้อมูลของทรัพย์สิน เว็บไซต์จะ

แสดงภาพทรัพย์สินจ านวนหลายภาพให้ผู้สู้ราคาสามารถพิจารณาทรัพย์สินได้ในหลายมุมมอง  
(๕) เมื่อผู้สู้ราคาเลือกทรัพย์สินที่สนใจจะเข้าประมูลแล้ว ผู้สู้ราคาจะต้องวางหลักประกันเป็นจ านวนเงิน

ที่ระบบจะค านวณตามสัดส่วนของราคาทรัพย์สิน การวงหลักประกันสามารถช าระผ่านบัตรเครดิต หรือการโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือผ่าน paypal ถ้าไม่วางหลักประกัน จะไม่สามารถเข้าประมูลได้ 

(๖) ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ที่ให้ราคาสูงสุด ระบบจะมีการส่งอีเมลไปยืนยันการชนะประมูล ถ้าหากผู้
ชนะประมูลต้องการยกเลิกการซื้อทรัพย์สิน ผู้ให้บริการบางรายอาจมีนโยบายว่าไม่สามารถจะยกเลิกการซื้อขาย
ทรัพย์สินหลังจากการประมูลได้ แต่ผู้ให้บริการบางรายอาจอนุญาตให้ยกเลิกการซื้อขายทรัพย์สินแต่จะจะต้อง
ช าระค่าปรับในอัตราที่ผู้ให้บริการก าหนด  

(๗) การช าระราคาจะต้องช าระราคาที่ประมูลได้ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมตามที่ผู้ให้บริการก าหนด 
หลังจากท่ีช าระราคาแล้ว ผู้ให้บริการจะส่งของมายังผู้ชนะการประมูล 

(๘) โดยปกติในการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สู้ราคาอาจจะประสบปัญหาเรื่องการไม่
สามารถที่จะตรวจสภาพทรัพย์สินว่ายังมีสภาพที่ใช้งานได้หรือไม่ แต่ผู้ให้บริการบางรายที่ประเทศญี่ปุ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมูลรถยนต์ จะมีบริการตรวจสภาพรถก่อนการประมูลจะเริ่มขึ้น  

๒) ผลดี-ผลเสีย 
ผลดี 
(๑) ทรัพย์สินที่ประมูลได้ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าราคาตลาด และการประมูลทรัพย์สินด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุนด้านการเดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา และลดต้นทุนด้านเอกสารของผู้ประมูล  
(๒) ท าให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการประมูลที่ผู้รับบริการทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียง

อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์ 
(๓) เป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการประมูลได้มากขึ้นเนื่องจากประชาชนที่มี

อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการเพ่ิมโอกาสให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายมากขึ้น ท าให้
เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

ผลเสีย 
(๑) ผู้ประมูลไม่ได้เห็นสภาพที่แท้จริงของทรัพย์สิน ท าให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องสภาพของทรัพย์สิน

หลังจากประมูลทรัพย์สินนั้นได้ 
(๒) ทรัพย์สินที่ขายในการประมูลจะไม่มีการรับประกัน ดังนั้น ผู้ซื้อต้องรับความเสี่ยงในการช ารุดของ

ทรัพย์สิน 
(๓) ความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลของผู้ลงทะเบียนในระบบจากการเจาะเข้าสู่ระบบความปลอดภัย

ไซเบอร์ของเว็บไซต์ ท าให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

๔.๓.๓  กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนกำรบังคับคดีแพ่งตำมค ำ
พิพำกษำ 

๑) รูปแบบและวิธีกำร 
ภายใต้พระราชบัญญัติการบังคับคดีแพ่ง (Civil Execution Act) พ.ศ. ๒๕๒๒ ศาลแพ่งของญี่ปุ่นท า

หน้าที่บังคับคดีและการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้เพ่ือให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระเงิน ประเทศญี่ปุ่น
อนุญาตให้บริษัทเอกชนหรือตัวแทนท าหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินที่จะท าการประมูลบนเว็บไซต์ได้ เช่น ใน
เว็บไซต์ www.๙๘๑.jp เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสู้ราคาเข้ามาดูรายละเอียดและข้อมูลที่ส าคัญที่บอกรายละเอียดของ
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ทรัพย์สิน เช่น รูปภาพของทรัพย์สิน ค าบรรยายถึงลักษณะของทรัพย์สิน ที่ตั้งของทรัพย์สินโดยแสดงในลักษณะ
แผนที่ และตารางเวลาการขายทอดตลาด ผู้ที่สนใจสู้ราคาสามารถพิจารณาข้อมูลต่า งๆ ของทรัพย์สินที่อยู่บน
เว็บไซต์และเข้าระบบเพ่ือท าการประมูลทรัพย์สินในเว็บไซต์ได้โดยต้องวางหลักประกันก่อนเข้าท าการประมูล๑๗๒  

(๑) ค้นหาทรัพย์สินที่ต้องการ 
ผู้สนใจเข้าประมูลทรัพย์สินที่ศาลขายทอดตลาดสามารถเข้าเว็บไซต์ของศาล หรือตัวแทน (สามารถเป็น

บริษัทเอกชน เช่น บริษัท FKR: General Incorporated Association Fudosan Keibai Ryutsu Kyokai) ที่
น าข้อมูลทรัพย์สินที่เปิดประมูลโดยศาลลงเว็บไซต์ที่ชื่อ www.๙๘๑.jp เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้สนใจ
สามารถเข้าดูทรัพย์สินที่ศาลท าการขายทอดตลาด ดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประมูลทรัพย์ สินนั้นของศาล 
ข้อมูลของทรัพย์สิน รายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน รายงานการตรวจสภาพทรัพย์สิน และข้อมูลด้านอ่ืนที่
เกี่ยวกับทรัพย์สิน 

(๒) เข้าประมูลทรัพย์สินในวันประมูล 
ผู้เข้าประมูลรับเอกสารในการเข้าประมูลจากแผนกบังคับคดีของศาล กรอกข้อมูลและส่งเอกสารให้กับ

พนักงานบังคับคดี ผู้เข้าประมูลจะต้องวางเงินประกันโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารล่วงหน้าก่อนที่จะเข้า
ประมูล เมื่อผู้สู้ราคาไม่ชนะการประมูล จะได้รับเงินประกันคืน ถ้าผู้สู้ราคาเป็นผู้ชนะการประมูลแต่ไม่ช าระราคา
ทรัพย์สินที่ประมูลได้ จะโดนริบเงินประกัน 

(๓) การคัดเลือกผู้ชนะราคา 
หลังจากที่ส่งซองประมูลไปที่ศาล ผู้สู้ราคาไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปศาลในวันเปิดซองประมูล ในการ

ประมูลผู้ให้ราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะราคา และศาลจะแจ้งให้ผู้ชนะราคาทราบตามช่องทางติดต่อที่ระบุในเอกสาร 
(๔) การขายทรัพย์สินให้กับผู้ชนะราคา 
หลังจากประกาศผู้ชนะราคา ศาลจะสั่งให้มีการขายทรัพย์สินนั้นใน ๑ สัปดาห์หลังจากวันประกาศผู้

ชนะราคา ซึ่งภายใน ๑ สัปดาห์นี้เป็นเวลาที่ผู้ชนะราคาสามารถเตรียมตัวในการซื้อทรัพย์สิน 
(๕) ศาลมีค าสั่งขายทรัพย์สิน 
ค าสั่งให้ขายทรัพย์สินของศาลจะมีผลบังคับ ๑ สัปดาห์หลังจากวันประกาศผู้ชนะราคา แต่อาจเกิดความ

ล่าช้าที่ศาลอาจไม่สามารถออกค าสั่งให้ขายทรัพย์สินในเวลาดังกล่าวได้ถ้าหากมีการอุทธรณ์ค าสั่งให้ขาย
ทรัพย์สินของศาล 

(๖) วันแจ้งให้ช าระราคาทรัพย์สิน 
หลังจากค าสั่งขายทรัพย์สินมีผลสมบูรณ์แล้ว ศาลจะแจ้งผู้ชนะราคาถึงก าหนดวันช าระราคาทรัพย์สินที่

ประมูลได้ ผู้ชนะราคาต้องช าระราคาก่อนพ้นก าหนดวันช าระราคา 
(๗) จดทะเบียนการซื้อทรัพย์สิน 
หลังจากได้ช าระราคาทรัพย์สิน ช าระภาษี และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ชนะราคาจะต้องเตรียม

เอกสารเพ่ือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ได้แก่ ส าเนาเอกสารการโอนเงินช าระราคาค่าทรัพย์สิน ส าเนาทะเบียน
บ้าน และส าเนาใบรับรองการประเมินราคาทรัพย์สิน 

(๘) การแจ้งข้อมูลรับรองการจดทะเบียน 
หลังจากวันที่ช าระราคาทรัพย์สินที่ประมูลได้ใน ๑-๒ สัปดาห์ ศาลจะส่งเอกสารแจ้งข้อมูลรับรองการจด

ทะเบียนการซื้อทรัพย์สิน รวมถึงการแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินที่ซื้อไปได้ 

                                           
๑๗๒ FKR. (๒๐๒๐) “Court auctions of real estate” from https://๙๘๑.jp/?locale=en. 
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๒) ผลดี-ผลเสีย 
ผลดี 
(๑) ประชาชนมีโอกาสประมูลและเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ราคาต่ ากว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ ๓๐  
(๒) ระบบการขายทอดตลาดมีกระบวนการที่เข้าใจง่ายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เอกสารที่

เกี่ยวกับการประมูล เช่น รายงานการประเมินราคา ประชาชนผู้สนใจเข้าประมูลสามารถขอเอกสารรายงาน
สภาพและคุณลักษณะของทรัพย์สินได้โดยง่าย  

(๓) การอนุญาตให้บริษัทเอกชนน าทรัพย์สินที่เปิดประมูลโดยศาลมาแสดงในเว็บไซต์เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลทรัพย์สินที่จะประมูลอย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์ 

(๔) เกิดการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการขายทอดตลาดได้มากขึ้นเนื่องจาก
ประชาชนที่มีอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าดูทรัพย์สินที่จะท าการขายทอดตลาดได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นการเพ่ิมโอกาส
ให้ทรัพย์สินที่อยู่ในกระบวนการบังคับคดีสามารถน าออกมาขายทอดตลาดได้มากขึ้น ท าให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระ
หนี้ได้มากขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการยุติธรรม 

ผลเสีย 
(๑) ในการประมูลทรัพย์สิน ผู้สนใจทรัพย์สินไม่สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินได้มากนัก 

ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายทรัพย์สินแบบปกติที่จะมีผู้ให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ท าให้ผู้ประมูลทรัพย์ได้ต้องรับความ
เสี่ยงจากการได้ทรัพย์สินที่ไม่ตรงกับในรูปภาพ 

(๒) ไม่สามารถเข้าไปดูทรัพย์สินจริงได้เนื่องจากมีผู้ครอบครองทรัพย์อยู่ และโดยปกติในการที่จะทราบ
ถึงสภาพทรัพย์สินต้องใช้การพิจารณาทรัพย์สินจากภายนอก หรือถามผู้อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงกับทรัพย์สิน 

(๓) ในบางกรณี หลังจากประมูลทรัพย์สินได้แล้ว ผู้ครอบครองทรัพย์สินไม่ยอมออกจากทรัพย์สินนั้น 
ท าให้ผู้ที่ประมูลทรัพย์สินได้ต้องมาเจรจากับผู้ครอบครองทรัพย์ 

(๔) หลังจากประมูลทรัพย์สินได้แล้ว ปรากฏว่าทรัพย์สินมีความช ารุดเสียหาย ผู้ชนะประมูลจะไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้ และไม่สามารถยกเลิกการประมูลได้ จึงต้องรับความเสี่ยงในเรื่องนี้ไป 

๔.๓.๔  กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ำยปกครอง 
๑) รูปแบบและวิธีกำร 
ในปัจจุบัน หน่วยงานรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเปิดการประมูลให้บริษัท

ที่สนใจเข้ามาประมูลเพื่อรับงานของรัฐบาลมีการใช้ระบบการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding System) อย่างแพร่หลาย ระบบ Electronic Bidding System เป็นการลงทุนของรัฐบาลเพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการจะจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลใช้ระบบ Electronic Bidding System ในรูปแบบ
เดียวกันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ประมูล และสร้างระบบการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของหน่วยงานรัฐบาล๑๗๓ 

ระบบ Electronic Bidding System เริ่มใช้กับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง และการ
ท่องเที่ยว (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) เป็นครั้งแรก และในปัจจุบันได้เป็น
ระบบที่น าไปใช้อย่างแพร่หลายในหน่วยงานรัฐบาล เนื่องจากระบบ Electronic Bidding System เป็นระบบ
ศูนย์กลาง (Electronic Bidding Core System) จึงเปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐบาลที่ต้องการด าเนินการประมูล
สามารถน าระบบ Electronic Bidding Core System นี้มาปรับปรุง ให้เข้ากับบริบทของหน่วยงานตนเอง ท าให้

                                           
๑๗๓  EU-Japan Centre for Industrial Cooperation. (๒๐๒๐) “Electronic Bidding” from https://www.eu-

japan.eu/government-procurement/tendering-process/electronic-bidding. 
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ไม่ต้องคิดระบบขึ้นมาใหม่ และท าให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของรูปแบบในการประมูลเนื่องจากระบบ 
Electronic Bidding System ของหน่วยงานภาครัฐทุกท่ีจะมีรูปแบบเดียวกัน 

ระบบการประมูลของ Electronic Bidding System เป็นลักษณะ One-stop-Service ตั้งแต่ระบบการ
ลงทะเบียน การส่งข้อเสนอเข้าระบบ การแจ้งเตือนระยะเวลาที่ใช้ส าหรับการพิจารณาข้อเสนอ การแจ้งผลผู้ชนะ
การประมูล รวมถึงขั้นตอนการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นในระบบออนไลน์ทั้งสิ้น๑๗๔ 
  ๒) ผลดี-ผลเสีย 

ผลดี 
(๑) ท าให้ระบบการประมูลงานภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบเดียวกันในทุกหน่วยงาน

ภาครัฐ ท าให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และลดความสับสนของผู้ประมูล 
(๒) ลดต้นทุนการพัฒนาระบบเนื่องจากระบบนี้เป็นระบบกลางที่หน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ สามารถน าไปใช้

ได้ ไม่ต้องไปพัฒนาแยกตา่งหาก ซึ่งจะท าให้มีต้นทุนค่าพัฒนาระบบขึ้นมา 
(๓) ลดกระบวนการการส่งและการรับเอกสาร ท าให้ผู้ประมูลประหยัดเวลาในการเตรียมเอกสาร และ

สามารถใช้เวลาในการเตรียมการประมูลให้ประสบความส าเร็จได้มากขึ้น 
ผลเสีย 
(๑) ระบบการประมูลนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียว ไม่มีการให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น การ

ให้บริการจึงจ ากัดอยู่เฉพาะผู้ใช้งานที่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น และถ้าหากเว็บไซต์มีการจัดท าเป็นภาษาอังกฤษ 
อาจได้ฐานผู้ใช้งานที่กว้างขึ้น 

(๒) ผู้ประมูลไม่สามารถประมูลจากต่างประเทศได้ เนื่องจากหลังจากลงทะเบียน ระบบจะให้ Digitial 
ID กับบริษัทที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น จึงเป็นข้อจ ากัดส าหรับบริษัทที่อยู่ต่างประเทศ อย่างไรก็ดี บริษัทที่อยู่
ต่างประเทศสามารถใช้ส านักงานในประเทศญี่ปุ่น หรือแต่งตั้งตัวแทนขึ้นมาในประเทศญี่ปุ่นเพ่ือเข้าประมูลงาน
ในระบบนี้ได ้
 

๔.๔  สำธำรณรัฐสิงคโปร์ 

 ๔.๔.๑ ข้อก ำหนดทำงกฎหมำยของกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นอดีตอาณานิคมของอังกฤษ จึงเป็นสาเหตุที่ระบบกฎหมายของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ของอังกฤษ กฎหมายของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์๑๗๕ ตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ (Constitution) กฎหมาย (Legislation) กฎหมายย่อย 
(Subsidiary Legislation) และการตัดสินใจทางกฎหมายของผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม (Legal Decision 
Made by Judges in Courts of Law) โดยมีค าอธิบาย๑๗๖ ดังนี้  

(๑) รัฐธรรมนูญมีการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังประกอบด้วยหลักการพ้ืนฐาน
และกรอบพ้ืนฐานส าหรับองค์กรทั้งสามของรัฐ 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-law-

in-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-legal-
system 
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และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ) ฝ่ายนิติบัญญัติ (ประกอบด้วย ประธานาธิบดี และสมาชิกรัฐสภา) และฝ่าย
ตุลาการ (ประกอบด้วยศาลต่าง ๆ ซึ่งด าเนินการโดยอิสระจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ) 

(๒) กฎหมาย เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาสิงคโปร์หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีอ านาจ
ในการผ่านกฎหมายดังกล่าวในสาธารณรัฐสิงคโปร์ในอดีต 

(๓) กฎหมายย่อย หมายถึงกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่จัดท าโดยรัฐมนตรีหน่วยงานของรัฐหรือ
คณะกรรมการตามกฎหมาย กฎหมายเงินอุดหนุนจะท าภายใต้กฎหมายแม่ 

(๔) กฎหมายที่สร้างขึ้นโดยผู้พิพากษา คือการตัดสินของศาลซึ่งถือเป็นแหล่งที่มาของกฎหมาย 
ตัวอย่างเช่น กฎหมายทรัพย์สิน กฎหมายสัญญา และกฎหมายทรัสต์ 

๑) กฎหมำยหลัก  
 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (Civil Code) 
 กฎหมายแพ่งในสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore Civil Law) หมายถึงกฎหมายเอกชนที่เกี่ยวข้องกับข้อ
พิพาทส่วนตัวระหว่างบุคคล กฎหมายแพ่งรวมถึงกฎหมายสัญญา และกฎหมายละเมิดเป็นหลัก กฎหมายแพ่งมัก
ใช้เพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับความสูญเสียความเสียหายต่อทรัพย์สินและการบาดเจ็บส่วนบุคคล ใน
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 
 - พระราชบัญญัติการจดทะเบียนการกระท า - The Registration of Deeds Act 
 - พระราชบัญญัติทรัพย์สินที่อยู่อาศัย - The Residential Property Act 
 ด้านการฟ้องร้องถูกก าหนดโดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (Civil Procedure Code) ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายหลายกระบวนการ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจะให้ข้อมูล
เกี่ยวกับวิธีการพิจารณาคดีของศาล วิธีการพิจารณาคดี วิธีการประเมินความเสียหาย และวิธีการบังคับใช้ค า
ตัดสิน 
 พระราชบัญญัติกฎหมายแพ่งหรือบทที่ ๔๓ ออกใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ กฎหมายแพ่งของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้รับการแก้ไขและได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในปี ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติกฎหมายแพ่ง
ก าหนดกรอบกฎหมายที่รวมบทบัญญัติของกฎหมายแพ่งในสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยกฎหมายแพ่งก าหนดระบบ
กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่มีผู้เก่ียวข้องดังนี้ 

(๑) ศาลยุติธรรม: ศาลของรัฐและศาลฎีกา 

(๒) โจทก ์

(๓) จ าเลย 
 นอกจากนี้ กฎหมายแพ่งยังกล่าวถึงสิทธิของโจทก์และจ าเลยและวิธีการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมอีก
ด้วย 
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       ๒) กฎหมำยเฉพำะ 
 พระรำชบัญญัติธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (The Electronic Transactions Act: ETA) 
 พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์๑๗๗ (ETA) ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีกรอบทางกฎหมายที่ควบคุมบริการดิจิทัลเกือบทั้งหมด เช่น ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ETA ได้รับการแก้ไขในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญา
ระหว่างประเทศ (The United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in 
International Contracts) สาธารณรัฐสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศแรกในโลกที่น า UNCITRAL Model Law 
on Electronic Commerce มาใช้ โดยรัฐบาลสิงคโปร์สนับสนุนให้ธุรกิจต่าง ๆ ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนการมีการเก็บรักษาเอกสารโดยการใช้บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
 พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบด้วย ๔ ส่วนส าคัญได้แก่ บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Records), 
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล (Electronic and Digital Signature), การระบุตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
การท าธุรกรรมกับรัฐบาล (Electronic IDs for Government Interactions) และสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Contracts) ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Records) 
 พระราชบัญญัติระบุว่าบันทึกอิเล็กทรอนิกส์คือบันทึกใด ๆ ที่ "สร้างสื่อสารรับหรือจัดเก็บด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศหรือเพ่ือส่งจากระบบข้อมูลหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง" หมายความว่าข้อมูลใด  ๆ 

ที่จัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล ถือเป็นบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อีเมล รูปภาพดิจิทัล การ
น าเสนอ PowerPoint เว็บไซต์ ฯลฯ 
 ไม่มีบันทึกใดที่ถือได้ว่าผิดกฎหมายเพียงเพราะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการ
เก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถท าให้ข้อมูลนั้นเป็นโมฆะไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ETA ๒๐๑๐ ให้
ความชอบธรรมตามกฎหมายกับบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหากมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข กล่าวคือ ประการแรก 
บันทึกอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้แทนบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้ หากข้อมูลของบันทึกอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ข้อมูลที่ธุรกิจสามารถใช้เพ่ือการอ้างอิงได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือข้อมูลควรมีความคงทนถาวร และ ประการที่สอง 
ในกรณีที่กฎหมายระบุไว้โดยเฉพาะว่าต้องมีการลงนาม บันทึกจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการลงนามและวิธีการใด ๆ ที่ใช้
ในการระบุตัวบุคคลและระบุความตั้งใจในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในบันทึกอิเล็กทรอนิกส์จะถือว่าเป็นการลง
นาม 
 ด้านการใช้บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ในสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้น พระราชบัญญัติบริษัท (the Companies 
Act) ในสาธารณรัฐสิงคโปร์รับรองการใช้บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ได้ และก าหนดว่าบันทึกของบริษัทสามารถเก็บไว้
ในรูปแบบส าเนาหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 ด้านการเก็บรักษาบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดว่าบันทึกอิเล็กทรอนิกส์จะถูกต้องตามกฎหมายเมื่อ  

- ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้และสามารถใช้ส าหรับการอ้างอิงในภายหลัง 
- 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
การรับทราบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ธุรกิจสามารถใช้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการยอมรับโดยคู่สัญญาและสามารถ
ใช้ในการรับรองความถูกต้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถอยู่ใน
รูปแบบของการคลิกปุ่มยอมรับบนเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไข แฟกซ์หรือสแกนลายเซ็นจริง การ
ลงนามบนหน้าจอสัมผัสด้วยสไตลัส หรือการยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขใด  ๆ โดยการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล เป็นต้น 
 ในขณะที่ลายเซ็นดิจิทัลเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งซึ่งเพ่ิมชั้นความปลอดภัยเพ่ิมเติมโดย
การใช้ระบบเข้ารหัสแบบ asymmetric cryptosystem และ hash function ลายเซ็นดิจิทัลจะถูกออกให้
พร้อม Digital Signature Certificate (DSC) ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูลประจ าตัวของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ 
อีเมล วันที่ออกใบรับรอง ชื่อของผู้ออกใบรับรอง ซึ่งธุรกิจต่าง ๆ จะใช้ลายเซ็นดิจิทัลเมื่อท าธุรกรรมกับหน่วยงาน
ของรัฐ เช่น การยื่นแบบแสดงรายการภาษี การยื่นแบบฟอร์มกับหน่วยงานก ากับดูแลด้านบัญชีและองค์กร 
(Accounting and Corporate Regulatory Authority: ACRA) เป็นต้น 
 ธุรกิจสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเทียบกับลายเซ็นที่เขียนด้วย
ลายมือแบบดั้งเดิม เนื่องจากเอกสารสามารถส่งทางอีเมลและสามารถลงนามได้ภายในเวลาที่รวดเร็ว  ETA 
ก าหนดให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ในสถานะเดียวกันกับลายเซ็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้ อย่างไรก็
ตามพระราชบัญญัติระบุว่าลายเซ็นควรมีลักษณะดังนี้ 

- มีเอกลักษณ์เฉพาะส าหรับผู้ใช้ 
- สามารถระบุตัวบุคคลได้ และ 
- อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว 
(๓) การระบุตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการท าธุรกรรมกับรัฐบาล (Electronic IDs for Government 

Interactions)  
 ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศใช้ CorpPass ซึ่งเป็นข้อมูลประจ าตัวดิจิทัลที่
ธุรกิจที่มี Unique Entity Number (ซึ่งเป็นหมายเลขประจ าตัวที่ออกให้กับนิติบุคคลเพ่ือท าธุรกรรมกับรัฐบาล) 
ในสาธารณรัฐสิงคโปร์สามารถใช้ส าหรับการติดต่อกับรัฐบาลทั้งหมด CorpPass ยังมีความเป็นส่วนตัวและ
ปลอดภัย รับประกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเพิ่มเติม และถูกน ามาใช้แทนที่: 

- Singapore Personal Access (SingPass) – รหัสดิจิทัลส าหรับพลเมืองสิงคโปร์ ผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรใน
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และผู้ถือ EntrePass เป็นต้น 

- EASY-e-Services Authorization System (EASY) ซึ่งช่วยให้ธุรกิจและบริษัทต่าง ๆ สามารถเข้าถึง
พนักงานหรือบุคคลที่สาม เพ่ือด าเนินการ e-Service ใด ๆ ในนามของบริษัทได้ 

บริษัทและธุรกิจในสาธารณรัฐสิงคโปร์จะใช้ CorpPass เป็นข้อมูลประจ าตัวดิจิทัลเดียว เพ่ือเข้าถึง
ธุรกรรมทางธุรกิจของตน CorpPass ท าให้การเข้าสู่ระบบโดยหลายบัญชีผ่านทาง SingPass และ EASY ไม่มี
ความจ าเป็นอีกต่อไป ส าหรับหน่วยงานที่ยังไม่สามารถใช้ CorpPass ได้ตามกฎหมาย จะยังคงใช้บัญชี SingPass 
ของตนเพ่ือท าธุรกรรมกับรัฐบาลต่อไป 

 
 
 

http://searchsecurity.techtarget.com/definition/digital-signature
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(๔) สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Contracts) 
 มาตรา ๑๑๑๗๘ ของ ETA ระบุอย่างชัดเจนว่าสามารถท าสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ข้อก าหนดนี้

ระบุว่าสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมายและบังคับได้ตามกฎหมายในสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
กฎหมายสัญญาในสาธารณรัฐสิงคโปร์ระบุหลักเกณฑ์ท่ัวไปส าหรับการสร้างสัญญา เช่น ข้อเสนอและการยอมรับ
สัญญาความตั้งใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางกฎหมายและมีผลผูกพันระหว่างคู่สัญญาเป็นต้น กฎเหล่านี้ยังมีผล
บังคับใช้กับสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ด้วย การท าสัญญาอิเล็กทรอนิกส์นั้นถือว่าเป็นการท าสัญญาถูกต้องตาม
กฎหมายหากปฏิบัติตามกฎหมายสัญญาทั่วไปและกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ถูกต้อง 

 ข้อสังเกตจาก ETA เมื่อท าสัญญาอิเล็กทรอนิกส์: 
- ความเป็นอิสระของภาคี: พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระบุว่าคู่สัญญาสามารถยกเว้น

การใช้บันทึกอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาใด ๆ ตามข้อตกลง
และคู่สัญญา โดยสามารถก าหนดข้อก าหนดเพ่ิมเติมในรูปแบบ หรือการรับรองความถูกต้องของสัญญา หรือ
ธุรกรรมตามข้อตกลงเพ่ิมเติมได้ 

- การจัดส่งและการรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์: การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จะถูกส่งในเวลาที่
ออกจากระบบข้อมูลของผู้ส่งซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ส่ง หรือในเวลาที่ผู้รับได้รับ (หากไม่ได้ออกจากระบบ
ข้อมูลของผู้ส่งเช่น ในกรณีการเข้าถึงไฟล์ที่จัดเก็บในระบบข้อมูลของผู้ส่ง) เวลาในการรับคือเวลาที่ผู้รับสามารถ
เรียกข้อมูลการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

- สัญญาที่มีหรือระหว่างระบบข้อความอัตโนมัติ: สัญญาระหว่างระบบข้อความอัตโนมัติกับบุคคล
ธรรมดาหรือระหว่างระบบข้อความอัตโนมัติสองระบบถือว่าถูกต้อง ไม่สามารถปฏิเสธความถูกต้องได้ ในกรณีไม่
มีบุคคลธรรมดาตรวจสอบสัญญา 
 พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นกฎหมายที่ควบคุม
การใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงสัญญาอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลเกี่ยวกับสัญญาและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของนานา
ประเทศ พระราชบัญญัติฉบับนี้สนับสนุนให้ธุรกิจในสาธารณรัฐสิงคโปร์น าการสื่อสารและการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกิจกรรมประจ าวัน และช่วยให้สาธารณรัฐสิงคโปร์บรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ (smart country) ในที่สุด 
 นอกจากนี้เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ Enterprise Singapore และ Singapore Standards 
Council ได้ประกาศใช้ข้ออ้างอิงทางเทคนิคข้อที่ ๗๖ (Technical Reference ๗๖) แนวทางในการก าหนด
มาตรฐานระดับประเทศส าหรับธุรกรรมทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมาตรฐานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริม SMEs ให้มีความเป็นดิจิทัลและการขยายตัวของภาคพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในสาธารณรัฐสิงคโปร์๑๗๙  
 

                                           
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-e-
commerce-standard/ 
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 มาตรฐานนี้ ถูกก าหนดโดยภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย ตัวแทนจากสมาคมผู้บริโภคแห่งสาธารณรัฐ
สิงคโปร์, สมาคมผู้ค้าปลีกของสาธารณรัฐสิงคโปร์, e-marketplaces เช่น Carousell และ shopee, ผู้ค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น FortyTwo, สถาบันการศึกษาการค้าปลีกแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ของ Nanyang 
Polytechnic และผู้ให้บริการการช าระเงินและโลจิสติกส์ โดยที่มาตรฐานนี้จะถูกใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในทาง
ปฏิบัติส าหรับผู้ค้าปลีกและตลาดออนไลน์ หลักเกณฑ์ครอบคลุมหน้าที่ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมก่อนการซื้อของ การ
เรียกดูและการเลือก ไปจนถึงข้ันตอนการซื้อและการช าระเงิน ตลอดจนการด าเนินการหลังการซื้อ การจัดส่งการ
ติดตามผลิตภัณฑ์ การคืนสินค้า การคืนเงินและการแลกเปลี่ยนภายในสาธารณรัฐสิงคโปร์ต่อไป 
 พระรำชบัญญัติกำรขำยสินค้ำ (Sale of Goods Act) 
 พระราชบัญญัติการขายสินค้า (Sale of Goods Act) ของสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้น มีรากฐานมาจาก
พระราชบัญญัติการขายสินค้าของอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีผลบังคับใช้กับสัญญาใด ๆ ที่ผู้ขายโอนหรือตกลงที่
จะโอนทรัพย์สินที่เป็นสินค้าให้กับผู้ซื้อโดยมีการก าหนดราคา โดยขอบเขตของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ๑๘๐ มี
ดังต่อไปนี้  

- ส่วนที่ ๒ ของพระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับการท าสัญญา  ส่วนนี้ยังก าหนดเงื่อนไขบางประการที่เป็น
นัยในสัญญาการขายสินค้า ได้แก่ เงื่อนไขโดยนัยที่ผู้ขายมีสิทธิ์ในการขายสินค้าว่าสินค้ามีคุณภาพที่น่าพอใจ 
ผู้ขายขายสินค้าในระหว่างการด าเนินธุรกิจ และในกรณีที่ผู้ซื้อทราบจุดประสงค์ในการซื้อสินค้า ซึ่งเป็นเงื่อนไข
โดยนัยว่าสินค้าท่ีจัดหานั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์นั้นอย่างสมเหตุสมผล 

- ส่วนที่ ๓ ของพระราชบัญญัติกล่าวถึงผลกระทบของสัญญา ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และข้อ
สันนิษฐานเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์สินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 

- ส่วนที่ ๔ ของพระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนนี้ได้มีการ
ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ขายและผู้ซื้อ ตามล าดับ 

- ส่วนที่ ๕ ของพระราชบัญญัติก าหนดสิทธิของผู้ขายที่ไม่ได้ช าระเงินส าหรับสินค้า ในกรณีที่ยังไม่ได้
ช าระเงินตามสัญญาทั้งหมด ผู้ขายที่ยังไม่ได้ช าระเงินอาจมีสิทธิ์บางประการในสินค้า เช่น สิทธิในการระงับการ
จัดส่ง หรือสิทธิ์ในการขายต่อสินค้า เป็นต้น  

- ส่วนที่ ๖ ของพระราชบัญญัติก าหนดสิทธิของผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งกันและกันส าหรับการละเมิดสัญญา  
 แม้ว่าจะไม่มีข้อกฎหมายที่กล่าวถึงการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจน แต่การ
ขายทอดตลาดนั้นได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการขายสินค้า ในมาตรา ๕๗๑๘๑ ดังนี้ 
 (๑) ในกรณีที่สินค้าถูกขายโดยการขายทอดตลาดเป็นล็อต แต่ละล็อตต้องมีการท าสัญญาแยกฉบับกัน 

                                           
๑๘๐ “Sale of Goods Act” from https://cacj-ajp.org/web/singapore/sale-of-goods-act 
๑๘๑ 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. 
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 (๒) การขายทอดตลาดจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ทอดตลาดประกาศว่าจะเสร็จสิ้นด้วยการเคาะค้อน หรือ
ตามธรรมเนียมอ่ืน ๆ โดยที่ผู้เสนอราคาสามารถเพิกถอนการเสนอราคาของตนได้จนกระทั่งก่อนการขาย
ทอดตลาดสิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์ด้วยการเคาะค้อน 
 (๓) การขายทอดตลาด อาจมีการแจ้งว่ามีการก าหนดราคาส ารองไว้ก่อน และอาจมีการสงวนสิทธิ์ในการ
เสนอราคาโดยชัดแจ้งโดยหรือในนามของผู้ขาย 
 (๔) ในกรณีไม่มีการแจ้งถึงสิทธิ์ในการเสนอราคาโดยหรือในนามของผู้ขาย การที่ผู้ขายจะเสนอราคาเอง
หรือจ้างบุคคลใด ๆ เพื่อเสนอราคา หรือผู้ทอดตลาดเจตนารับการเสนอราคาจากผู้ขายหรือบุคคลใด ๆ ที่ท าการ
เสนอราคาในนามของผู้ขาย ให้ถือเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (๕) การขายที่ฝ่าฝืนข้อ (๔) อาจถือว่าเป็นการฉ้อโกงโดยผู้ซื้อ 
 (๖) ในกรณีที่สิทธิ์ในการเสนอราคาถูกสงวนไว้อย่างชัดเจน ผู้ขายหรือบุคคลใด ๆ ในนามของผู้ขาย
สามารถเสนอราคาในการขายทอดตลาดได้ 

 ๔.๔.๒  กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยภำคเอกชน 
         ๑) รูปแบบและวิธีกำร 
 การขายทอดตลาดทรัพย์สินถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
เป็นขั้นตอนการเสนอขายทรัพย์สินในการทอดตลาดซึ่งจะขายให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด ในสาธารณรัฐสิงคโปร์จะ
มีไม่จ าเป็นต้องมีลงทะเบียนล่วงหน้าหากต้องการเข้าสู้ ราคา และการขายทอดตลาดจะมีการประกาศบอก
รายละเอียด เช่น วัน เวลา สถานที่ ไว้ในเว็บไซต์ของผู้ท าการทอดตลาด  
 การขายทอดตลาดโดยภาคเอกชนในสาธารณรัฐสิงคโปร์๑๘๒ สามารถกระท าได้ใน ๓ รูปแบบด้วยกัน คือ 
(๑) การขายทอดตลาดโดยเจ้าของทรัพย์ (Owner auction) (๒) การขายทอดตลาดโดยเจ้าหนี้หรือผู้รับจ านอง 
(Mortgagee auction) และ (๓) การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เป็นมรดก (Auction by sale of estate) 
 ส าหรับกลุ่มแรก เอกชนผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินน าทรัพย์สินของตนเองออกขายทอดตลาด มีความเป็นไป
ได้ทั่วไป ๒ ประการในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน คือ (๑) เจ้าของทรัพย์สินถูกบังคับโดยค าสั่งศาลให้ขาย
ทรัพย์สินของตน ซึ่งส่วนใหญ่มากจากผลค าตัดสินในการฟ้องหย่า และ (๒) เจ้าของทรัพย์สินเลือกที่จะขาย
ทรัพย์สินของตนด้วยวิธีการขายทอดตลาดโดยสมัครใจเพ่ือที่จะท าธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว ในกลุ่มที่ ๒ ผู้เป็น
เจ้าหนี้ด าเนินการบังคับช าระหนี้ ด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ผิดนัดไม่ช าระราคา
ทรัพย์สินแก่ผู้ขาย ธนาคารผู้รับจ านองอสังหาริมทรัพย์ท าการยึดคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้จ านองเนื่องจากเจ้าของ
ผิดนัดช าระเงินกู้จ านอง จากนั้นจะวางขายทรัพย์สินเพ่ือน าเงินที่ได้มาใช้ช าระหนี้ให้กับธนาคารผู้รับจ านอง และ
กลุ่มท่ี ๓ เป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตโดยตัวแทน ซึ่งตัวแทนดังกล่าวอาจจะเป็นผู้จัดการมรดก 
(ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่มีพินัยกรรม และศาลได้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว) หรืออาจจะเป็นผู้ด าเนินการ (ในกรณี
ผู้เสียชีวิตได้มีการท าพินัยกรรมไว้) ว่าจ้างเอกชนผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลที่ประกอบอาชีพขายทอดตลาดรับ
ด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และรับผลตอบแทนเป็นค่าบริการ  
 ในการขายทอดตลาดนั้นมีข้อส าคัญที่ผู้ซื้อควรทราบ คือผู้ทอดตลาดจะเป็นผู้ด าเนินการขายทอดตลาด 
โดยจะมีการเสนอทรัพย์สินโดยมีการก าหนดราคาเปิด และทรัพย์สินแต่ละรายการอาจมีราคาจอง  (reserve 
price) ซึ่งเป็นราคาขั้นต่ าที่ไม่เปิดเผย รู้จักกันเฉพาะผู้ประมูลและผู้ขายเท่านั้น ซึ่งราคาเสนอซื้อจะต้องเท่ากับ
หรือมากกว่าราคาจองนี้ การขายทอดตลาดจึงจะถือว่าส าเร็จ 
 

                                           
๑๘๒ www.singaporelegaladvice.com (๒๐๑๙) “Property Auction: How to Buy a House in Distressed Sales and More” 
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 ขั้นตอนการขายทอดตลาดสามารถสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้  
 (๑) ผู้ทอดตลาดเสนอทรัพย์สินในการขายทอดตลาด เพ่ือให้มีการเสนอราคาเพ่ือซื้อทรัพย์สิน  
 (๒) ผู้ที่สนใจจะซื้อท าการเสนอราคา โดยราคาที่เสนออาจสูงหรือต่ ากว่าราคาเปิดก็ได้ 
 (๓) ผู้ทอดตลาดจะระบุราคาเสนอปัจจุบันและถามว่าใครต้องการเสนอราคาที่สูงขึ้น กระบวนการนี้จะ
ด าเนินการซ้ าจนกว่าจะไม่มีการเสนอราคาเพ่ิมเติมและกระบวนการเสนอราคาจะสิ้นสุดลง 
 หากราคาเสนอสูงสุดตรงหรือเกินราคาจอง (reserve price) การเสนอราคาจะส าเร็จและทรัพย์สินจะ
ถูกประกาศ "ขาย" โดยการเคาะค้อน หลังจากนั้นจะมีการท าสัญญาระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อและจะไม่มีการเจรจา
หรือเปลี่ยนแปลงเอกสารการประมูลเพิ่มเติม 
 ภายหลังการขายทอดตลาด หากการขายทอดตลาดประสบความส าเร็จ ผู้ที่ชนะการเสนอราคาจะต้องมี
การเตรียมการและลงนามในเงื่อนไขของการขาย โดยมีการช าระค่ามัดจ าและต้องมีการจ่ายภาษี (ในกรณีที่มีการ
เรียกเก็บภาษี) ผู้ที่ชนะจะต้องช าระเมื่อเสร็จสิ้นการขาย ซึ่งโดยปกติภายใน ๘ ถึง ๑๒ สัปดาห์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของการขาย โดยระหว่างนี้อาจมีการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการขนส่งและเอกสารที่จ าเป็นในการด าเนินการ 
โดยที่ผู้ซื้อจะเข้าครอบครองทรัพย์สินหรือสามารถย้ายเข้ามาในอสังหาริมทรัพย์เมื่อเสร็จสิ้นการขาย หากผู้ซื้อไม่
ช าระเงินตามเงื่อนไขการขายหรือพยายามที่จะยกเลิกการซื้อจะถือเป็นการละเมิดสัญญา ซึ่งผู้ขายมีสิทธิ์
ด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ซื้อ ในกรณีที่การขายทอดตลาดไม่ประสบความส าเร็จ โดยอาจเกิดจากการที่การ
เสนอราคาสูงสุดยังต่ ากว่าราคาจอง (reserve price) ของทรัพย์สิน ในกรณีนี้ทรัพย์นี้จะยังคงเปิดให้ผู้ซื้ออ่ืนที่
สนใจสามารถยื่นข้อเสนอและเจรจาแบบส่วนตัวหลังการขายทอดตลาด โดยหากตกลงกับผู้ขายได้ ทรัพย์ก็จะถูก
ขายให้กับผู้เสนอราคาแบบส่วนตัวได้เช่นกัน 
 การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้น ถือได้ว่ามีความทันสมัยและ
ไม่มีอุปสรรคในการด าเนินการมากนักเนื่องจากทางสาธารณรัฐสิงคโปร์มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ระบุข้อกฎหมายเกี่ยวกับ บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล การระบุ
ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ และ การท าสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างชัดเจน โดยในสาธารณรัฐสิงคโปร์มีบริษัท
ให้บริการการขายทอดตลาดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์อยู่เป็นจ านวนมาก โดยสินค้าที่ท าการขายทอดตลาดนั้นมี
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 E-
Auction (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 โดยทีแ่ต่ละบริษัทจะมีความช านาญในการขายทอดตลาดสินค้าหรือทรัพย์สินที่แตกต่างกัน
ไป 
        ๒) ผลดี-ผลเสีย 

ผลดี 
(๑) การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุนด้านการเดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา และลดต้นทุน

ด้านเอกสาร นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสารท าให้องค์กรสามารถน าพ้ืนที่ไปพัฒนาในด้าน
อ่ืน ๆ ให้เกิดประโยชน์ 

(๒)  ท าให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการประมูลที่ผู้รับบริการทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์ 

http://www.hotlotz.com/
http://www.go-dove.com/
http://fybsg.com/
http://www.chaters.net/
http://www.masterpiece-auction.com/
http://www.winefields/
http://www.winefields/


๘๕ 
 

(๓)  เป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการประมูลได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่มี
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการเพ่ิมโอกาสให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายมากขึ้น ท าให้
เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
 ผลเสีย 

ความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าจากการเจาะเข้าสู่ระบบความปลอดภัยไซเบอร์ของผู้กระท า  
ความผิด โดยอาจมีการโจรกรรมข้อมูลของผู้รับบริการในเว็บไซต์นั้น เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต และ
ข้อมูลบัญชีธนาคาร 

๔.๔.๓  กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนกำรบังคับคดีแพ่งตำมค ำ
พิพำกษำ 

๑) รูปแบบและวิธีกำร 
การขายทอดตลาดในกระบวนการบังคับคดีแพ่งตามค าพิพากษา (Sheriff auction) ของสาธารณรัฐ

สิงคโปร์นั้นเป็นกระบวนการของศาลที่ด าเนินการผ่านเจ้าหน้าที่บังคับคดี ซึ่งในสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้นพนักงาน
ทะเบียนของศาลฎีกาถือเป็นเจ้าหน้าที่บังคับคดีด้วย๑๘๓ โดยมีอ านาจด าเนินการบังคับคดีและค าสั่งศาล ได้แก่ 

๑. การตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเงิน 
๒. การตัดสินใจเกี่ยวกับการส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ 
๓. การตัดสินใจเกี่ยวกับการส่งมอบสังหาริมทรัพย์ 
โดยตามอ านาจที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่บังคับคดีสามารถเข้าไปในที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ตามค า

พิพากษาและอาณาบริเวณที่อาศัยของบุคคลที่สามเพ่ือยึดทรัพย์สินที่เป็นของลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่
บังคับคดีต้องมีหมายศาล ตราเครื่องหมาย และใส่แจ็คเก็ตเจ้าหน้าที่  เพ่ือให้สามารถระบุตัวตนได้ว่าเป็น
เจ้าหน้าที่บังคับคด ี

การขายตามค าพิพากษานั้น เมื่อทรัพย์สินถูกยึดแล้ว ลูกหนี้ตามค าพิพากษาจะมีเวลา ๗ วันในการช าระ
หนี้ หรือ ขอค าสั่งศาลเพ่ือให้สั่งหยุดการขาย โดยหลังจากสิ้นสุดระยะเวลานี้แล้ว ฝ่ายเจ้าหนี้ที่ชนะคดีจะแจ้งไป
ยังเจ้าหน้าที่บังคับคดีเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้ด าเนินการขายทรัพย์สินที่ได้ท าการยึดมา หากมูลค่าของ
ทรัพย์สินนั้นน้อยกว่า ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ เจ้าหน้าที่บังคับคดีจะด าเนินการขายเอง แต่หากมูลค่าประเมิน
ของทรัพย์สินมากกว่า ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ จะต้องมีการแต่งตั้งผู้ทอดตลาดเพ่ือท าการขายทรัพย์สินนั้น 
โดยปกติการขายทอดตลาดจะใช้เวลาด าเนินการประมาณ ๖ สัปดาห์หลังจากการยึดทรัพย์สิน โดยมีการโฆษณา
ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ก่อนการขายทอดตลาด โดยเอกชนผู้ท าการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามค า
พิพากษานี้ ส่วนใหญ่มีการด าเนินการทั้งการขายทอดตลาดแบบปกติและการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น บริษัท Knight Frank และ GoIndustry DoveBid๑๘๔ เป็นต้น 

หากมีบุคคลทีส่ามที่อ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ถูกยึด บุคคลนั้นอาจแจ้งข้อเรียกร้องไปยังเจ้าหน้าที่บังคับคดี
โดยใช้ Form ๒๒ หากฝ่ายชนะคดีโต้แย้งข้อเรียกร้องนี้ เจ้าหน้าที่บังคับคดีจะยื่นค าร้องขอให้มีการออก
หมายเรียกผู้แทรกแซงในนามของฝ่ายชนะคดี เพ่ือให้ผู้พิพากษาพิจารณาตัดสินความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
หลังจากศาลมีค าสั่ง เจ้าหน้าที่บังคับคดีต้องปฏิบัติตามค าสั่งศาล โดยอาจจะคืนทรัพย์สินที่ยึดมาให้แก่เจ้าของที่
ชอบด้วยกฎหมาย หรือท าการขายตามค าพิพากษาต่อไป  

                                           
๑๘๓ Supreme Court of Singapore “Sheriff’s Services” 
๑๘๔ Tan, T. (๒๐๑๓) “Government Auctions Draw Bargain-Hunters” 
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ในกรณีที่ยึดทรัพย์สินด้วยวิธีหมายยึดทรัพย์สินเป็นการประกันการช าระเงิน (Writ of Distress) บุคคล
ที่สามที่อ้างสิทธิ์ต้องยื่นค าร้องต่อผู้พิพากษาด้วยวิธีออกหมายเรียกให้มาที่ศาล (summons-in-chambers) และ
ท าการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาคดีแล้ว ผู้พิพากษาจะสั่งให้ปลดทรัพย์สินที่ถูก
ยึดหรืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่บังคับคดที าการขายทรัพย์สินต่อไป 
 ๒) ผลดี-ผลเสีย 

ผลดี 
(๑)  การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุนด้านการเดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา และลดต้นทุน

ด้านเอกสาร นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสารท าให้องค์กรสามารถน าพ้ืนที่ไปพัฒนาในด้าน
อ่ืน ๆ ให้เกิดประโยชน์ 

(๒)  มีการใช้ระบบความปลอดภัย (Security) ที่ได้มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีการ
ก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และมีการเข้ารหัส (Encryption) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ ท าให้
ลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลที่มักเกิดขึ้นจากการเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ และนอกจากนี้ยังสามารถ
เก็บข้อมูลที่เป็นความลับได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(๓)  ท าให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการขายทอดตลาดที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด สามารถเห็นข้อมูลที่
ถูกเรียบเรียงอย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์ 

(๔)  เป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงขายทอดตลาดได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่มี
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบทอดตลาดได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ทรัพย์สินที่อยู่ใน
กระบวนการบังคับคดีสามารถน าออกมาขายทอดตลาดได้มากขึ้น ท าให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้ได้มากขึ้น ซึ่ง
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับกระบวนการยุติธรรม   
 ผลเสีย 

(๑) การสร้างระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลานานในการพัฒนา และต้อง
ใช้งบประมาณสูงในการสร้างระบบที่ปลอดภัย และการสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) ปัจจัยภายนอกด้านความเสถียรของอินเทอร์เน็ต หรือปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายระหว่างการ
ประมูลทรัพย์สินท าให้เกิดอุปสรรคในการประมูลทรัพย์สินของผู้สู้ราคา 

(๓) ปัจจัยภายนอกด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น การเจาะเข้าระบบของผู้ที่ไม่หวังดี เป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและเกิดปัญหาในการ
ด าเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๔.๔  กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ำยปกครอง 
 ๑) รูปแบบและวิธีกำร 

หน่วยงานฝ่ายปกครองของสาธารณรัฐสิงคโปร์หลายหน่วยงานมีการยึดทรัพย์สินที่เกิดจากการกระท า
ผิดกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ และมีการน าออกขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาเป็น
เวลานานแล้ว ตัวอย่างหน่วยงานที่ท าการขายทอดตลาดทรัพย์สินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ องค์การ
ขนส่งทางบก (Land Transport Authority: LTA) และศุลกากรสิงคโปร์ (Singapore Customs)  

 



๘๗ 
 

ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕๑๘๕ ศุลกากรสิงคโปร์สามารถขายทอดตลาดสุราและรถยนต์ได้ราว 
๔๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการถูกยึดเนื่องจากเป็นสินค้าหลบเลี่ยงภาษีศุลกากร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
องค์การขนส่งทางบกมีการขายทอดตลาดรถยนต์เฉลี่ย ๖๐-๗๐ คัน ทุกไตรมาส โดยส่วนใหญ่เป็นรถที่ถูกยึด
เนื่องจากการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีท้องถนนและได้มีการแจ้งเตือนก่อนการยึดแล้วหลายครั้ง  นอกจากนี้ยังมี
สินค้าอ่ืน ๆ ที่ถูกยึดและขายทอดตลาด เช่น บุหรี่ ไวน์ เรือประมง จักรยาน คอมพิวเตอร์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
นาฬิกาข้อมือ กล้องถ่ายรูป เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้ามียี่ห้อมือสอง เป็นต้น และปี พ.ศ. ๒๕๕๗๑๘๖ องค์การ
ขนส่งทางบก และศุลกากรสิงคโปร์ท าการขายทอดตลาดรถยนต์ได้ประมาณ ๑๔๐-๒๒๐ คัน ทุกไตรมาส และ
การด าเนินการขายทอดตลาดนี้ เปิดกว้างให้กับผู้สนใจทั่วไปได้เข้าท าการสู้ราคาและสังเกตการณ์ด้วย 

ทั้งนี้ การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้จะท าผ่านผู้ทอดตลาดเอกชน เช่น Knight 
Frank, GoIndustry DoveBid และ sgCarMart Quotz เป็นต้น และรายได้จากการขายทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะถูกน าเข้าสู่กองทุนรวมของรัฐบาล (Government’s Consolidated Fund) เพ่ือน าไป
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของรัฐบาล 

๒) ผลดี-ผลเสีย 
ผลดี 
(๑)  มีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในด้านต่างๆ เช่น  มาใช้จัดการเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ของ

ทรัพย์สิน การช าระเงิน และการท าสัญญา จึงเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและลดต้นทุนด้านการ
เดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา ลดต้นทุนด้านเอกสาร และประหยัดพ้ืนที่ในการเก็บเอกสารท าให้องค์กรสามารถน า
พ้ืนที่ไปพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ให้เกิดประโยชน์ 

(๒)  ท าให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการประมูลที่ผู้รับบริการทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์ 

(๓)  เป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการประมูลได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่มี  
อินเทอร์เน็ตสามารถข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สินที่ 
รัฐบาลยึดมาจากการกระท าที่ผิดกฎหมาย ท าให้เกิดรายได้เข้ารัฐและเกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของ 
ประเทศโดยรวม 
 ผลเสีย 

(๑)  ปัจจัยภายนอกด้านความเสถียรของอินเทอร์เน็ต หรือปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายระหว่างการ
ประมูลทรัพย์สินท าให้เกิดอุปสรรคในการประมูลทรัพย์สินของผู้สู้ราคา 

(๒)  ปัจจัยภายนอกด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น การเจาะเข้าระบบของผู้ที่ไม่หวังดีเป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและเกิดปัญหาในการ
ด าเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 

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



๘๘ 
 

๔.๕  สหรัฐอเมริกำ 
 

  ๔.๕.๑  ข้อก ำหนดทำงกฎหมำยของกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
สหรัฐอเมริกาใช้ระบบกฎหมาย Common Law ที่มีต้นแบบมาจากประเทศฝรั่งเศส เป็นหลักในการ

ปกครองประเทศ ซึ่งเป็นการน าจารีตประเพณีที่ถือว่าเป็นหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่มีลักษณะเป็นสามัญ 
(Common) มายึดใช้เป็นกฎหมายบังคับ ส าหรับหลักกฎหมายซื้อขายได้น ากฎหมายพ่อค้า (Merchant Law) 
มาบังคับใช้โดยเริ่มจากค่อย ๆ ซึมซับกฎเกณฑ์ของพ่อค้าและในที่สุดได้ยอมรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย 
Common Law๑๘๗ 
 ๑) กฎหมำยหลัก 
 ประมวลกฎหมำยพำณิชย์ (The Uniform Commercial Code: U.C.C) 

เนื่องจากการใช้กฎหมายซื้อขายที่ปรากฏอยู่ใน Common Law นั้น มีความไม่ชัดเจนในสถานะของ
ตัวเองว่าจะเป็นกฎหมายทางแพ่งหรือทางพาณิชย์ทั้งมีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ไม่สามารถอ านวยความสะดวก
ต่อการค้าขายระหว่างมลรัฐและกับต่างประเทศ ดังนั้น เมื่อประเทศอังกฤษได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติซื้อขาย
สินค้าในปี ๑๘๙๓ (The Sale of Goods Act ๑๘๙๓) สหรัฐอเมริกาจึงคิดที่จะปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการซื้อ
ขายตามแบบอย่างของประเทศอังกฤษ เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าจะช่วยอ านวยความสะดวกต่อการพาณิชย์และ
การติดต่อซื้อขายกับต่างมลรัฐและต่างประเทศ จึงได้ริเริ่มจัดท าพระราชบัญญัติซื้อขายฉบับแรกขึ้นมาเรียกว่า 
The Uniform Sales Act ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะว่าด้วยเรื่องซื้อขาย 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
หน่วยงานเอกชนที่มีหน้าที่ในการจัดท าพระราชบัญญัติต่างๆ (Code) จนจัดท ากฎหมายส าเร็จและเริ่มมีการ
บังคับใช้ตั้งแต่ ค.ศ.๑๙๐๗ จนถึง ค.ศ.๑๙๔๑ มีมลรัฐที่ยอมรับและน าไปบังคับใช้รวม ๓๖ มลรัฐ๑๘๙  

จากการที่ The Uniform Sales Act ของสหรัฐอเมริกายังมีข้อบกพร่องและยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ เช่น 
การตีความของแต่มลรัฐแตกต่างกันออกไป หลักกฎหมายยังไม่ครอบคลุมในเรื่องประเพณีทางการค้า มีปัญหา
ด้านการบังคับใช้ที่ไม่เพียงพอต่อการค้าที่เจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการเสนอให้
ท าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนี้ใหม่เมื่อ ค.ศ.๑๙๔๐ จนกระทั่งถึง ค.ศ.๑๙๔๕ มีการน ากฎหมายพาณิชย์ที่มีอยู่
ในรูปลายลักษณ์อักษรต่าง ๆ ซึ่งกระจัดกระจายมารวมเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์ ที่มีความครอบคลุมถึง
กฎหมายลักษณะซื้อขายอันมาจากพระราชบัญญัติซื้อขายสินค้า โดยน ามาบัญญัติไว้อยู่ในหมวด ๒ และกฎหมาย
ว่าด้วยเอกสารการพาณิชย์ต่าง ๆ กฎหมายนี้ท าส าเร็จเมื่อปี ค.ศ.๑๙๕๒ เรียกว่า The Uniform Commercial 
Code (U.C.C) เป็นกฎหมายนิติบัญญัติที่ใช้กับธุรกรรมทางพาณิชย์ และมลรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาได้น า
กฎหมายนี้ไปปรับปรุงและใช้บังคับเป็นกฎหมายภายในรัฐของตนเอง (ยกเว้นมลรัฐ Louisiana)  

                                           
๑๘๗ R.M. Goode, Editor: Harry Street. Commercial Law, p.๓๔. 
๑๘๘ 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. 



๘๙ 
 

U.C.C. เป็นกฎหมายที่มีขึ้นเพ่ือใช้บังคับกับธุรกรรมในทางพาณิชย์ มีทั้งหมด ๙ หมวด อาทิ การซื้อขาย
ตราสารทางการค้า เลตเตอร์ออฟเครดิต หลักทรัพย์เพ่ือการลงทุน ธุรกิจที่มีหลักประกัน๑๙๐ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือวางหลักเกณฑ์ในการแก้ปัญหาธุรกรรมพาณิชย์ระหว่างรัฐของประเทศ๑๙๑ เช่น การก าหนดแบบของสัญญา
ซื้อขายที่ต้องแยกพิจารณาเป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ โดยการซื้อขายสังหาริมทรัพย์อาจท าได้และ
โดยวาจาตาม Section ๒-๒๐๔(๑)๑๙๒ ก าหนดให้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคา ๕๐๐ เหรียญหรือกว่านั้น
ขึ้นไป ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นส าคัญ๑๙๓ ซึ่งมีลักษณะเป็นเพียงหลักฐานใน
การฟ้องร้องบังคับคดีเท่านั้น หรือมีการช าระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมด หรือทรัพย์สินที่ซื้อขายกันได้มีการผลิตขึ้น
แล้วโดยเฉพาะเพ่ือผู้ซื้อทรัพย์สินนั้นแต่เพียงผู้เดียว หรือศาลมีเหตุผลสมควรบังคับให้๑๙๔ อย่างไรก็ตาม หากเป็น
การซื้อขายทรัพย์สินชนิดที่มีกฎหมายก าหนดแบบของสัญญาไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  ก็จะต้องท าตามแบบที่
กฎหมายก าหนดไว้ ส่วนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะเป็นไปตามกฎหมายระดับมลรัฐ ซึ่งทุกมลรัฐต่างก็ก าหนด
แบบของสัญญาไว้เป็นการเฉพาะเช่นกัน โดยต้องท าเป็นหนังสือและอาจจะต้องจดทะเบียนด้วย๑๙๕  

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
จะต้องน าหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในหมวด ๒ มาใช้บังคับก่อน และบทบัญญัติในหมวดอ่ืน ๆ ที่เป็นกฎหมายพิเศษที่
เกี่ยวข้องกับ U.C.C. มาใช้บังคับด้วย หากไม่มีจึงจะต้องน าหลักกฎหมายพ้ืนฐานที่ส าคัญที่มีอยู่ในหลัก 
Common Law และหลัก Equity รวมถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับการค้า (law merchant) ที่ไม่ได้บัญญัติไว้ใน 
U.C.C. มาใช้บังคับแทน เช่น หลักกฎหมายเรื่องตัวแทน กฎหมายปิดปาก กลฉ้อฉล ส าคัญผิด ละเมิด การบังคับ
ขู่เข็ญ การแสดงเจตนา ความสามารถของคู่สัญญา และหลักอ่ืน ๆ๑๙๖ 

ในเรื่องของการขายทอดตลาดที่อยู่ในส่วนของกฎหมายทางพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาคือ U.C.C. นั้น ได้
กล่าวไว้ในหมวด ๒ การซื้อขายด้วย โดยก าหนดกฎระเบียบในเรื่องการขายทอดตลาดไว้ในมาตรา ๒-๒๓๘๑๙๗ 
                                           

๑๙๐ คนึง ฤาไชย. (๒๕๔๑). กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคลเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ. หน้า ๑๓. 
๑๙๑ ยุทธนา เธยีรสุนทร. 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 กฤศยชญ ์ศิริเขต. (๒๕๒๐). การโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินตามสัญญาซ้ือขาย. 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. 



๙๐ 
 

ซึ่งต่อมามีการปรับปรุงแก้ไข U.C.C. ให้ไปตามแนวทางของกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรก
ของสหรัฐอเมริกา คือ Uniform Electronic Transaction Act หรือ UETA โดยในการปรับปรุง U.C.C. ครั้งนี้
ได้ปรับเปลี่ยนถ้อยค าใหม่ทั้งหมดเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในเรื่องดุลพินิจของผู้ทอดตลาดที่จะเปิดการขาย
ทอดตลาด การถอนค าสู้ราคา และการถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด๑๙๘ และส าหรับเรื่องการซื้อขายใน
การทอดตลาด Article ๒ ของ U.C.C. ก็ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามแนวทางของ UETA เพ่ือให้สามารถน า U.C.C. 
มาปรับใช้กับธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยในเรื่องของกฎระเบียบการขายทอดตลาดที่แต่เดิมตาม 
U.C.C. ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๒-๒๓๘ ดังที่กล่าวแล้วนั้น มีความไม่เหมาะสมกับสภาพของการขายทอดตลาด
ทางอินเทอร์เน็ตหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่อาจมีการเคาะไม้ตกลงขายทรัพย์สินได้โดยสภาพ ดังนั้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับลักษณะของการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้มีการแก้ไข
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการขายทอดตลาดในมาตรา ๒-๒๓๘ เสียใหม่ ดังปรากฏตาม U.C.C. ที่ปรับปรุงใหม่ใน
มาตรา ๒-๒๐๑๑๙๙ โดยหลักส าคัญคือการปรับแก้เกี่ยวกับกระบวนการที่จะท าให้การขายทอดตลาดบริบูรณ์ 
กฎหมายที่แก้ไขใหม่ก าหนดให้การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์เมื่อมีการประกาศโดยผู้ทอดตลาด ซึ่งผู้ทอดตลาด
จะประกาศโดยวิธีใดก็ได้ไม่จ าต้องบริบูรณ์ต่อเม่ือมีการเคาะไม้โดยผู้ทอดตลาดดังเช่นกฎหมายเดิม ตามกฎหมาย
ที่แก้ไขใหม่นั้นก าหนดให้การขายทอดตลาดบริบูรณ์เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้หรือโดย
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.” 



๙๑ 
 

ทอดตลาดตามราคาที่มีผู้เสนอมานั้นในเวลาที่มีการเคาะไม้ก็ได้ และโดยปกติแล้วผู้ขายทอดตลาดมีสิทธิที่จะถอน
สินค้าออกจากการขายทอดตลาดในเวลาใดก็ได้ก่อนที่จะมีการเคาะไม้ แต่หากว่าผู้ขายทอดตลาดประกาศว่าการ
ขายทอดตลาดนั้นปราศจากข้อสงวน ผู้ขายทอดตลาดย่อมสิ้นสิทธิที่จะถอนสินค้าออกจากการขายทอดตลาด ใน
ขณะเดียวกันผู้เสนอราคาย่อมมีสิทธิที่จะขอถอนค าเสนอราคาของตนในเวลาใด ๆ ก็ได้ก่อนที่การขายทอดตลาด
จากบริบูรณ์ โดยที่ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้ขายทอดตลาดอาจเข้าสู้ราคาได้โดยต้องแจ้งข้อ
สงวนดังกล่าวไว้ล่วงหน้า หากว่าผู้ขายทอดตลาดเสนอราคาโดยมิได้แจ้งข้อสงวนดังกล่าวไว้ กฎหมายถือว่าเป็น
การกระท าโดยไม่สุจริต ซึ่งผู้เข้าสู้ราคาที่เป็นผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ซื้อทรัพย์สินนั้น หรือซื้อทรัพย์สินนั้นใน
ราคาที่มีการเสนอโดยสุจริตก่อนการขายทอดตลาดบริบูรณ์ได้ 
 กฎหมำยกระบวนกำรบังคับคดีแพ่ง (Civil Enforcement Proceedings) 
 กฎหมายกระบวนการบังคับคดีแพ่งของสหรัฐอเมริกา ในส่วนของการขายทอดตลาดนั้นได้ แบ่งระบบ
การขายทอดตลาดออกเป็น ๒ ระบบ ได้แก่ (๑) การขายทอดตลาดโดยผู้ทอดตลาดภาคเอกชนที่ด าเนินการโดย 
Auctioneer และ (๒) การขายทอดตลาดตามค าสั่งศาลที่ด าเนินการโดย Sheriff ซึ่งในสหรัฐอเมริกาแล้ว การ
ขายทอดตลาดสองระบบนี้จะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน แตกต่างไปจากบางประเทศ เช่น เครือรัฐออสเตรเลีย 
ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งการขายทอดตลาดของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นการขายทอดตลาดโดยผู้ทอดตลาด
ภาคเอกชนหรือการขายทอดตลาดตามค าสั่งศาล สามารถศึกษาได้จากกฎหมายกระบวนการบังคับคดีแพ่งที่มี
กระบวนการแตกต่างกันไปในแต่ละมลรัฐ แต่โดยทั่วไปแล้วเมื่อศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด ลูกหนี้จะต้องท าตาม
ค าสั่งศาลในการช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งศาลสามารถสั่งยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ หรือสั่ง
ให้มีการส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดให้กับเจ้าหนี้ เมื่อลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของศาล ศาลจะ
ด าเนินขั้นตอนกระบวนการขายทอดตลาดเพ่ือน าเงินมาช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ซึ่งสามารถ
ด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้๒๐๐ โดยทั่วไปศาลสหรัฐอเมริกาได้ให้อิสระคู่สัญญาในการขาย
ทอดตลาดโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การประกาศขายทรัพย์สินออนไลน์ในเว็บไซต์ประเภท auction 
เพ่ือน าเงินที่ ได้รับจากการขายทรัพย์มาช าระหนี้ ให้กับเจ้าหนี้ โดยการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๑ อย่างไรก็ตาม ระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเปิดโอกาส
ให้คู่สัญญาที่ขายทอดตลาดระหว่างกัน สามารถโต้แย้งการขายทอดตลาดโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการ
ฟ้องเป็นคดีต่อศาลได้ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่าการขายทอดตลาดนั้นเป็นการท าให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบหรือ
ด าเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในการพิจารณาว่าการขายทอดตลาดโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่ หรือถ้าด าเนินการไปแล้วได้ด าเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่ ศาลสหรัฐอเมริกาจะพิจารณา
จากหลักที่ว่าการขายทอดตลาดนั้นได้ด าเนินไปอย่างสมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใด (Commercially 
Reasonable)  

ส าหรับหลักการพิจารณาเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขายในสหรัฐอเมริกานั้น
ใช้ระบบสัญญาเดียว ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของประเทศฝรั่งเศสตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ปี ๑๘๐๔ 
หรือ Code Civil ๑๘๐๔๒๐๑ คืออาศัยความสมบูรณ์ของสัญญาซื้อขายเป็นหลักการของการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่ซื้อขายกัน เมื่อคู่สัญญาตกลงท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อย กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็จะโอน
ไปยังผู้ซื้อทรัพย์สินทันทีโดยไม่จ าต้องส่งมอบทรัพย์สินก่อนในลักษณะของการรวมบ่อเกิดแห่งหนี้เข้ากับการโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขายเว้นแต่จะมีเงื่อนไข เงื่อนเวลา หรือข้อตกลงเป็นอย่างอ่ืน ระบบสัญญา
เดียวเช่นนี้มีข้อดีคือสามารถปฏิบัติได้โดยง่าย เนื่องจากเพียงแต่คู่สัญญาตกลงท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน 

                                           
๒๐๐ เร่ืองเดียวกัน. หนา้ ๘๙. 
๒๐๑ พิชัยศักดิ์ หรยางกูร. (๒๕๑๓, มิถุนายน), “การโอนกรรมสิทธิ์โดยผลของสัญญา,” บทบัณฑิตย์, เล่ม ๒๗, ตอน ๒. หน้า ๔๔๑-๔๖๗. 
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กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็โอนไปทันทีโดยไม่ต้องมีแบบพิธีใด ๆ ปัญหาที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไม่โอนหรือโอนช้า
เพราะท าตามแบบพิธีไม่ถูกต้องก็จะไม่เกิดขึ้น แต่ระบบสัญญาเดียวก็มีข้อเสียว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโอนไปได้
โดยง่ายโดยผู้ขายทรัพย์สินไม่มีโอกาสกลับใจซึ่งผู้ขายเสียสิทธิ์ในทรัพย์สินได้ง่าย ในกรณีที่สัญญาซื้อขายตกเป็น
โมฆียะและมีการโอนทรัพย์สินนั้นต่อไปแล้วก่อนที่จะมีการบอกล้างโมฆียกรรมนั้น ผู้ขายคงได้แต่เรียกค่าเสียหาย 
ซึ่งอาจไม่คุ้มกับทรัพย์สินที่เสียไป นอกจากนี้ระบบสัญญาเดียวยังไม่อาจคุ้มครองบุคคลภายนอกได้อย่างเด็ดขาด
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ไม่อาจแสดงออกซึ่งความเป็นเจ้าของทรัพย์สินด้วยการยึดถือ เช่น ทรัพย์ขนาดใหญ่ หรือ
สิทธิต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลให้ต้องใช้วิธีการจดทะเบียนเพ่ือคุ้มครองบุคคลภายนอกในลักษณะเดียวกันกับ
ระบบ ๒ สัญญา๒๐๒ 
 ๒)  กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมำยเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Uniform Electronic Transaction Act: UETA) 
สหรัฐอเมริกาได้ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายในประเทศของตนเพ่ือให้การรองรับกับความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารในการท าสัญญาโดยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับเป็นการส่งเสริมการ
พัฒนาในภาคธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกของสหรัฐอเมริกาคือ Uniform 
Electronic Transaction Act หรือ UETA ที่ได้ยกร่างให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับกฎหมายแม่แบบของ 
UNCTTRAL และได้ท าการปรับปรุงแก้ไข U.C.C. เพ่ือให้รองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  

กระบวนการในการออก UETA ของสหรัฐอเมริกานั้น จะมีความพิเศษกว่ากฎหมายฉบับอ่ืน เนื่องจาก
โดยทั่วไปกฎหมายและหลักเกณฑ์ทางการค้าจะจัดท าขึ้นโดยมลรัฐต่าง ๆ โดยที่รัฐบาลกลางจะไม่เข้าไป
แทรกแซง และกฎหมายดังกล่าวอยู่ภายใต้ U.C.C. แต่ส าหรับ UETA ไม่ได้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ U.C.C. 
ไม่ได้จัดเป็นกฎหมายของมลรัฐ และไม่ได้เป็นกฎหมายของรัฐบาลกลาง แต่เป็นการจัดท าขึ้นโดย National 
Conference of Commissioners on Uniform State Laws หรือ NCCUSL และผ่านความเห็นชอบจากสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อเป็นกฎหมายแม่แบบให้กับมลรัฐต่าง ๆ น าไปบัญญัติเป็นกฎหมายต่อไป๒๐๓  

วัตถุประสงค์ของการจัดท า UETA คือ ต้องการลดข้อขัดข้องทางกฎหมายที่ เกี่ยวกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ UETA เป็นหลักที่สนับสนุนกฎหมายที่มีอยู่โดยการรองรับผลทางกฎหมายในการท าการค้า
พาณิชย์โดยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น สาระส าคัญในเบื้องต้น
ของ UETA คือ การรับรองผลทางกฎหมายของการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ให้มีผลทางกฎหมายเทียบเท่าการท าธุรกรรมที่อยู่ในรูปเอกสารและการลงลายมือชื่อในเอกสาร เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์๒๐๔  

ส าหรับขอบเขตการใช้ข้อบังคับของ UETA จะเห็นได้จากมาตรา ๓ ที่ก าหนดขอบเขตการใช้บังคับไว้ว่า
กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับแก่การท าธุรกรรมที่กระท าโดยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่
อย่างไรก็ตาม จะไม่น ากฎหมายดังกล่าวไปใช้บังคับกับธุรกรรมดังต่อไปนี้ 

๑) การท าพินัยกรรม 
๒) ประมวลกฎหมายแม่แบบว่าด้วยการพาณิชย์ หรือ The Uniform Commercial Code ในเรื่องอ่ืน

นอกจาก Section ๑-๑๐๗, ๑-๒๐๖ Article ๒ เรื่องการซื้อขาย และ Article ๒A การเช่า 

                                           
๒๐๒ แหล่งเดิม. 
๒๐๓ ยุทธชยั อิสสวาณิชย์. (๒๕๕๑). อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วยการใช้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศ:  

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. 
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๓) กฎหมายแม่แบบว่าด้วยข้อมูลทางธุรกรรมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือ The Uniform Computer 
Information Transaction Act และ 

๔) กฎหมายอื่น ๆ ที่ก าหนดโดยมลรัฐ 
นอกจากนี้การท าธุรกรรมที่ท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม

ความหมายของพระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติทั่วไปของกฎหมายสารบัญญัติที่ใช้บังคับกับ
เรื่องนั้น ๆ ด้วย 

กฎหมาย UETA ฉบับนี้ รับรองความมีผลทางกฎหมายของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถใช้
บังคับได้ดังเช่นการท าธุรกรรมโดยปกติทั่วไป ซึ่งการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายรับรองความมีผล
ทางกฎหมายให้นั้น ต้องเป็นกรณีที่มีการตกลงยินยอมโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายด้วยตามมาตรา ๑๕ โดยหลักการ
ส าคัญปรากฏใน UETA มาตรา ๗ คือ มาตรา ๗ ได้บัญญัติรองรับผลทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ โดยคู่สัญญาไม่อาจปฏิเสธความมีผลทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ในมาตรา ๑๐ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรณีที่เกิด
ความผิดปกติหรือข้อผิดพลาดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้ด้วย และในมาตรา ๑๕ เป็นการก าหนดเวลาและ
สถานที่ในการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้  การจะน ากฎหมายบังคับใช้กับการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องประกอบด้วยกฎหมายสารบัญญัติในเรื่องที่เกี่ยวกับธุ รกรรมประเภทนั้น ๆ และกฎหมาย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหากมีกฎหมายของมลรัฐใดก าหนดไว้เป็นพิเศษก็ต้องบังคับไปตามนั้น ส าหรับ
การรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีนั้น มาตรา ๑๓ ก าหนดห้ามมิให้ปฏิเสธการ
รับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานเพียงเพราะเหตุที่ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

กฎหมำยวิชำชีพกำรขำยทอดตลำด 
ผู้ขายทอดตลาดในสหรัฐอเมริกา มีลักษณะเป็นวิชาชีพและอยู่ภายใต้การควบคุมจากภาครัฐและ

องค์การวิชาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาดในแต่ละรัฐนั้นมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้ นตอนรวมถึง
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาด ตัวอย่างการขายทอดตลาดโดยรัฐฟลอริดามีกฎหมาย
บัญญัติไว้ดังในมาตรา ๔๖๘.๓๘๔ แห่ง State of Florida Department of Business and Professional 
Regulation Board of Auctioneers ซึ่งในรัฐฟลอริดานั้น ได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ขาย
ทอดตลาดแห่งฟลอริดา (Florida Board of Auctioneers) โดยประกอบด้วยสมาชิก ๕ คน กล่าวคือ ๒ คน
จะต้องเป็นผู้ประกอบกิจการ ทอดตลาดเป็นหลักเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ๑ คน ต้อง
เป็นผู้มีต าแหน่งสูงสุดในบริษัทประมูล และอีก ๒ คนเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป สมาชิกทั้ง ๕ คนนี้ ได้รับการ
แต่งตั้งจากผู้ว่าราชการและได้รับการยืนยันจากวุฒิสภาและมีวาระในการด ารงต าแหน่งเป็นเวลา ๔ ปี และ
คณะกรรมการผู้ขายทอดตลาดนี้ยังมีอ านาจในการน าเอากฎระเบียบและข้อบังคับตามมาตรา  ๒๑๐.๕๓๖ (๑) 
และมาตรา ๑๒๐.๕๔ มาใช้ประกอบกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ในส่วนของหน้าที่ และคณะกรรมการมี
หน้าที่ในการรับและด าเนินการปฏิบัติเมื่อมีผู้ยื่นค าร้องขอใบอนุญาตเพ่ือให้ผู้ขายทอดตลาด ผู้ฝึกหัด  และผู้
ประกอบธุรกิจการขายทอดตลาด รวมถึงการมีอ านาจในการระงับใช้ใบอนุญาตชั่วคราวและเพิกถอนใบอนุญาต 
โดยกฎหมายของรัฐฟลอริดามีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ขายทอดตลาดไว้ในมาตรา ๔๖๘.๓๘๕ ในกฎหมาย
ฉบับนี้ มีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติในการขอใบอนุญาตเพ่ือเป็นผู้ทอดตลาด  โดยนอกจากที่ผู้ขอใบอนุญาต
จะต้องคุณสมบัติตามกฎหมายก าหนด ยังจะต้องสอบผ่านการทดสอบตามที่ก าหนดและยังต้องผ่านการฝึกงานใน
การเป็นผู้ทอดตลาดเป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือมากกว่านั้น หรือต้องผ่านหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘๐ ชั่วโมง
ในชั้นเรียนที่ตรงตามมาตรฐานที่รับรองโดยคณะกรรมการอีกด้วย เห็นได้ว่านอกจากผู้ขอมีใบอนุญาตจะต้องมี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะประกอบวิชาชีพเป็นผู้ขายทอดตลาดได้ในทันที หากยังต้อง
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ผ่านการทดสอบและยังต้องผ่านการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการก าหนดจากสถาบันการศึกษาผู้
ทอดตลาด โดยสถาบันการศึกษาผู้ขายทอดตลาดนั้น ในสหรัฐอเมริกามีอยู่แทบจะทุก ๆ มลรัฐในประเทศ และ
หากแม้ว่าผู้ขอมีใบอนุญาตจะได้ผ่านการเรียนการสอนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๘๐ ชั่วโมงยังจะต้องผ่านการฝึกงาน
การเป็นผู้ทอดตลาดได้ในทันที หากยังจะต้องผ่านการทดสอบและยังต้องผ่านการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการก าหนดจากสถาบันการศึกษาผู้ขายทอดทอดตลาด (auction school: national auctioneers 
association) แม้ว่าผู้ขอมีใบอนุญาตจะได้รับผ่านการเรียนการสอนมาแล้ว ยังจะต้องผ่านการฝึกงานการเป็นผู้
ทอดตลาดโดยมีผู้ทอดตลาดที่ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ดูแล ทั้งนี้ การมีกฎหมายในลักษณะนี้ก็เพ่ือที่จะป้องกันมิให้
เกิดความเสี่ยงในการเสียหาย ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือและท าให้การขายทอดตลาดในละครั้งมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์อย่างสูงที่สุดทั้งของผู้ซื้อและผู้ขาย 

๔.๕.๒ กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยภำคเอกชน 
 ๑) รูปแบบและวิธีกำร  

ในสหรัฐอเมริกา การขายทอดตลาดโดยภาคเอกชนสามารถด าเนินการโดยบุคคลที่ท าการขายทอดตลาด 

๓ กลุ่มด้วยกัน คือ (๑) ผู้เป็นเจ้าหนี้ด าเนินการบังคับช าระหนี้ ด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ 
เนื่องจากลูกหนี้ผิดนัดไม่ช าระราคาทรัพย์สินแก่ผู้ขาย (๒) เอกชนผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินน าทรัพย์สินของตนเอง
ออกขายทอดตลาด (๓) เอกชนผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลที่ประกอบอาชีพขายทอดตลาด กล่าวคือเป็นบุคคลที่
รับด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อื่นเพ่ือที่ตนจะได้รับค่าบริการ  

ส าหรับกลุ่มแรกท่ีผู้เป็นเจ้าหนี้ด าเนินการบังคับช าระหนี้ ด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ ซึ่ง
สามารถด าเนินการขายทอดตลาดได้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางการให้บริการของบริษัทเอกชน อย่างไรก็
ตาม ในบางครั้งก็อาจเกิดปัญหาการโต้แย้งตามมาของลูกหนี้ถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เจ้าหนี้ใช้ในการขาย
ทรัพย์ ดังกรณีศึกษาที่พบว่าในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ มีคดีความที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ฟ้องต่อศาลล้มละลายว่า
เจ้าหนี้น าทรัพย์สินไปขายทอดตลาดที่เว็บไซต์ www.ironplanet.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านการขายทรัพย์สินของลูกหนี้ ซึ่งลูกหนี้กล่าวว่าควรจะน าไปขายที่เว็บไซต์ www. sawmillexchange.com 
ซึ่งเป็นเว็บไซต์การขายของที่เฉพาะทางและตรงกับทรัพย์สินของลูกหนี้มากกว่า แต่เมื่อศาลได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่ากิจกรรมการขายทอดตลาดที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ www. ironplanet.com มีจ านวนผู้สู้ราคาที่เพียงพอที่ท าให้
การขายทอดตลาดครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล   จึงตัดสินให้การขายทอดตลาดในครั้งนี้สามารถท าได้๒๐๕ ในกลุ่มที่ 
๒ เอกชนผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินน าทรัพย์สินของตนออกขายทอดตลาด สามารถท าได้โดยใช้ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกัน และกลุ่มที่ ๓ เอกชนผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลที่ประกอบอาชีพขายทอดตลาด ซึ่ง
จะเป็นผู้ที่รับด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อื่นเพ่ือได้มาซึ่งค่าบริการ กลุ่มนี้จะท าหน้าที่ขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของผู้ที่เป็นลูกหนี้หรือของเจ้าหนี้ที่ยึดหรือริบทรัพย์มาจากลูกหนี้โดยจะต้องมีใบอนุญาตให้เป็นผู้ท า
วิชาชีพการขายทอดตลาดได้ อันเป็นไปตามกฎหมายวิชาชีพผู้ทอดตลาดของสหรัฐอเมริกา  
 ๒)  ผลดี-ผลเสีย 
  ผลดี 

(๑)  การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุนของมีส่วนได้เสียในด้านการเดินทาง ด้านเวลา และ
ด้านเอกสาร นอกจากนี้ ท าให้องค์กรยังสามารถน าพ้ืนที่ไปพัฒนาในด้านอ่ืนที่ก่อให้เกิดประโยชน์จากการ
ประหยัดพื้นท่ีการเก็บเอกสาร 

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

York, ๙-๒๙.  

http://www.sawmillexchange.com/
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(๒)  ท าให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการประมูลที่ผู้รับบริการทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์ 

(๓)  เป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการประมูลได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่มี
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการเพ่ิมโอกาสให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายมากขึ้น ราคา
ทรัพย์ของลูกหนี้สูงขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมจากการที่ทรัพย์สินมีการออกหมุนสู่
เศรษฐกิจได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ผลเสีย 
ความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าจากการเจาะเข้าสู่ระบบความปลอดภัยไซเบอร์ของผู้กระท า  

ความผิด โดยอาจมีการโจรกรรมข้อมูลของผู้รับบริการในเว็บไซต์นั้น เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต และ
ข้อมูลบัญชีธนาคาร 

 ๔.๕.๓  กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนกำรบังคับคดีแพ่งตำมค ำ
พิพำกษำ 
 ๑) รูปแบบและวิธีกำร  
 การขายทอดตลาดในกระบวนการบังคับคดีแพ่งตามค าพิพากษาหรือตามค าสั่งศาล ในสหรัฐอเมริกานั้น 
การขายทอดตลาดต้องด าเนินการโดย Sheriff ซ่ึง Sheriff นี้ มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานบังคับคดี มี
หน้าที่ทั่วไปในการบังคับคดีแพ่งตามค าพิพากษาหรือหมายบังคับคดีของศาล ยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ตาม
ค าพิพากษา ตลอดจนมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์ที่ยึดมา และมีหน้าที่ด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์นั้นเพ่ือน าเงิน
มาช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาด้วย โดย Sheriff จะเป็นผู้ก าหนดราคาเริ่มต้นของการประมูล ทั้งนี้ การ
ขายทอดตลาดโดย Sheriff ถือว่ามิใช่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ประมูลที่ได้รับใบอนุญาต กระบวนการขาย
ทอดตลาดของ Sheriff ไม่ได้ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการขายที่ดิน ค.ศ. ๑๙๖๒ (The  Sale of Land 
Act ๑๙๖๒) และไม่มีข้อก าหนดว่าจะต้องมีการแจ้งรายละเอียดของทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ ของพระราชบัญญัติ
การขายที่ดิน เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน  
 ในการขายทอดตลาดนั้น Sheriff ไม่สามารถน าทรัพย์ที่จะต้องขายทอดตลาดตามค าสั่งศาลมา
มอบหมายให้ผู้ทอดตลาดภาคเอกชนหรือ Auctioneers ด าเนินการขายทอดตลาดแทนได้ จากการศึกษา
กฎหมายวิชาชีพผู้ทอดตลาดในสหรัฐอเมริกา เช่น ในมลรัฐนอร์ท แคโรไลนา ก็ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๘๕B-๒ 
(๓)๒๐๖ ว่า การขายทรัพย์ที่ด าเนินการโดย Auctioneer จะไม่รวมถึงการขายทอดตลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามค าสั่ง
ศาล ไม่ว่าจะเป็นการขายทอดตลาดที่ด าเนินการโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานของรัฐ หรือเจ้า
พนักงานบังคับคดีก็ตาม เห็นได้ว่าหลักการดังกล่าวในเรื่องนี้จึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้ วยการ
ขายทอดตลาดในสหรัฐอเมริกาที่ประสงค์ให้การขายทอดตลาดในสองระบบ คือ การขายทอดตลาดโดยผู้
ทอดตลาดภาคเอกชนและการขายทอดตลาดตามค าสั่งศาล มีการแยกออกจากกันอย่างชัดเจน 

เมื่อศาลมีค าสั่งให้ท าการขายทอดตลาดทรัพย์ของลูกหนี้ Sheriff จะท าหน้าที่ด าเนินการในการขาย
ทอดตลาดในทรัพย์นั้น ซึ่งนอกจากหน้าที่ทั่วไปในการบังคับคดีแพ่งตามค าพิพากษาหรือหมายบังคับคดีของศาล 
ท าการยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา และดูแลรักษาทรัพย์ที่ยึดมาดังที่กล่าวมาแล้วนั้น Sheriff 
ยังมีหน้าที่ในการจัดการโฆษณาเพ่ือประกาศขายทอดตลาดทรัพย์นั้น โดยจะต้องระบุวันและเวลา สถานที่ขาย
ทอดตลาดให้แก่สาธารณชนและลูกหนี้เพ่ือรับทราบทั่วกัน และในวันที่ขายทอดตลาดนั้น Sheriff จะต้องระบุ
รายละเอียดของทรัพย์นั้นอย่างชัดเจนให้แก่ผู้เข้าสู้ราคา ตลอดจนแจ้งราคาเริ่มต้นของการประมูลในทรัพย์นั้น

                                           
๒๐๖ North Carolina Auctioneer Act. Article ๘๕B-๒. 
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ด้วย ซึ่งในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ถือว่าเทียบเท่ากับวิธีการขายทอดตลาดโดย
วิธีการปกติ อันเป็นไปตาม Uniform Electronic Transaction Act หรือ UETA ซึ่งมีการปรับปรุงให้มีประเด็น
ที่รองรับการท าธุรกรรมการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ด้วย โดยแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการขาย
ทอดตลาดใน Article ๒-Sales: Section ๒-๒๓๘๒๐๗ ในส่วนของกระบวนการที่จะท าให้การขายทอดตลาด
บริบูรณ์โดยระบุให้การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์เมื่อมีการประกาศโดยผู้ทอดตลาด ซึ่งผู้ทอดตลาดจะประกาศ
โดยวิธีใดก็ได้ไม่จ าต้องบริบูรณ์ต่อเม่ือมีการเคาะไม้โดยผู้ทอดตลาดดังเช่นกฎหมายเดิม  

การขายทรัพย์โดย Sheriff นั้น จะด าเนินการในระดับมลรัฐ และมีการขายเป็นประจ า โดยปกติอย่าง
น้อยเดือนละครั้งที่ส านักงาน Sheriff หรือที่ศาลประจ ามลรัฐ โดยทรัพย์ที่น ามาขายทอดตลาดนั้นมีทั้ง
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ Sheriff จะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมทรัพย์ได้ก่อนการทอดตลาดจะเกิดขึ้น การ
เข้าชมทรัพย์นั้นอาจกระท าได้สองทาง เนื่องจากส านักงาน Sheriff หลายแห่งมีเว็บไซต์ที่ผู้สนใจสามารถเข้าดู
ทรัพย์ที่จะทอดตลาดในครั้งต่อไปได้ หรือผู้สนใจสามารถดูรายการทรัพย์ที่จะน าออกขายทอดตลาดที่ส านักงาน 
Sheriff ในแต่ละพ้ืนที่ก็ได้ ในการขายทอดตลาดนั้น จะอนุญาตให้เจ้าของทรัพย์ที่ถูกน ามาขายทอดตลาด
สามารถเข้าสู้ราคาหรือส่งตัวแทนเข้าสู้ราคาได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสู้ราคาทุกรายจะต้องวางเงินประกันก่อนการสู้
ราคา ในการทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ มักจะมีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นราวหนึ่งเดือนก่อนวัน
ทอดตลาด ส านักงาน Sheriff ในแต่ละพ้ืนที่จะมีการแจ้งว่ามีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ฉบับใดบ้าง โดยปกติ
แล้วทรัพย์สินแต่ละรายการที่จะน าออกขายทอดตลาดนั้นจะมีหมายเลขใบปิด (docket number) หมายเลข
แผนกของ Sheriff (Sheriff's department number) หรือหมายเลขของคดีในศาล (court case number) ซึ่ง
ระบชุื่อโจทกท์ี่เป็นเจ้าหนี้ของการยึดทรัพย์และชื่อจ าเลย รวมถึงที่อยู่ของทรัพย์และการบรรยายรายละเอียดของ
ทรัพย์นั้น และระบุถึง “upset price" ซึ่งหมายถึงราคาต่ าสุดซึ่งทรัพย์นั้นอาจถูกขายออก ราคานี้จะถูกก าหนด
โดยศาลภายหลังจากการยึดทรัพย์แล้ว ทั้งนี้ จะต้องเป็นราคาต่ าที่สุดที่ โจทก์ยอมรับได้ ซึ่งทรัพย์จะไม่ถูกขาย
ออกหากราคาประมูลไม่ได้ตามราคาขั้นต่ านี้เป็นอย่างน้อย   

๒)  ผลดี-ผลเสีย 
 ในส่วนของวิธีการประมูลทรัพย์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ประเทศท่ีอยู่ภายใต้ระบบกฎหมาย 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.” 



๙๗ 
 

English Auction เป็นวิธีการที่เหมาะสมส าหรับการประมูลในทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์๒๐๘  ผลดีและ
ผลเสียของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีดังนี้ 
 ผลดี 

(๑) การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุนของมีส่วนได้เสียในด้านการเดินทาง ด้านเวลา และ
ด้านเอกสาร นอกจากนี้ ท าให้องค์กรยังสามารถน าพ้ืนที่ไปพัฒนาในด้านอ่ืนที่ก่อให้เกิดประโยชน์จากการ
ประหยัดพื้นท่ีการเก็บเอกสาร 

(๒)  มีการใช้ระบบความปลอดภัย (Security) ที่ได้มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีการ
ก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และมีการเข้ารหัส (Encryption) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ ท าให้
ลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลที่มักเกิดขึ้นจากการเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ และนอกจากนี้ยังสามารถ
เก็บข้อมูลที่เป็นความลับได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(๓)  ท าให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการขายทอดตลาดที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด สามารถเห็นข้อมูลที่
ถูกเรียบเรียงอย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์ 

(๔)  เป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการขายทอดตลาดได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่มี
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบทอดตลาดได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ทรัพย์สินที่อยู่ใน
กระบวนการบังคับคดีสามารถน าออกมาขายทอดตลาดได้เร็วและเป็นจ านวนมากขึ้น ท าให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระ
หนี้ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับกระบวนการยุติธรรม   

ผลเสีย 
(๑)  ปัจจัยภายนอกด้านความเสถียรของอินเทอร์เน็ต หรือปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายระหว่างการ

ประมูลทรัพย์สินท าให้เกิดอุปสรรคในการประมูลทรัพย์สินของผู้สู้ราคา 
(๒)  ปัจจัยภายนอกด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เช่น การเจาะเข้าระบบของผู้ที่ไม่หวังดีเป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและเกิดปัญหาในการ
ด าเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๕.๔  กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ำยปกครอง   
 ๑) รูปแบบและวิธีกำร  

รูปแบบการใช้กฎหมายปกครองของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเป็นระบบ 
common law จึงไม่มีการแยกกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน ระบบศาลจึงเป็นระบบเดียวคือศาลยุติธรรม 
(ไม่มีการแยกเป็นศาลปกครองและศาลยุติธรรม) ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาคดีทุกประเภท ระบบกฎหมาย
ของ USA จึงไม่มีระบบกฎหมายปกครองโดยเฉพาะ การใช้กฎหมายปกครอง (ในความหมายของ civil law) จึง
เหมือนกับในการใช้กฎหมายแพ่ง คือถือว่าเป็นกฎหมายระบบเดียวกันทั้งหมด 

ในประเด็นของการขายทอดตลาดในสหรัฐอเมริกานั้น มีการขายทอดตลาดในส่วนของทรัพย์ที่ไม่ได้เกิด
จากค าสั่งศาลด้วย แต่อยู่ในลักษณะของการขายทรัพย์ของฝ่ายปกครอง ซึ่งโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ
ด้วยกันคือ (๑) การขายทอดตลาดทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน อันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการบังคับคดีทางปกครอง 
เช่น การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ฝ่ายปกครองยึดมาได้ซึ่งจะด าเนินการตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ 
(๒) การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายปกครอง เนื่องจากฝ่ายปกครองหมดความจ าเป็นที่จะใช้ หรือหาก
ใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจ านวนมาก  

                                           
๒๐๘ Mayer Christopher J.A (๑๙๙๔). Model of Negotiated Sales Applied to Real Estate Auctions.   Journal of Urban 

Economics. Vol ๓๘. 
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ตัวอย่างการขายทอดตลาดของสหรัฐอเมริกา เช่น โดยองค์กรที่เป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มี
ชื่อว่า the General Services Administration (GSA) องค์กรนี้มีภาระงานด้านการบริหารจัดการทั่วไปของ
รัฐบาล ซึ่งรัฐบาลกลางได้รับมอบหมายให้ดูแลพัสดุและจัดหาสถานที่ท างานให้กับพนักงานของรัฐบาลกลาง 
รวมถึงการให้บริการอ่ืน ๆ อีกหลายด้าน ด้านหนึ่งที่ด าเนินการก็คือการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของทาง
ราชการ ที่เป็นทรัพย์เฉพาะของกระทรวงหรือหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่มีการความตกลงร่วมมือกันไว้  ในส่วนของ
การให้บริการขายทอดตลาดนั้นสามารถเข้าถึงทางเว็บไซต์ที่เป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้จาก 
https://www.usa.gov/auctions-and-sales ซึ่งจะปรากฏรายการประมูลขายสินค้าของหน่วยงานรัฐหลาย
แห่ง ที่ต้องการขายสินค้าให้กับประชาชนทั่วไปผ่านวิธีการประมูลทั้งแบบปกติและแบบออนไลน์ทั้งในสถานที่
ของแต่ละหน่วยงานที่ด าเนินการเอง และที่ GSP ด าเนินการให้ ทรัพย์สินที่รัฐบาลเป็นเจ้าของที่มีการน าออกขาย
ทอดตลาดมีหลายประเภท เช่น ที่ดิน ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหน่วยงานของรัฐมี
เหตุผลหลายประการในการขายสินค้าเหล่านี้ เป็นต้นว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายบางแห่งขายทรัพย์สินที่ถูก
ยึดหรือยึดหรือถูกริบจากการกระท าที่ผิดกฎหมาย การขายทรัพย์สินที่ถูกยึดจากการไม่ช าระภาษีเงินได้ของ
รัฐบาลกลาง และแม้กระท่ังรายการทรัพย์สินที่หน่วยงานไม่จ าเป็นต้องใช้อีกต่อไป 

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)  มีการน า Application มาใช้จัดการเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สิน การช าระเงิน และการท า
สัญญา ที่ท าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและลดต้นทุนด้านการ  
เดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา ลดต้นทุนด้านเอกสาร และประหยัดพ้ืนที่ในการเก็บเอกสารท าให้องค์กรสามารถ 
น้ าพื้นที่ไปพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ให้เกิดประโยชน์ 

(๒)  ท าให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการประมูลที่ผู้รับบริการทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์ 

(๓)  เป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการประมูลได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่มี  
อินเทอร์เน็ตสามารถข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเพ่ิมโอกาสให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สินที่  
รัฐบาลยึดมาจากการกระท าที่ผิดกฎหมาย ท าให้เกิดรายได้เข้ารัฐและเกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของ 
ประเทศโดยรวม 

ผลเสีย 
(๑)  ปัจจัยภายนอกด้านความเสถียรของอินเทอร์เน็ต หรือปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายระหว่างการ

ประมูลทรัพย์สินท าให้เกิดอุปสรรคในการประมูลทรัพย์สินของผู้สู้ราคา 
(๒)  ปัจจัยภายนอกด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เช่น การเจาะเข้าระบบของผู้ที่ไม่หวังดีเป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและเกิดปัญหาในการ
ด าเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

https://www.usa.gov/auctions-and-sales


๙๙ 
 

๔.๖  เครือรัฐออสเตรเลีย 
๔.๖.๑  ข้อก ำหนดทำงกฎหมำยของกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑) กฎหมำยหลัก  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือรัฐออสเตรเลีย ได้แก่ 

กฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีและบริการด้านคดี (Service and Execution of Process Act) ซึ่งก าหนดว่าเมื่อ
ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษา ศาลสามารถแต่งตั้งเจ้าพนักงานที่เรียกว่า Sheriff เพ่ือยึดทรัพย์สิน หรืออายัด
สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ หรือสั่งให้ส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดให้กับเจ้าหนี้ หากลูกหนี้ไม่
ปฏิบัติตาม ขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการขายทอดตลาดเพ่ือน า เงินมาช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามค 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 
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ คศ.๑๙๙๙ (Electronic Transactions 

ACT Cth ๑๙๙๙: ETA)  
พระราชบัญญัติว่าด้วยการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ค.ศ. ๑๙๙๙ หรือ ETA ถูกตราขึ้นโดยรัฐบาล

กลางของเครือรัฐออสเตรเลีย เพ่ือควบคุมและให้อ านาจแก่ธุรกรรมที่กระท าโดยอิเล็กทรอนิกส์  มีสภาพเหมือน 
กับธุรกรรมที่ท าโดยกระดาษ และในรัฐต่าง ๆ ของเครือรัฐออสเตรเลียก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน ETA ได้ผ่านสภาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๙๙ และได้รับพระบรมราชานุญาตให้
ใช้เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๙ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๐ พระราชบัญญัติฉบับนี้มี
เจตนารมณ์ที่จะเสนอทางเลือกส าหรับบริษัทต่าง  ๆ และประชาชนทั่วไปในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการท า
ธุรกรรมประจ าวัน๒๑๐  

หลักการทั่วไปของพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันของธุรกรรมตามที่ได้
ปรากฏในมาตรา ๘ ของ ETA และในมาตรา ๑๑ ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้บัญญัติว่าธุรการที่ท าเป็น
กระดาษและธุรกรรมที่ได้ท าเป็นรูปอิเล็กทรอนิกส์จะต้องได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันตามกฎหมาย๒๑๑ โดย
ส่วนหนึ่งที่เป็นสาระส าคัญของกฎหมายฉบับนี้คือมาตรา ๑๐ ว่าด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่
จะอนุญาตให้บุคคลสามารถที่ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกระบวนการที่สามารถระบุได้ถึงตัวบุคคลและการ
อนุญาตของบุคคลนั้น ๆ โดยกระบวนการนั้น ๆ ต้องมีความน่าเชื่อถือและมีความเหมาะสมส าหรับใช้งานหรือ
สื่อสาร และที่ส าคัญคือต้องมีการให้ความยินยอมในการใช้งาน จึงจะสามารถใช้แทนการลงลายมือชื่อแบบปกติ
ตามที่กฎหมายก าหนดได้ มาตรานี้ตั้งอยู่บนกฎหมายต้นแบบ United Nations Commission on 
International Trade Law (UNCITRAL) โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
รัฐบาลกลาง (Commonwealth) ฉบับนี้มีผลกับการท าธุรกรรมภายใต้เขตอ านาจของรัฐบาลกลาง 

พระรำชบัญญัติกำรขำยทอดตลำดของรัฐออสเตรเลียตะวันตก (Auction Sale act.๑๙๗๓) 
พระราชบัญญัติการขายทอดตลาดของรัฐออสเตรเลียตะวันตก (Auction Sale act.๑๙๗๓) ได้มีการ

บัญญัติขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคหรือสาธารณชนที่จะมาเข้าร่วมใน

                                           
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 

http://www.ebay.com/
https://๑๓๔tow.com.au/
https://๑๓๔tow.com.au/
https://www.justice/
http://www.bakerinfo.com/apec/ausapecmain
http://www.bakerinfo.com/apec/ausapecmain


๑๐๐ 
 

การประมูล โดยจะเห็นได้จากในรายงานของแผนกคุ้มครองแรงงานและผู้บริโภค๒๑๒ ซึ่งได้สรุปประโยชน์ของการ
มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดไว้ว่าใบอนุญาตจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณชนและในธุรกิจต่าง ๆ  
กล่าวคือบุคคลที่มีคุณสมบัติจะได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดจ าเป็นจะต้องมีศักยภาพครบถ้วน  และต้องมี
ความซื่อสัตย์ในการด าเนินงานทางด้านการขายทอดตลาด อีกทั้งบุคคลดังกล่าวจะต้องช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจท า
การประมูลขายทอดตลาดนั้นโปร่งใสและเชื่อถือได้ นอกจากนั้น สิ่งส าคัญคือบุคคลผู้มีวิชาชีพผู้ทอดตลาดมี
หน้าที่ต้องบริหารจัดการเงินที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาด 

หลักการของการออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาด มาจากการประเมินแล้วว่าระบบการขายทอดตลาด
ถือเป็นก้าวแรกที่จะมาขจัดความไม่สมบูรณ์ของตลาด กล่าวคือในการค้าขายแบบธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่การขาย
ทอดตลาดจะมีการซื้อขายกันเป็นอิสระ พ่อค้าที่เข้มแข็งกว่ามักมีอ านาจทางการตลาดมากกว่าพ่อค้ารายย่อย
หรือเป็นพ่อค้ารายใหม่ที่เข้ามาในตลาด ด้วยเหตุนี้ระบบการขายทอดตลาดจึงเข้ามาช่วยแก้ไขจุดบกพร่อง
ดังกล่าวให้ โดยช่วยให้พ่อค้าหน้าใหม่มีโอกาสเข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น การมีระบบที่ใช้ใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาด
ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการรวมกลุ่มกันฉ้อฉลหรือทุจริต ซึ่งท าให้เกิดการบิดเบือนข้อเท็จจริงในการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหรือสินค้าในด้านการตลาด อีกทั้งส่วนมากในระบบการซื้อขายตามท้องตลาดเมื่อเกิด
ปัญหาขึ้นจะมีการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น แต่ระบบการให้ใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดแก่ผู้ทอดตลาดจะ
ช่วยเป็นการแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุของปัญหา๒๑๓ 

การซื้อขายสินค้าในระบบการขายทอดตลาด โดยบุคคลผู้มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดจะได้รับความ
คุ้มครอง เนื่องจากในระบบขายทอดตลาดจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอนในการขายทอดตลาด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทรัพย์ที่จะน ามาประมูล ซึ่งผู้ทอดตลาดมีหน้าที่ต้องบอกรายละเอียดของสินค้าให้สมบูรณ์และครบถ้วน  
อีกทั้งผู้ทอดตลาดยังต้องมีการบันทึกเก็บข้อมูลรายละเอียดในการขายทอดตลาดในแต่ละครั้งเพ่ือที่ผู้เข้าสู้ราคา
หรือเข้าร่วมการประมูลจะได้ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าตามท่ีผู้ทอดตลาดได้ประกาศโฆษณาไว้ได้๒๑๔ 

กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดให้ศาลแขวงเป็นผู้ตรวจสอบและพิจารณาออกใบอนุญาตการเป็นผู้ทอดตลาด 
และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในระบบการออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาด จึงต้องมีการทดสอบความเหมาะสม
ต่อการได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดของผู้ยื่นค าร้องขอสมัครเป็นผู้ทอดตลาด ซึ่งต้องไม่ปรากฏว่าเป็น
บุคคลต้องห้ามเข้าสู่ธุรกิจที่จะมาด าเนินการขายทอดตลาดประเภทนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการออกใบอนุญาตของศาล
แขวงนั้นจะต้องใช้ดุลยพินิจภายใต้เงื่อนไข หลักเกณฑ์และข้อจ ากัดที่เห็นสมควร 

๔.๖.๒  กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยภำคเอกชน 

การขายทอดตลาดทรัพย์ในเครือรัฐออสเตรเลียแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท เช่นเดียวกับประเทศฝรั่งเศส 
คือ การขายทอดตลาดทรัพย์ที่ด าเนินการโดยผู้ทอดตลาดภาคเอกชน (The Auctioneers) และการขาย
ทอดตลาดทรัพย์ตามค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลซึ่งด าเนินการโดย Sheriff  

๑) รูปแบบและวิธีกำร 
ในเครือรัฐออสเตรเลียบริษัทหรือบุคคลที่จะประกอบวิชาชีพผู้ทอดตลาด (Auctioneer) ในส่วนของ

ภาคเอกชนนั้น เบื้องต้นจะต้องได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาด (Auctioneer License) เสียก่อน โดย
ประเภทใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดในรัฐออสเตรเลียตะวันตก ของเครือรัฐออสเตรเลียนั้น ได้ก าหนดให้บุคคล

                                           
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.  



๑๐๑ 
 

หรือนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาด เพ่ือที่จะด าเนินธุรกิจในการเป็นตัวแทนใน
การขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อ่ืนได้ ทั้งนี้ กฎหมายได้ก าหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวต้องได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาด (Auctioneer License) เสียก่อนจึงจะสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดนี้ กฎหมายของรัฐออสเตรเลียตะวันตกได้ก าหนดไว้มี ๕ 
ประเภท ดัวยกัน ได้แก่ (๑) ใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดประเภททั่วไป (General License)๒๑๕ เป็นใบอนุญาต
ที่ครอบคลุมในทกุ ๆ ส่วน กล่าวคือบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ถือใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดประเภททั่วไปนี้ จะมี
อ านาจที่จะด าเนินการขายทอดตลาดได้ทั่วทั้งภูมิภาคของรัฐออสเตรเลียตะวันตก และยังมีอ านาจที่จะขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินได้ทุกประเภทที่กฎหมายก าหนดไว้ (๒) ใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดประเภทที่มีข้อจ ากัด 
(Restricted License) เป็นใบอนุญาตท่ีจ ากัดทั้งพ้ืนที่ จ ากัดประเภทสินค้า และจ ากัดเวลาในการประกอบธุรกิจ 
โดยบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ถือใบอนุญาตประเภทนี้จะถูกจ ากัดให้ท าการขายทอดตลาดได้เฉพาะในเขตพ้ืนที่ใด
พ้ืนที่หนึ่งในรัฐออสเตรเลียตะวันตกเท่านั้น ไม่สามารถขายทอดตลาดได้ทั่วทั้งภูมิภาค อีกทั้งธุรกิจของผู้ถือ
ใบอนุญาตประเภทนี้ก็สามารถประกอบกิจการได้เพียงขายทอดตลาดสินค้าได้บางประเภทเท่านั้น ไม่อาจขาย
ทอดตลาดสินค้าได้ทุกประเภท และยังอาจถูกเงื่อนเวลามาจ ากัดให้ด าเนินการภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
ด้วย๒๑๖ (๓) ใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดประเภทตามโอกาส (Occasional License) เป็นใบอนุญาตให้เฉพาะ
ตามโอกาสที่มีความจ าเป็นที่จะต้องท าการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสินค้า  ในวันใดวันหนึ่ง หรือเทศกาลใด
เทศกาลหนึ่งเท่านั้น กล่าวคือ บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ถือใบอนุญาตประเภทนี้จะต้องมีการระบุวัน เวลา และ
สถานที่ที่จะด าเนินการขายทอดตลาดด้วย โดยใบอนุญาตประเภทนี้จะมีอายุได้ไม่เกิน ๗ วันนับแต่วันที่ศาล
อนุญาต อีกทั้งผู้ถือใบอนุญาตต้องระบุประเภทสินค้าที่จะท าการขายทอดตลาดด้วยว่าเป็นสินค้าชนิดใด  เช่น 
ที่ดิน บ้าน รถยนต์ หรือเครื่องจักร เป็นต้น ไม่สามารถขายทอดตลาดให้ครอบคลุมได้ทุกประเภทสินค้า โดยการ
ขอใบอนุญาตประเภทนี้ผู้สมัครมีสิทธิขอได้ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี และในแต่ละครั้งก็มีเวลาในการขายทอดตลาดได้
ไม่เกิน ๗ วัน และท่ีส าคัญใบอนุญาตประเภทนี้ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่อาจโอนให้แก่กันได้ (๔) ใบอนุญาตให้เป็น
ผู้ทอดตลาดชั่วคราว (interim License) เป็นใบอนุญาตชนิดพิเศษที่ออกให้ในกรณีที่บุคคลผู้ที่ถือใบอนุญาตให้
เป็นผู้ทอดตลาดเดิมเป็นหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ไร้ความสามารถ เช่น มีอาการเจ็บป่วย หรือมีเหตุผลอ่ืน
พอสมควรที่ไม่สามารถจะด าเนินการขายทอดตลาดได้เอง โดยในกรณีนี้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ได้รับความยินยอม
จากทุกฝ่ายที่เป็นผู้ถือใบอนุญาตเดิม เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจในการขอรับใบอนุญาตประเภทชั่วคราว
ต่อศาลแขวงในพ้ืนที่ที่ใบอนุญาตเดิมออกไว้ได้ และเมื่อศาลได้อนุญาตแล้วใบอนุญาตเดิมย่อมต้องถูกระงับลง
ชั่วคราว และให้ใบอนุญาตชั่วคราวนั้นมีผลใช้บังคับแทน โดยใบอนุญาตชั่วคราวนี้จะมีผลใช้บังคับได้ไม่เกิน ๓ 
เดือน อย่างไรก็ตามในการด าเนินการขายทอดตลาดของบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทชั่วคราวนี้ถือเป็นการ
กระท าในฐานะตัวแทนของผู้ถือใบอนุญาตเดิมกล่าวคือผู้ทอดตลาดเดิมยังคงจะต้องรับผิดชอบในฐานะเป็น
ส่วนตัวในผลของการกระท าอย่างใด ๆ ของผู้ถือใบอนุญาตชั่วคราวเสมือนหนึ่งว่าเป็นการกระท าของผู้ทอดตลาด
เอง (๕) ใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดแบบเฉพาะกาล (Provisional License) ใบอนุญาตประเภทนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ขอ
ได้มีเพียงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประเภททั่วไป หรือประเภทที่มีข้อจ ากัดเท่านั้น หรือเป็นบริษัท 
หรือห้างร้านนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวถึงจะมีสิทธิยื่นค าร้อง
ต่อศาลแขวงเพ่ือออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดเฉพาะกาลให้ได้ โดยใบอนุญาตประเภทนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้ฝึกหัดงานการขายทอดตลาดสามารถท่ีจะด าเนินการขายทอดตลาดได้ภายใต้การควบคุมดูแลและสั่งการ

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



๑๐๒ 
 

ของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประเภททั่วไป หรือที่มีข้อจ ากัด กล่าวคือผู้ฝึกหัดงานการขายทอดตลาดที่มีใบอนุญาต
เฉพาะกาลนี้มีสิทธิที่จะขายทอดตลาดได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและสั่งการของผู้ทอดตลาดข้างต้น 
อย่างไรก็ตามบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมการขายทอดตลาดของผู้ฝึกหัดงานนั้นต้อง
รับผิดชอบเป็นการส่วนตัวในผลของการกระท าภายในขอบเขตของผู้ถือใบอนุญาตดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าเป็นการ
กระท าของตนเองฉะนั้น ทั้งนี้ ใบอนุญาตประเภทเฉพาะกาลนี้จะมีอายุเพียงไม่เกิน ๒ เดือนนับแต่วันออก
ใบอนุญาต๒๑๗ 

บุคคลที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตดังกล่าวทั้ง ๕ ประเภท เบื้องต้นต้องมีคุณสมบัติโดยทั่วไป
เป็นไปตามคุณวุฒิวิชาชีพการขายทอดตลาดของเครือรัฐออสเตรเลียดังต่อไปนี้ (๑) ต้องได้รับการรับรองจาก
บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือเป็นจ านวน ๓ คน (๒) บุคคลนั้นต้องมีอายุอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (๓) เป็น
บุคคลที่มีความเหมาะสมและความประพฤติไม่เป็นที่เสื่อมเสีย และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายก าหนด
ไว้๒๑๘ โดยด าเนินการยื่นค าร้องขอสมัครเพ่ือขอรับใบอนุญาตฯ ต่อนายทะเบียนของศาลในพ้ืนที่เขตอ านาจศาลที่
ใกล้ที่สุด หรือยื่นทีศ่าลในพ้ืนที่ทีผู่้สมัครจะประกอบธุรกิจขายทอดตลาด๒๑๙ นายทะเบียนของศาลที่ได้รับค าร้อง
ขอไว้ จะก าหนดวันเวลาและห้องพิจารณาเพ่ือก าหนดวันนัดไต่สวนค าร้องดังกล่าว โดยต้องก าหนดไม่น้อยกว่า 
๓๕ วันนับแต่วันยื่นใบสมัครต่อศาลแขวงนั้น๒๒๐ และจะต้องท าตามกระบวนการในเรื่องของการตรวจสอบและ
การคัดค้านตามแนวทางท่ีกฎหมายก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะไม่ขอลงรายละเอียดในที่นี้ ต่อมาศาลก็จะต้อง
พิจารณาไต่สวนให้เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดไว้  โดยศาลมีอ านาจใช้ดุลยพินิจใน
การออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดในประเภทใด ๆ ก็ได้ตามที่ศาลเห็นสมควรไม่จ าต้องออกตามที่ผู้สมัครขอ
เสมอไป อีกท้ังศาลยังมีอ านาจก าหนดเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ หรือข้อก าหนดใดๆ ก็ได้เช่นกัน เช่น ผู้สมัครยื่นค า
ร้องขอใบอนุญาตประเภททั่วไปไว้ แต่ศาลอาจใช้ดุลยพินิจพิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าผู้สมัครไม่
สมควรได้รับใบอนุญาตประเภทดังกล่าว ศาลอาจจะให้ใบอนุญาตประเภทที่มีข้อจ ากัดก็ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ การใช้
ดุลยพินิจของศาลจะต้องพิจารณาโดยเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนให้ตรวจสอบได้ถึงการให้ใบอนุญาตของศาล
นั้น๒๒๑ ดังนี้ จึงจะเห็นได้ว่าในเครือรัฐออสเตรเลียนั้น องค์กรที่มีอ านาจในการออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาด
คือองค์กรศาล โดยให้เจ้าพนักงานต ารวจเป็นผู้มีอ านาจในการตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมได้ 

ส าหรับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้เป็นไปตาม ETA ที่ต้องการควบคุมและ
ให้อ านาจแก่ธุรกรรมที่กระท าโดยอิเล็กทรอนิกส์มีสภาพเหมือนกับธุรกรรมที่ท าโดยกระดาษ โดยยึดหลักการ
ทั่วไปของพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ว่าห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันของธุรกรรมตามที่ได้ปรากฏในมาตรา ๘ 
ของ ETA และในมาตรา ๑๑ ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้บัญญัติว่าธุรการที่ท าเป็นกระดาษและธุรกรรมที่ได้ท า
เป็นรูปอิเล็กทรอนิกส์จะต้องได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันตามกฎหมาย๒๒๒  

 
 
 

                                           
๒๑๗ See, Western Australia Auction Sale Act ๑๙๗๓, Section ๑๕. 
๒๑๘ 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 

http://www.bakerinfo.com/apec/ausapecmain


๑๐๓ 
 

ดังนั้นเมื่อปรากฏว่าบริษัทหรือบุคคลใดได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ทอดตลาดแล้ว ก็จะมีสิทธิขาย
ทอดตลาดทรัพย์ของภาคเอกชนที่มาใช้บริการได้ โดยแยกตามประเภทตัวทรัพย์ ดังนี้ 

(๑) การขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์ 
โดยปกติแล้วสังหาริมทรัพย์ที่จะน ามาขายที่บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ทอดตลาดนั้น ส่วนใหญ่ต้องเป็นทรัพย์สินที่

สามารถบอกที่มาที่ไปของตัวทรัพย์ได้ กล่าวคือ อาจเป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการที่บริษัทผู้มาใช้บริการได้เลิก
กิจการและผู้ช าระบัญชีติดต่อให้ผู้ทอดตลาดมาด าเนินการขายให้หรือเป็นทรัพย์ที่ธนาคารได้ยึดมาหรืออยู่ใน
ครอบครองของธนาคาร เป็นต้น ซ่ึงโดยปกติผู้ทอดตลาด เอกชนจะไม่ค่อยรับด าเนินการขายทอดตลาด
สังหาริมทรัพย์ของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ไม่สามารถบ่งบอกที่มาที่ไปของตัวทรัพย์ได้  เนื่องจากเป็นการยากต่อ
การตรวจสอบว่าทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการขโมย หรือไม่ชอบอย่างไรหรือไม่ ส่วนลักษณะการท างาน
ของผู้ทอดตลาดภาคเอกชน เริ่มจากเมื่อมีผู้ใช้บริการมาติดต่อให้ผู้ทอดตลาดด าเนินการขายทอดตลาดแล้วนั้น  
บริษัทผู้ทอดตลาดจะไปตรวจสอบทรัพย์สินที่จะให้ขายและด าเนินการขนย้ายทรัพย์สินมาที่โกดังของบริษัท  
จากนั้นก็จะลงสารบบเพ่ือจัดเก็บอย่างดี มีการท าบาร์โค๊ด และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี อีกทั้งต้องท า
การตรวจสอบทรัพย์สินแต่ละชิ้นด้วยว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้หรือไม่ หรือลูกหนี้เช่าหรือเช่าซื้อมาหรือไม่ ซึ่ง
หากตรวจสอบพบก็ต้องท าการขายทอดตลาดแบบมีเงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์  นอกจากนี้ ทรัพย์ทุกชิ้นที่รอ
การขายทอดตลาดโดยบริษัทผู้ทอดตลาดเอกชนนั้น จะต้องผ่านการประเมินราคาทรัพย์ก่อนเสมอ เพ่ือก าหนด
ราคาเริ่มต้นในการขายทอดตลาด โดยวิธีการคือ ต้องให้บริษัทที่รับประเมินราคาทรัพย์เฉพาะด้านเป็นผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์ ซึ่งโดยทั่วไปก็จะอิงกับราคาตามท้องตลาด แต่หากต้องการที่จะขายทอดตลาดได้ง่ายขึ้นก็จะประเมิน
โดยใช้ Auction Value ซึ่งจะท าให้ราคาเริ่มต้นต่ ากว่าการประเมินโดยบริษัทประเมินทรัพย์โดยตรง ซึ่งก็แล้วแต่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ๒๒๓ 

หน้าที่อีกส่วนที่ส าคัญของบริษัทผู้ทอดตลาดคือ ต้องจัดท าค าโฆษณาประกาศขายทอดตลาด  โดยต้อง
ระบุวัน เวลา สถานที่ที่ท าการขายทอดตลาด ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ที่ส าคัญที่เกี่ยวกับตัวทรัพย์ อีกทั้งก่อน
การขายทอดตลาดจะเริ่มขึ้นผู้ทอดตลาดต้องแจ้งให้ผู้เข้าสู้ราคาทุกท่านทราบถึงว่าทรัพย์ที่น ามาขายมีเงื่อนไข
อย่างไรหรือไม่ เช่น รถยนต์ที่เช่าซื้อมาลูกหนี้ที่น ามาขายยังช าระค่าเช่าซื้อไม่ครบถ้วนแต่ต้องการขายเพ่ือลด
ภาระหนี้ของตน หรือทรัพย์ที่น ามาขายลูกหนี้ได้ซื้อมาโดยการซื้อขายแบบมีเงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เข้าสู้ราคาทราบว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไป ในส่วนสถานที่ขายทอดตลาดอาจขายได้ที่บริษัทผู้
ทอดตลาดเองหรือขายที่บริษัทผู้มาใช้บริการก็ได้ รวมไปถึงสามารถท าธุรกรรมการขายทอดตลาดแบบออนไลน์
ได้ด้วยเช่นกัน นอกเหนือจากนั้นบริษัทผู้ทอดตลาดภายหลังจากขายยังจะต้องท าบัญชีรับจ่ายให้แก่ลูกค้าทราบ 
โดยบริษัทฯ จะได้ค่าบ าเหน็จ (Commission) เป็นจ านวนร้อยละ ๑๖.๕ ของเงินที่สามารถขายทอดตลาดทรัพย์
ได ้ทั้งนี ้ระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนจบใช้เวลาประมาณ ๔๕ วัน๒๒๔ 

(๒) การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยบริษัทผู้ทอดตลาดเอกชน  ส่วนใหญ่ด าเนินการโดยบริษัทที่ท า

ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยตรงแบบครบวงจร ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะท าธุรกิจตั้งแต่เป็นผู้จัดการโครงการขาย
อสังหาริมทรัพย์ ให้บริการจัดหาสินเชื่อให้ผู้ที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ท าประกันภัยให้แก่อสังหาริมทรัพย์ 
และเป็นผู้ทอดตลาด เป็นต้น ทั้งนี ้ผู้ที่จะประกอบกิจการเป็นผู้ทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์จะต้องได้รับใบอนุญาต 
ต่างหากจากรัฐ ส าหรับผู้ทอดตลาดที่ขึ้นเวทีในการประมูลขายทอดตลาดจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษกว่าการขาย

                                           
๒๒๓ www.hymans.com.aus. 
๒๒๔ www.hymans.com.aus. 
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ทอดตลาดสังหาริมทรัพย์ธรรมดา กล่าวคือผู้ทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ต้องได้รับการอบรมทักษะในด้านต่าง ๆ 
ที่ส าคัญเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการแนะน าอสังหาริมทรัพย์ที่จะขาย การบรรยายลักษณะของทรัพย์
ที่จะท าการขาย การตอบค าถาม การด าเนินการประมูล การออกเสียงและกิริยาท่าทางที่เหมาะสม รวมตลอดถึง
การต่างกายด้วย  

๒) ผลดี-ผลเสีย 
  ผลดี 

(1)  การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุนของมีส่วนได้เสียในด้านการเดินทาง ด้านเวลา และ
ด้านเอกสาร นอกจากนี้ ท าให้องค์กรยังสามารถน าพ้ืนที่ไปพัฒนาในด้านอ่ืนที่ก่อให้เกิดประโยชน์จากการ
ประหยัดพื้นท่ีการเก็บเอกสาร 

(2)  ท าให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการประมูล ที่ผู้รับบริการทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบ
เรียงอย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์ 

(3)  เป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการประมูลได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่มี
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการเพ่ิมโอกาสให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายมากขึ้น ราคา
ทรัพย์ของลูกหนี้สูงขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมจากการที่ทรัพย์สินมีการออกหมุนสู่
เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลเสีย 
ความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าจากการเจาะเข้าสู่ระบบความปลอดภัยไซเบอร์ของผู้กระท า  

ความผิด โดยอาจมีการโจรกรรมข้อมูลของผู้รับบริการในเว็บไซต์นั้น เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต และ
ข้อมูลบัญชีธนาคาร 

๔.๖.๓  กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนกำรบังคับคดีแพ่งตำมค ำ
พิพำกษำหรือค ำสั่งของศำล 

ดังที่กล่าวแล้วว่าการขายทอดตลาดทรัพย์ในเครือรัฐออสเตรเลียแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การขาย
ทอดตลาดทรัพย์ที่ด าเนินการโดยผู้ทอดตลาดภาคเอกชน (The Auctioneers) และการขายทอดตลาดทรัพย์
ตามค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลซึ่งด าเนินการโดย Sheriff  

๑) รูปแบบและวิธีกำร 
การขายทอดตลาดทรัพย์ตามค าสั่งศาลจะด าเนินการโดยผ่าน Sheriff ซึ่งท าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

บังคับคดีนั่นเอง ซึ่งการด าเนินงานของ Sheriff จะอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับดูแลของส านักงานบังคับคดี 
(Sheriff office) หน้าที่ของ Sheriff ในกระบวนการบังคับคดีมีหลายประการ ได้แก่ การบังคับคดีแพ่งทุก
ประเภทไม่ว่าอยู่ในเขตศาลมลรัฐ (District Court) หรือศาลท้องถิ่น (Plain Court) การบังคับให้ช าระค่าปรับใน
คดีอาญาทั้งคดีจราจรและความผิดลหุโทษ การบังคับคดีกับนายประกันในคดีอาญา การบังคับช าระหนี้ของรัฐ
ทั้งหมด เป็นต้น๒๒๕ 

ทั้งนี ้ภายหลังจากท่ีเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาน าหมายบังคับคดีไปแสดงต่อ Sheriff แล้ว ระยะเวลาในการ
บังคับคดี ๑๒ ปีนับแต่วันที่ได้มีการออกหมายบังคับคดี อย่างไรก็ตาม Sheriff จะยึดหรืออายัดทรัพย์ได้เฉพาะ
กรณีท่ีหนี้ตามค าพิพากษานั้นมีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ เหรียญออสเตรเลียเท่านั้น ทั้งนี้ ภายหลังจากนั้น Sheriff 
จะไปด าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ือน าออกขายทอดตลาด และน าเงินมาช าระหนี้

                                           
๒๒๕ ขวัญระพ ีจุฬาพิมพ์พันธุ ์และคณะ, ระบบการบังคับคดีแพ่งของเครือรัฐออสเตรเลีย, รายงานการศึกษาดูงาน, (กรุงเทพมหานคร: กรม

บังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๔๗), น.๒๖. 
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ให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาต่อไป ก่อนวันขายทอดตลาด Sheriff มีหน้าที่ต้องท าค าโฆษณาประกาศขาย
ทอดตลาดโดยต้องระบุวัน เวลา สถานที่ขายทอดตลาด พร้อมทั้งบอกรายละเอียดของตัวทรัพย์ให้ชัดเจน โดย
ส่วนใหญ่ทรัพย์ที่น ามาขายทอดตลาดมักเป็นสังหาริมทรัพย์มากกว่าอสังหาริมทรัพย์ แต่หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ 
Sheriff จะต้องประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันหรืออินเตอร์เน็ตด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้สาธารณชนทั่วไปที่สนใจทราบ
ข่าวการประมูลด้วย ในส่วนของสถานที่ขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์นั้น จะต้องกระท าการ ณ สถานที่โกดังเก็บ
ทรัพย์ จะไม่ไปขาย ณ สถานที่ที่ท าการยึดแต่อย่างใด 

ปัญหาที่ว่าในเครือรัฐออสเตรเลีย ภาคเอกชนจะสามารถขายทอดตลาดทรัพย์ตามค าสั่งศาลได้หรือไม่ 
โดยหลักแล้วก่อน Sheriff หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีจะท าการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดมาตามค าสั่งศาล  ไม่ว่า
จะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์นั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหน้าที่ต้องประเมินราคาทรัพย์นั้นให้มูลค่า
ที่เป็นธรรม (Fair value) เสียก่อน๒๒๖ จากนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงจะน าทรัพย์นั้นออกขายทอดตลาด ซึ่งใน
กรณีนี้หากขายทอดตลาดแล้วได้ราคาต่ าเกินสมควรมาก อันมีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมต่อทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ตาม
ค าพิพากษา ในกรณีนี้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือลูกหนี้ตามค าพิพากษาย่อมมีสิทธิยื่นค าร้องขอต่อศาลเพ่ือให้
ขายทอดตลาดโดยผู้ทอดตลาดภาคเอกชนได้ ซึ่งถือเป็นกรณีเดียวที่ผู้ทอดตลาดภาคเอกชนจะมีสิทธิขาย
ทอดตลาดทรัพยต์ามค าสั่งของศาลได้ 

๒) ผลดี-ผลเสีย 
 ในส่วนของวิธีการประมูลทรัพย์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ประเทศท่ีอยู่ภายใต้ระบบกฎหมาย Common 
Law นั้น จะใช้วิธีการประมูลทรัพย์แบบ English Auction ทั้งสิ้น มีการศึกษาที่ยืนยันว่าวิธีการประมูลแบบ 
English Auction เป็นวิธีการที่เหมาะสมส าหรับการประมูลในทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์๒๒๗  ผลดีและ
ผลเสียของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีดังนี้ 
 ผลดี 

(๑)  เป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงขายทอดตลาดได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่มี
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบทอดตลาดได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ทรัพย์สินที่อยู่ใน
กระบวนการบังคับคดีสามารถน าออกมาขายทอดตลาดได้มากขึ้น ท าให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้ ได้มากขึ้น ซึ่ง
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับกระบวนการยุติธรรม   

(๒)  มีการใช้ระบบความปลอดภัย (Security) ที่ได้มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีการ
ก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และมีการเข้ารหัส (Encryption) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ ท าให้
ลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลที่มักเกิดขึ้นจากการเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ และนอกจากนี้ยังสามารถ
เก็บข้อมูลที่เป็นความลับได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(๓)  ท าให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการขายทอดตลาดที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด สามารถเห็นข้อมูลที่
ถูกเรียบเรียงอย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์ 

ผลเสีย 
(๑)  ปัจจัยภายนอกด้านความเสถียรของอินเทอร์เน็ต หรือปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายระหว่างการ

ประมูลทรัพย์สินท าให้เกิดอุปสรรคในการประมูลทรัพย์สินของผู้สู้ราคา 

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

Economics. Vol๓๘. 
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(๒) ปัจจัยภายนอกด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น การเจาะเข้าระบบของผู้ที่ไม่หวังดีเป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและเกิดปัญหาในการ
ด าเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๖.๔  กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยฝ่ำยปกครอง 

 ฝ่ายปกครองในเครือรัฐออสเตรเลียสามารถขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการ
ด าเนินการขายโดยบุคคลที่สาม หน่วยงานที่มีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หน่วยงาน
ด้านศุลกากรของเครือรัฐออสเตรเลีย คือ Australian Customs and Border Protection  Service (ACBPS)  
หน่วยงานด้านต ารวจของเครือรัฐออสเตรเลีย คือ ส านักงานต ารวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal 
Police: AFP) และกระทรวงกลาโหม (Minister of Defense) 

๑) รูปแบบและวิธีกำร 
หน่วยงานปกครองที่มีการยึดทรัพย์สินอันเกิดจากการกระท าผิด รวมถึงการจ าหน่ายออกซึ่งทรัพย์สินที่

ประเมินว่าเป็นส่วนเกินของหน่วยงาน หน่วยงานปกครองสามารถน าทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาดโดย
ด าเนินการผ่านเว็บไซต์เอกชนที่เข้าร่วมการขายทอดตลาด รายชื่อเว็บไซต์ที่เข้าร่วมเป็นตัวแทนการขายทรัพย์
ของฝ่ายปกครองนั้นจะปรากฏรายชื่อใน Auction Site Directory เว็บไซต์เหล่านี้สามารถขายทรัพย์สินของ
หน่วยงานปกครองโดยประพฤติตนเป็นตัวแทนของรัฐบาลและหน่วยงานรัฐบาล ตัวอย่างทรัพย์ที่ขาย เช่น 
รถยนต์ เครื่องบิน เครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอร์ บ้าน ที่ดิน โดยจะมีการประกาศการขายทอดตลาดผ่าน
เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง สถานที่ขายอาจจะเป็นหน่วยงานหรือสถานที่ที่รัฐบาลหรือตัวแทน
การขายทอดตลาดก าหนดหรือกระท่ังศูนย์ขายทอดตลาดสินค้าประเภทต่าง ๆ๒๒๘ 
 ๒) ผลดี-ผลเสีย 
 ผลดี 

(๑)  มีการน า Application มาใช้จัดการเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สิน การช าระเงิน และการท า
สัญญา ที่ท าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและลดต้นทุนด้านการ 
เดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา ลดต้นทุนด้านเอกสาร และประหยัดพ้ืนที่ในการเก็บเอกสารท าให้องค์กรสามารถ 
น้ าพื้นที่ไปพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ให้เกิดประโยชน์ 

(๒)  ท าให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการประมูลที่ผู้รับบริการทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์ 

(๓)  เป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการประมูลได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่มี  
อินเทอร์เน็ตสามารถข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สินที่ 
รัฐบาลยึดมาจากการกระท าที่ผิดกฎหมาย ท าให้เกิดรายได้เข้ารัฐและเกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของ 
ประเทศโดยรวม 

ผลเสีย 
(๑) ปัจจัยภายนอกด้านความเสถียรของอินเทอร์เน็ต หรือปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายระหว่างการ

ประมูลทรัพย์สินท าให้เกิดอุปสรรคในการประมูลทรัพย์สินของผู้สู้ราคา 
(๒) ปัจจัยภายนอกด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เช่น การเจาะเข้าระบบของผู้ที่ไม่หวังดีเป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและเกิดปัญหาในการ
ด าเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                                           

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



๑๐๗ 
 

บทที่ ๕ 
กำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสยีและนักวชิำกำร 

 
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและนักวิชาการ เป็นการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลปฐมภูมิกับผู้มี

ส่วนได้เสีย (stakeholder) และนักวิชาการ โดยการสัมภาษณ์จะใช้แนวค าถาม (Guidelines) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล ลักษณะแนวค าถามเป็นแบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured) ก าหนดกรอบค าถามเป็นประเด็น
ส าคัญ ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลหลักได้บอกเล่าในประเด็นเหล่านั้น ซึ่งผู้สัมภาษณ์สามารถสอบถามเพ่ิมเติม
ตามความเหมาะสม ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ประกอบด้วย นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการขายทอดตลาด ได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ผู้ท าการทอดตลาดทั้งราชการและเอกชน ผู้เข้าสู้ราคา ผู้ให้บริการขายทอดตลาดทางเว็บไซต์  
นอกจากนั้น ได้มีการจัดงานเพื่อรับฟังความเห็นเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย และผู้สนใจ จ านวน ๑๐๐ คน รายชื่อผู้ให้
ข้อมูลและผู้เข้าร่วมงานไดแ้สดงไว้ในภาคผนวก  
 
๕.๑   สรุปประเด็นข้อคิดเห็นของนักวิชำกำรจำกสถำบันกำรศึกษำ  

  การรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา จ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๐ คน (จ านวนไม่น้อย
กว่า ๑๐ คน) สามารถสรุปประเด็นที่ส าคัญได้ดังนี้ 
 

ประเด็น ข้อคิดเห็น 

ปัญหาของการขาย
ทอดตลาดของกรม
บังคับคดี 

- ตั้งแต่มีประกาศการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นส่วนของการปฏิบัติ เป็นระยะเวลา ๑-๒ 
ปี ท่ีผ่านมา ลักษณะเป็นการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือเท่านั้น ยังไม่ใช่จุดหมายของการ
ขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการด าเนินการจะต้องเข้าไปจองอุปกรณ์การขายทอดตลาด 
ส าหรับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ (อาจต้องเปลี่ยนซื่อของ
ประกาศเป็นการขายทอดตลาดทางอินเทอร์เน็ตเพื่อความชัดเจน) ส าหรับความหมายของ
อิเล็กทรอนิกส์คือเครื่องมือ ซึ่งตามประกาศฉบบัปัจจุบันไม่ใช่พัฒนาการทางการขายทอดตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริง เป็นปัญหาที่ชัดเจน 

- ระบบการขายทอดตลาดในปัจจุบนันี้เป็น E-Offering ซึ่งยังไม่เป็นออนไลน์ท่ีแบบเป็นทางการ ใน
ลักษณะทีเ่ข้าร่วมประมลูที่ใดก็ได้ เพราะฉะนั้นในทางปฏิบตัิจึงยังต้องน าคอมพิวเตอร์มาใช้
เพื่อท่ีจะท าการขายทอดตลาด ซึ่งในทางปฏิบัติของการแก้ปัญหาด้วย E-Auction ควรจะต้องเป็น
ระบบออนไลน์ให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลไดไ้ม่ว่าจะอยู่ที่ใดในมุมโลกไม่ต้องเข้ามานั่ง ณ 
สถานท่ีขายทอดตลาด คือสามารถท า E-Auction ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นการขายทอดตลาดที่
สมบูรณ์แบบ 

- ปัญหาที่พบเป็นเรื่องของระบบท่ีท าให้การประมูลไมส่ะดวกเท่าที่ควร หากมีการใช้การขาย
ทอดตลาดแบบ E-Auction เต็มรปูแบบ จะท าให้ประชาชนสามารถเข้าประมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจากท่ีใดกไ็ด้ ซึ่งจะเปน็การจูงใจให้ประชาชนสนใจเข้ารว่มประมลูของที่ขาย
ทอดตลาดมากขึ้น และลูกหนีม้ีโอกาสได้เงินมาจ่ายคืนเจ้าหนี้มากขึน้ 

กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 

- กฎหมายของประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๓๓๑ แก้ไขล่าสุด เป็นการแก้ไขโดย
การเขียนไว้กว้าง ๆ และกฎหมายการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้องปรบัสอดรับ
กัน รูปแบบการท าเรื่อง E-Auction การท าพยานหลักฐาน ฯลฯ ที่จะต้องมาในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีกฎหมายรองรับว่าทางราชการรับรองพยานหลักฐานในรูปแบบ



๑๐๘ 
 

ประเด็น ข้อคิดเห็น 

อิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าพยานหลักฐานในรูปแบบอิกทรอนิกส์มีความเทา่เทียมกัน ซึ่งเป็นหลักการ
ส าคัญของตัว พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นพยานหลักฐานท่ีรับฟังได้เทียบเท่ากับ
เอกสารรูปแบอื่น ดังนั้นจึงต้องมีการแก้ไขกฎหมายใหส้อดรับกับรายละเอียด ซึ่งประเด็นคือ 
พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสม์ีความสอดรับกับประเด็นรายละเอียดเหล่านี้แล้วหรือไม่ 
อย่างไร เนื่องจากกระบวนการบังคับคดีแยกออกมาจากศาล กรมบงัคับคดีน ามาท าเองจึงใช้
แนวทางให้ค าพิพากษาศาลถึงที่สุด ข้อเสนอคือควรท าให้เป็นเนื้อเดยีวกันทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลาย
น้ าของกระบวนการทางศาลในเรื่องนี้ 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดไม่ว่า
จะเป็น พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกระบวนการที่เกิดขึ้น
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซึ่งการรองรับของกฎหมายไทยคือมีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและ
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ ซึ่งรับรองการท าธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เหมือน
การท าธุรกรรมทางกระดาษทั่วไป และอีกประเด็นหนึ่งคือกระบวนการขายทอดตลาดเป็น
กระบวนการหนึ่งในการบังคับคดทีางแพ่ง เพราะฉะนั้นการท าให้ระบบอิเล็กทรอนิกสเ์ป็น
กระบวนการเดียวท้ังหมดจะเกดิประสิทธิภาพมากข้ึน บางประเทศยงัมีการเป็น E-Court หรือศาล
อิเล็กทรอนิกส์ การว่าความทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วมีการบังคับคดีทางอิเล็กทรอนิกสด์้วย หากเรา
จะน ามาเชื่อมต่อร่วมกันให้ประสานกันได ้จะท าให้การบังคับคดีมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

- E-Auction มีกฎหมายตามหลักการทั่วไปแล้ว แต่ยังไมม่ีกฎหมายลกูหรือกฎหมายเฉพาะมา
ก าหนดว่าข้ันตอนการท า E-Auction ต้องท าอย่างไรบ้าง ข้อเสนอแนะคือต้องท าเป็นกฎกระทรวง 
โดยมีการก าหนดชดัเจนว่ากระบวนการ E-Auction ท าผ่านช่องทางใด มีกระบวนการท างาน
อย่างไร มีค่าใช้จ่ายใดบา้ง ใช้ระยะเวลาเท่าใด ใครเป็นผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ก็จะท าให้เกิด
ความชัดเจนมากข้ึน 

- กฎหมายของประเทศไทยในปัจจบุัน ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือ
ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีเรื่องการขายทอดตลาด โดยเพิม่ช่องทางในการเสนอราคาผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ท าใหส้ามารถท าการขายทอดตลาดแบบ E-Auction ได้ เนื่องจากปัจจุบันมาตรา 
๓๓๑ ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้ถูกแก้ไข โดยเพิม่เติมช่องทางการขายโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจเกดิขึ้นในอนาคตไว้แล้ว เช่น การประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
ทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ดังนั้นการด าเนินการขายทอดตลาดแบบ E-Auction น่าจะเป็นวิธีท่ี
กฎหมายต่าง ๆ ให้การยอมรับในอนาคต 

- กฎหมายที่เกีย่วข้องในปัจจุบันของไทยสามารถพัฒนาเพื่อท าให้การขายทอดตลาดแบบ E-
Auction เกิดความชัดเจนและแนน่อน ควรออกเป็นกฎหมายลูก เชน่ กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง ส าหรับก าหนดแนวทางรองรับการขายทอดตลาดแบบ E-Auction 

มุมมอง/ความเห็น
เกี่ยวกับการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

- เห็นด้วยกับการออนไลนซ์ึ่งควรท าได้นานแล้ว และไม่ใช่เฉพาะการขายทอดตลาด เนื่องจาก
ปัจจุบันโลกเป็นไปในทิศทางนี้ แตเ่รื่องของปัญหาต้องมีซึ่งต้องพยายามแก้ไข ในรูปแบบของการ
ขายทอดตลาดในอดีตต้องไปอยู่ ณ สถานท่ีตรงหน้า ต้องเคาะไม้ และก่อนหน้าจะเข้าสู่วันท่ีขาย
ทอดตลาด ผู้ที่ต้องการเข้าประมูลจะต้องไปสืบหารายละเอียดตามบอร์ดที่ปิดประกาศ ส าหรับ
ทรัพย์ท่ีเป็นที่ดิน ต้องไปตามรายละเอียดของที่ดินแปลงนั้น ท าการเช็คกับกรมที่ดินเองว่ามีการขอ
อายัดไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นหน้าท่ีของคนท่ีต้องการเข้าประมูลทุกคนท่ีตอ้งตรวจสอบเอง  ตัวคู่ความ
ผู้ท าการยดึก็ต้องการขายใหไ้ดเ้ร็ว แต่เจ้าของทรัพย์ต้องการขายใหไ้ด้ล่าช้าที่สดุหรือได้เงินจ านวน
มากที่สุด ดังนั้นเป็นจุดที่จะใช้เทคนิคทางกฎหมายที่จะท าให้ชนะกันตรงนั้น เช่น การถอนการยดึ
ในวันท่ีประมูลเลยเมื่อรู้ว่ามีคนตั้งใจจะมาเอาท่ีดินแปลงนี้ จะท าการถอนก่อนค่อยประกาศขาย
ใหม่ หรือกรณีที่เป็นจ าเลยก็ท าการขอคัดค้านไว้ก่อนแล้วค่อยขายใหม่ ซึ่งกระบวนการเช่นนี้ท าให้
กระบวนการขายทอดตลาดล่าช้า ภายหลังกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแก้ไขใหม่ ในกรณีทีไ่ม่มี



๑๐๙ 
 

ประเด็น ข้อคิดเห็น 

เหตุสมควรศาลไม่อนุญาตให้คัดคา้นการถอนได้ การเดินหน้าขายตอ่สามารถช่วยแกไ้ขปัญหา
ได้มาก 

- การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะเป็นประเด็นส าคัญอีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งใน
ปัจจุบันท่ีเป็นอยู่ก็ใช้ได้ในระดับหนึ่ง โดยไมไ่ดเ้ปลี่ยนรูปแบบการขายทอดตลาด แค่สามารถท าให้
การซื้อขายได้ผ่านทางเว็บ ช่วยในเรื่องระบบใหไ้ม่ต้องไปนั่งในห้องขายทอดตลาด ณ ส านักงานท่ี
เป็นเซ็นเตอร์ แพลตฟอร์มที่กรมบงัคับคดีใช้ในปัจจุบันเป็นแค่ส่วนเดยีวให้คู่กรณผีู้ประมลูมานั่งอยู่
ในห้องที่มีคอมพิวเตอร์ การที่กรมบังคับคดีจะท าแพลตฟอร์มขึ้นมาเอง เช่นเดียวกับท่ีศาลของสา
ธารณรับเกาหลีสามารถน าทรัพยส์ินขายทอดตลาดไดเ้อง ซึ่งหากประเทศไทยมีแนวทางเช่นนั้นก็
จะคล้ายกับ US Marshals ส่วนของสหราชอาณาจักรก็มรีะบบนี้เช่นกัน แต่ประเด็นคือมีแค่
เว็บไซต์แล้วท าการประกาศเป็นการให้ข้อมูลทางเว็บไซตเ์ท่านั้น หากจะใช้แพลตฟอร์มเต็มที่
อาจจะเป็นแพลตฟอร์มที่ท าตัวเปน็ตัวกลางแลกเปลี่ยน เป็นแพลตฟอร์มที่น าทุกอย่างมา register 
ได้ ความหมายเหมือนกับสินทรัพย์ดิจิทัล คือทุกอย่างอยู่ในระบบ มทีี่อยู่ให ้หากมีลักษณะแบบนี้
ควรด าเนินการอย่างจริงจัง เช่น US Marshals จะท าการยึด และเขา้ระบบของ US Marshals 
เอง เปิด wallet ของตัวเอง แล้วใส่ในซื่อตามที่ระบุ มีกรณีของ Silk Road และ Alphabet ที่มี
เจ้าหน้าท่ีโกงเนื่องจากหากกฎหมายไม่ชัดเจนจะเป็นการเปิดซ่องใหเ้จ้าหน้าท่ีใช้ช่องโหว่เข้าไป
ด าเนินการเพราะไมม่ีใครมาสั่งหรอืท าการตรวจสอบ สามารถใช้อ านาจย้ายเงินเข้า wallet ของ
ตัวเอง 

- โดยหลักการแล้วเห็นด้วยกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ว่าการขายออนไลน์จะช่วย
ให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น สะดวกต่อผู้ประสงค์จะประมูลทรัพย์ เพราะว่าผู้ประมูลไม่จ าเป็นต้อง
มาที่สถานที่ท่ีท าการขายทอดตลาด ปัญหาคือระบบออนไลน์สามารถท าได้อย่างท่ัวถึงหรือไม่ มี
การเปิดโอกาสให้คนท้ังประเทศ รวมถึงต่างประเทศหรือไม่ ผู้ที่จะเข้ามาประมูลควรขึ้นทะเบยีนไว้
ก่อนหรือไม่ มีประเด็นเรื่องการลงทะเบียน การประกวดราคา เพราะว่าโดยหลักแล้วคงต้องขึ้น
ทะเบียนก่อนว่าจะมาประมูลทรัพย์สินทางออนไลน์ ส าหรับการขายออนไลน์ ได้ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตเิรื่องการขายตรงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการขายทรัพยส์ินและบริการทอดตลาดต้องไป
จดทะเบียนตามกฎหมายเพื่อจะได้ท าเรื่องออนไลน์ ซึ่งต้องท าการเช็คพระราชบัญญัติการขายตรง
อีกที  

- การมีการขึ้นทะเบียนไว้ก่อน เนื่องจากว่าหากมีอะไรเกดิขึ้นทางกรมบังคับคดีจะได้ทราบ การ
ประมลูอาจคล้ายกับการประมูล E-Auction ของกระทรวงการคลัง/กรมบัญชีกลาง ท่ีมีการจัด
ประกวดราคาของรัฐ สามารถน ามาใช้เป็นแนวทาง ในหลักการไมต่่างกัน ควรน าหลักการดังกล่าว
มาปรับใช้ ส าหรับการแกไ้ขตัวกฎหมายนั้น ต้องแก้ท่ีระเบียบเพราะอาจติดขัดหรือขาดความ
สะดวกในตัวกฎหมาย ศึกษาในเรือ่งการวางเงินว่าจะมีวิธีการอื่นอีกหรือไม่นอกเหนือจากวางเงิน
ประกันแบบท่ีเป็นอยู่ ผู้ที่อยู่ต่างจงัหวัดจะใช้ระบบได้หรือไม่ เช่นการโอนเงินเข้ามาก่อนแล้วโอน
คืนพรุ่งนี้ อาจต้องใช้ระบบการช าระเงินโดยการใหโ้อนมาก่อน เมื่อประมลูไม่ไดจ้ึงโอนคืนให้
ภายใน ๓ วัน  

ข้อดี/ประโยชน์ของ
การขายทอดตลาด
ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

- ข้อดี คือ สะดวก รวดเร็ว ระยะเวลา อยู่บ้านก็สามารถขายทอดตลาดได้ 
- ต้องตรวจสอบว่าหากมีการเปลีย่นแปลงไปในลักษณะการเข้าประมลูในลักษณะของ E-Offering, 

E-Auction จากนอกสถานท่ี สามารถท าให้ไดเ้งินเพิ่มมากกว่าหรือไม่ ในปริมาณมากน้อยเท่าใด
เมื่อเทียบกับก่อนท่ีมีการประมูลในรูปแบบนี้ ในทางเศรษฐศาสตร์การไดป้ระโยชน์ คือความคุ้มค่า
ของกหารด าเนินการ เช่น หากประมูลธรรมดาได้พันล้านมี E-Offering,  E-Auction แล้วได้เพิ่ม
เป็นพันสองร้อยลา้น เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ เป็นต้น นอกจากน้ัน ส่วนท่ีส าคัญคือการเปดิขาย
ทอดตลาดด้วยอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ท าให้ผู้เข้าร่วมมากขึ้นหรือท าใหไ้ด้ราคาสูงขึ้นหรือไม่ หากราคา
ทรัพย์สินที่ได้คือดีขึ้นก็จะเป็นประโยชน์กับเจ้าของทรัพย์ ที่เป็นจ าเลยตามค าพิพากษา และ
ธนาคารเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 



๑๑๐ 
 

ประเด็น ข้อคิดเห็น 

- ข้อดีของการท าออนไลน์คือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเข้าสู้ราคา ลด
ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการท าเอกสาร เวลาในการประมูลเร็วข้ึน เสียเวลาน้อยลง ไม่ต้องเดินทางไป
ที่ส านักงานสาขา มีความสะดวกสบายมากขึ้น ถ้าเป็นการท าที่เป็นแบบ fully function คือ
ออนไลน์ท่ีสมบูรณ์แบบก็คือสะดวก แล้วคนเข้าถึงการออนไลน์ E-Auction ได้ง่ายขึ้น ผลคือทรัพย์
ถูกขายได้เร็วขึ้น 

- ข้อดีในเรื่องกระบวนการประมูล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มโอกาสในการขาย
ทอดตลาดเพราะระบบ E-Auction ท าให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการเข้าร่วมประมูลมากขึ้น 

ข้อเสียของการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

- ข้อเสีย เรื่องแฟลตฟอร์มของทางราชการ หน่วยงานใดท่ีจะรับผิดชอบได้บ้างในเรื่องของความ
น่าเชื่อถือในระบบ ระยะเวลาในการประมูลต้องมีการเสนอราคาขึ้นไปเรื่อย ๆ เป็นประเด็นทีต่้อง
พิจารณาคือจะมีการเลือกระบบความปลอดภัย ความโปร่งใส ความสามารถในการตรวจสอบ 
รวมถึงความ Friendly User ของระบบอย่างไร  

- ทุกอย่างที่เป็นระบบออนไลน์/อิเลก็ทรอนิกส์ มีความเสี่ยงกับ cyber security ถ้าหากเรื่องนี ้ไม่
มีความรดักุมเพียงพอ ข้อมูลทุกอย่างท่ีเข้าไปในระบบ หรืออาจจะเป็นช่องให้ทุจริตกันได้ถ้าระบบ
การจัดการไมด่ ี

- ต้องมีการลงทุนจ านวนมากท้ังในด้านการจัดท าระบบ E-Auction และด้านการอบรมเพื่อให้
ความรู้แก่พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ข้อมูลในระบบมีความเสี่ยงท่ีจะรั่วไหล เพราะอาจมี Hacker เข้ามาเจาะระบบรักษาความ
ปลอดภัยทางไซเบอร ์

- เนื่องจากระบบยังไม่ fully function ยังไม่เป็นออนไลน์ จะมีช่องทางของผู้ที่ต้องการประมลูจาก
ต่างประเทศอยา่งไร ทุกแพลตฟอร์ม ทุกระบบ ที่ใช้นั้นมีความน่าเชื่อถือในระดับใด เพราะผู้ที่จะ
น าข้อมูลมาให้เพื่อท าการขายทอดตลาดนั้น ข้อมลูบางเรื่องเป็นความลับ การแกไ้ขไม่ใหข้้อมูลเกดิ
การรั่วไหลจะท าอย่างไร 

- การพัฒนาระบบท่ีน่าเชื่อถือต้องมีการลงทุน และต้องใช้เวลายาวนานเพื่อให้ระบบมีความ
น่าเชื่อถือและตอบโจทก์ของการท า E-Auction ได้อยา่งแท้จริง 

ข้อจ ากัดในการ
ด าเนิน การขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

- ปัจจุบันรูปแบบการด าเนินการยังติดขัดข้อจ ากัดในข้อกฎหมาย เช่น ต้องยื่นข้อเสนอที่ส านักงาน
ในพื้นที่ในแต่ละจังหวัดแล้วจึงเข้าประมลูทรัพย์ในกรุงเทพมหานครได้ เป็นต้น การประมลูทรัพย์
ที่สามารถประมลูทรัพยต์่างจังหวดัไดเ้ป็นการเชื่อมโยงท่ีค่อนข้างดีเพราะไม่ต้องเดินทางไปยัง
สถานท่ีตั้งทรัพย์ของส านักงานบังคับคดี แต่อย่างไรก็ยังต้องเดินทางไปส านักงานบังคับคดี  

- ปัญหาเรื่องการวางเงินในการซื้อทรัพย์ ซึ่งการวางเงินออนไลนไ์มส่ามารถท าได้เนื่องจากระบบ
ราชการในการวางเงินยุ่งยาก โดยเฉพาะการขอเงินคืน ซึ่งเป็นกลไกทางกฎหมายที่ซับซ้อนมาก 

- ปัญหาในเรื่องการแสดงตน ท่ีอาจจะเกี่ยวเนื่องในเรื่องของการทุจรติหากไม่แสดงตน เนื่องจาก
ทรัพย์สินที่เป็นท่ีดินต้องเป็นคนสญัชาติไทยเท่านั้นท่ีซื้อได้ การประมูลนอกสถานท่ีแล้วไม่แสดง
ตน อาจจะมีชาวต่างชาตเิข้ามาประมูล อาจจะมีการประมูลแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังน้ันจึง
ต้องมีการแสดงตนในสถานท่ีตั้งของส านักงานบังคับคดีนั้น ๆ ท าให้รูปแบบการด าเนินการติด
ข้อจ ากัดการเดินทางไปยังส านักงานบังคับคดีนั้น ๆ แต่มีข้อดคีือไมต่อ้งเดินไปประมลูที่จังหวัด
ที่ตั้งทรัพย์ การแสดงตนคือการแสดงตัวตน ไม่ใช่แค่ใช้บัตรประชาชน เพราะต้องการเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลทีเ่ป็นอัตลักษณ์ กฎหมายติดข้อจ ากดัในบางเรื่องจากการเป็นระบบราชการ ยิ่งมี
ข้อจ ากัดก็จะท าเช่นเอกชนไมไ่ด้  

ปัญหาของการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส ์

- การเข้าสู่การขายทอดตลาดแบบออนไลน์ปัญหาคืองบประมาณว่าทางกรมบังคับคดี มี
งบประมาณมากพอที่จะท าออนไลน์ได้ทั่วประเทศหรือไม่ คงต้องค่อย ๆ ด าเนินการไป อาจจะ
ขายท่ีจังหวัดใหญ่ก่อนแล้วค่อยขยายออกไป แต่ในกรุงเทพมหานครต้องท าก่อนเพราะมีคดี
ค่อนข้างมาก แล้วค่อยขยายไปภาคอื่น ๆ หากออนไลนไ์ด้ทั่วประเทศจะเกิดความสะดวกข้ึน 
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ข้อสังเกตที่ยังเป็น
ปัญหาในการ
ด าเนินการขาย
ทอดตลาดในรูปแบบ 
E-Offering 
 

- ตั้งแต่มี E-Offering, E-Auction คนท่ีเข้ามาร่วมประมูลจากต่างจังหวัดมีแค่ครั้งเดียวในการจอง
เครื่อง น่ันหมายถึงข้อจ ากัด รูปแบบดี แต่จะเกิดผลหรือไมเ่ป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะคนท่ีเข้ามา
ประมลูที่ดินต้องเข้าไปดสูถานท่ีจริงมาก่อน รูปแบบที่น ามาใช้อาจจะต้องออกแบบให้เหมาะกับ
ลักษณะของประเภทของทรัพย์ คอืข้อท่ีต้องพิจารณาว่าท่ีด าเนินการอยู่นั้น เหมาะสมกับประเภท
ของทรัพย์หรือไม่ จากการที่ไปส ารวจหรือไปซื้อขายมาแล้วว่าเกดิผลมากน้อยระดับใดทั้งในด้าน
ของปริมาณที่เข้ามาและราคาทีเ่พิ่มขึ้นต้องไปพิจาณาในเชิงตัวเลข  

- การขายทอดตลาดคือการกระบวนการหลังการบังคับคดีแล้ว อยู่ในลักษณะกระบวนการบริหาร
จัดการ ซึ่งต้องเลือกว่าควรอยู่ในรปูแบบใดที่เหมาะสม ประเทศไทย การด าเนินการมาจาก
ส่วนกลางเป็นหลัก อาจจะติดขัดทีข่้อจ ากัดทางกฎหมาย เช่น การท าให้การแสดงตน สะดวกขึ้น 
ง่ายขึ้น ต้องแก้กฎหมายอะไร อย่างไร โดยปกติไม่สามารถแสดงตนโดยไม่ใช้ใช้บัตร ดังนั้นหากทุก
อย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมด ก็อาจจะแสดงตนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ กรมการปกครองต้องปล่อย
ข้อมูล แต่การแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการขายทอดตลาดนั้นยังท าไม่ได้เนื่องจากยัง
ติดข้อจ ากัดทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะหน่วยงานรัฐไมย่อมปล่อยข้อมูลออกมา มีการเก็บความลับ
ของหน่วยงาน ไม่มีข้อกฎหมายจึงให้ข้อมูลไมไ่ด้ ยิ่งในปัจจุบันมีกฎหมายการละเมิดข้อมลูส่วน
บุคคล ยิ่งไม่สามารถให้ได้เนื่องจากติดขัดที่กฎหมายนี้ อ านาจตามกฎหมายที่หน่วยงานมีอยู่นั้น 
ไม่สามารถน าข้อมูลไปให้ผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต จึงเป็นข้อจ ากัดของการใช้ข้อมูลร่วมกัน ซึ่ง
การใช้ข้อมูลร่วมกันเป็นเรื่อท่ีดหีากสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ การติดอุปสรรคบางประการท าให้
เกิดความยากล าบากในการท าการประมูลนอกสถานท่ีเพราะไมส่ามารถท่ีจะระบุตัวตนได้ หรือใน
เรื่องของการวางเงิน ปัจจุบันต้องไปวางที่ส านักงานบังคับคดี มีการกรอกข้อมูล เอาเงินใส่ซอง 
ทางกรมบังคับคดีก็เก็บซองไว้ หากใช้การโอนก็อาจจะเกิดปญัหาในเรื่องการโอนกลับ ท าให้ยัง
ต้องไปเซ็นรบัเงินออกมาอีก เพราะเป็นหน่วยงานราชการการจะเอาเงินคืนต้องไปเซ็นเนื่องจากมี
กฎระเบียบของพัสดุ ในกรณีที่เปดิบัญชีเพื่อการประมลูแล้วล็อกไว้ ก็ไม่สามารถท าได้เนื่องจากใน
การคืนเงินน้ัน ทางกรมบังคับคดจีะด าเนินการคืนเงินสดให้ในวันน้ัน หากไม่เอาเงินคืนวันน้ัน เงิน
ดังกล่าวจะเขา้คลัง และต้องด าเนนิการหลายขั้นตอน เนื่องจากต้องมีการเซ็นออก หากกรณีปกติ
เงินดังกล่าวอยู่ในซองก็เอาซองคืนไปแล้วเซ็นก ากับ การวางมัดจ ามรีะบบอยู่ หากมีการเขียนกฎ
ว่าเฉพาะทรัพย์นี้ที่ต้องมีการวางมดัจ าออนไลนไ์ด้ และเมื่อเป็นการวางมัดจ าทางออนไลน์จะต้อง
คืนอย่างไร ต้องไปดูกฎหมายว่าตดิเง่ือนไขของกฎหมายหรือไม่หากเขียนกฎออกมาแล้วขัดแย้ง
กับระเบียบของทางพัสดุอาจจะไมม่ีทาง หรืออาจจะต้องตดัให้เข้าระบบเอกชนท าการดูแลในส่วน
นี้แทนระบบราชการ และถ้าผ่านเรื่องนี้ไป ยังมีค าถามตามมาคือจะมีการคอรัปช่ันหรือไม่
เนื่องจากการขายทรัพยส์ินเป็นอ านาจของรัฐที่จะบังคับตามค าพิพากษาให้กับเอกชน แล้วเอกชน
รายนั้นใช้อ านาจในทางที่ท าผิด (Abuse Sub Power) ขึ้นมา จะเกิดความเสยีหาย ซึ่งจะมาก
หรือน้อยเป็นอีกประเด็นหนึ่ง แตม่องว่าเกิดความคล่องตัว ในมุมมองคือทางธุรกิจคล่องกว่า
ราชการอยู่แล้ว ถ้าส่วนราชการด าเนินการเองอาจจะติดตัวระเบียบพัสดุ การให้เอกชนเข้า
ด าเนินการก็จะตดิเรื่องของความโปร่งใส่ พอจะแก้ปัญหาหนึ่งก็อาจจะมีค าถามตามมาว่ารัฐมี
ความโปร่งใสหรือไม่ เนื่องจากการขายทอดตลาดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องบังคับตามค าพิพากษาและ
เกี่ยวข้องกับอ านาจตุลาการ หรืออ านาจรัฐ คือข้าราชการของศาล มีธรรมเนียม จารีต หรือแนว
ปฏิบัติของกรมบังคับคดี โดยวัฒนธรรมองค์กร กรมบังคับคดเีป็นหนว่ยงานของศาลหากจะแกไ้ข
วัฒนธรรมองค์กรในเชิงลึก ท าได้ยาก 

ทิศทางของระบบการ
ขายทอดตลาดทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

- เท่าที่ทราบขณะนีศ้าลทรัพย์สินทางปัญญามี E-Court ที่ค่อนข้างดี แต่ศาลแพ่งหรือในทางแพ่ง
ส่วนอ่ืน ๆ ที่สุดท้ายแล้วจะมีส่วนช้ีขาด ยังไม่ค่อยเห็น การยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ที่เป็นลูกหนี้
ตามค าพิพากษาแล้วจะน ามาด าเนนิการต่อในเรื่องการบังคับคดี ไม่ทราบว่าศาลแพ่งส่วนอ่ืน ๆ 
ท า E-Court ไปถึงระดับใด หากจะท าให้เป็นเนื้อเดยีวกันจริง ๆ ความคิดเห็นคือควรเริ่มตั้งแต่ E-
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Court ไม่ใช่มาบังคับคดีกันท่ีปลายน้ า แต่ต้องมาตั้งแตต่้นทาง ซึ่งอาจจะท าเป็นข้อเสนอแนะใน
เรื่องของการจัดการทีไ่ม่ง่ายนัก ตวัอย่างของประเทศอื่น เซ่น สาธารณรัฐเกาหลีเป็นระบบศาล
ที่มาตั้งแต่ตันน้ า กลางน้ า ปลายน้ า แต่ระบบของประเทศไทยเนื่องจากกรมบังคับคดเีป็น
ผู้ด าเนินการ อาจจะต้องอาศัยการร่วมมือกันระหว่าศาลและกรมบังคับคดี แพลตฟอรม์อาจจะ
ต้องท าเป็นแบบเว็บไซต์ ให้เข้าไปดูว่าล็อตนีม้ีทรัพย์อะไรขาย มรีูป มีราคากลาง เป็นรายการ
ทรัพย์แต่ละรายการ ระบุรายการล าดับที่เท่าใดเป็นล าดับ ๆ ไป หรอือาจจะจัดท าเป็นรูปเล่มที่
สามารถให้รายละเอยีดโดยท าเป็นแพลตฟอร์มหรือสร้างสรรค์ใหล้งรายละเอียดลึกลงไปเพื่อเป็น
การอ านวยความสะดวกใหผู้้สนใจที่จะมาดูหรือมาซื้อทรัพย์กับกรมบังคับคดี ก็จะเป็นการ
สนับสนุนในการเป็น E-Auction ได้อย่างเต็มรูปแบบ 

การเคาะราคาสุดท้าย 
 

- ท้ายท่ีสุดของราคาทรัพย์นั้น ระบบปัจจุบันจะมเีจ้าพนักงานท่ีท าหน้าที่ขายทอดตลาด มีการ แจ้ง
ราคาประมลู ๓ ครั้ง หากไม่มีใครให้ราคาที่สูงกว่าก็จะเคาะไม้ เพื่อขายทอดตลาดให้กับผู้ทีเ่สนอ
ราคาตรงนั้น ถือว่าเป็นการสิ้นสุดราคา เมื่อเปรียบเทียบการท า E-Auction แล้ว การเคาะราคา
จะเกิดขึ้นอย่างไร ในเรื่องนี้ Uniform Commercial Code (UCC) section ๒-๒๓๘ ประกอบ 
Uniform Electronic Transaction Act ของสหรัฐอเมริกา ให้เปลีย่นจากวิธีเคาะไม้เป็นการ
ประกาศโดยผู้ขายทอดตลาดว่าเปน็ข้ันท้ายสุดของการขายทอดตลาด แทนการเคาะไม้ เพราะโดย
วิธีการแล้วจะไมม่ีการเคาะไม้ให้เห็น แต่ละคนกจ็ะนั่งประมูลอยู่ท่ีบา้นของตัวเองกฎหมายไทย
อาจจะไม่ต้องแก้ไขในประเด็นนี้อะไรมากนัก แต่น่าจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติ เพราะ
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับให้อยู่แล้ว แต่ตัวศาลเองที่ไม่ต้องการจะ
ยอมรับเพราะท าการพสิูจน์ยากหากเกิดปัญหา 

การพิสูจน์ตัวตนหรือ
ที่มาของลายเซ็น 

- กฎหมายใช้ค าว่าพิสจูน์ตัวตนหรือที่มาของลายเซ็น ซึ่งศาลยังไม่ชัดเจนกับข้อความนี้ หากยังไม่
ยอมรับส าหรับเอกสารนี้ ก็เป็นการไมร่ับรองรับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายฉบับนี้ เพราะว่า
วิธีคิดของการปฏิบัติงานของคนท างานเองจะต้องไดร้ับความร่วมมือ ต้องมีการจัดอบรมแนว
ปฏิบัติให้ด้วย ทีส่ าคัญคือทั้งระบบต้องมีความเป็นเนื้อเดียวกันใหไ้ด้ระหว่างต้นน้ า กลางน้ า ปลาย
น้ า หากท าได้ตั้งแต่ค าพิพากษาท่ีข้อมูลอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสอ์ยู่แล้ว ข้อมูลก็จะไหลมาเรื่อย 
ๆ จนถึงปลายน้ าได้ ประเทศอ่ืน ๆ เริ่มตั้งแตร่ะบบค าพิพากษาจนถึงด าเนินคดี ศาลจดัการ
ต่อเนื่อง แต่ส าหรับประเทศไทยอาจจะแปลกไปสักหน่อย 

ความส าคญัในการท า
ให้เกิดความง่ายใน
การด าเนินการ 

- ในต่างประเทศ มีการพิจารณาเรื่อง Ease of Doing Business คือการจัดล าดับความยากง่ายใน
การประกอบธรุกิจของธนาคารโลก ซึ่งหากท าธุรกิจแล้วมีปญัหา จะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้
เกิดความง่ายในการท าธุรกิจ แตส่ าหรับกรณีที่เป็นคดีหรือหากต้องบังคับคดีกันจริง ๆ จะมีความ
ยากง่ายในระดับใด ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ 

แนวทางการเปลี่ยน
ผ่านของกระบวนการ
ขายทอดตลาด 
 

- กระบวนการที่ใช้ Manual นั้น ไมม่ีประสิทธิภาพมากเพียงพอ จึงสมควรจะมรีูปแบบที่เพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากคนในระยะแรกที่จะคุ้นชินกับระบบ Manual ซึ่งเป็นระยะที่เปลี่ยนผ่านกระบวนการ
ขายทอดตลาด จึงควรใช้เป็นระบบคู่ขนานท่ีเดินควบคู่กันไป แล้วคอ่ย ๆ ลดความส าคญัของ
ระบบ Manual ลง ในการลดความสัมพันธ์ คือ การเพิม่สิทธิประโยชน์ให้กับคนท่ีไปใช้ระบบ E-
Auction ให้มากข้ึน เพราะคนจะถูกจูงใจให้ไปทาง E-Auction ด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่ว่าต่อไปนี้
ไม่มรีะบบ Manual แล้ว จะท าใหเ้กิดความรู้สึกว่าถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนระบบ ซึ่งอาจจะยังมคีน
ที่คัดค้าน 

การใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และสิ่ง
ที่ควรด าเนินการ 

- เห็นด้วยกับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว แม้กระทั่งตัวคู่ความเองซึง่อาจจะต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง ในวันน้ันอาจไปท่ีกรม
บังคับคดีก็ได้ในกรณีที่เขาไม่อยากจะใช้อิเล็กทรอนิกส ์แต่ผู้ที่สะดวกคือคนทั่วไปท่ีต้องการประมูล
เพราะมคีวามสะดวกตรงข้อมูลทั้งหลาย ท่ีสามารถป้อนให้กับคนท่ีสนใจประมลูได้ก่อน ในการ
ตรวจสอบทรัพย์นั้น ถ้ากรมบังคับคดีสามารถเช่ือมโยงเรื่องของฐานข้อมูลหรือเรื่องของทรัพย์กับ
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หน่วยงานอ่ืน เช่น กรมที่ดิน หรือแม้กระทั่งเครื่องจักรที่ติดจ านอง ซึ่งจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูล
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมจากการที่ต้องมีการจดทะเบยีนเครื่องจกัร ข้อมูลอีกส่วนซึ่งเวลาจะไป
ประมลูแล้วมีปัญหาคือ ในกรณีที่เจ้าหนี้ที่มีสิทธิพิเศษอยู่ซึ่งจะได้รับช าระหนี้ก่อนหรือเจ้าหนี้
บุริมสิทธิทั้งหลาย ในส่วนนี้บางครัง้หาข้อมูลไมไ่ด้ ซึ่งปัจจุบันหากจะท าการขายทอดตลาด ผู้ที่
สนใจต้องไปตรวจสอบเองทั้งหมด เพราะคือความเสีย่งหากเกิดกรณผีิดพลาดก็จะเกิดความ
เสียหาย และปฏิเสธไมไ่ด้ เพราะมหีลายกรณีมากท่ีเมื่อประมลูได้ มกีารขอให้ศาลเพิกถอนการขาย
ทอดตลาด เนื่องจากไมต่้องการแล้วโดยอ้างเหตผุลตา่ง ๆ ซึ่งส าหรบัศาลแล้วเห็นว่าหน้าท่ีเป็นของ
ผู้ซื้อท่ีจะตรวจสอบทรัพย์สินนั้นกอ่น จึงเป็นการตรวจสอบที่บกพร่องของผู้ซื้อเอง กรมบังคับคดี 
ประกาศแล้วว่าที่ดินอยู่ตรงท่ีใด ฉะนั้นเป็นภาระของผู้ซื้อ และเป็นหน้าท่ีของกรมบังคับคดีที่
จะต้องเอื้ออ านวยข้อมูลเช่นนี้ให้ทั้งหมด ยิ่งการซื้อขายแบบนีร้วดเรว็เท่าใดก็ยิ่งจ าเป็นทีจ่ะต้องมี
ข้อมูลเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อจากการขายทอดตลาดที่สุจริต ขณะเดียวกันศาลไม่ควรเคร่งครดักับกติกา 
(ศาลยึดติดกับตัวหนังสือ) เช่น การขอวางเงิน ศาลก็ไม่อนุญาต หรือขอขยายระยะเวลาไมเ่ข้าเหตุ
เล็กน้อยศาลก็ไม่อนุญาต เหตผุลทีใ่ช้คัดค้านต้องเขียนให้ตรงตามตัวบท เหตุแบบนี้จะเป็นเหตุที่
จุกจิกมากเป็นเหตุในทางวิธีพิจารณาความ แตป่ระเด็นคือผู้ที่ไปซื้อขายทอดตลาดซึ่งเป็นชาวบ้าน
ที่ไม่รู้กฎหมาย ถือว่าไม่ได้เป็นการเอื้ออ านวยให้กับชาวบ้าน ซึ่งเห็นว่ากฎหมายต้องให้ง่ายต่อ
ชาวบ้านและสามารถเข้าใจได้ ยิ่งท ายากยิ่งเป็นอุปสรรค ยิ่งมีกติกามากหรือตีความมากยิ่งเป็น
อุปสรรค เพราะชาวบ้านท าไม่เป็น เป็นต้น 

- ถ้าศาลสามารถบังคับซื้อขายได้เรว็ซื้อขายได้ในราคาที่ดี เพราะสามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน ท าให้
กระบวนการในการขายทอดตลาดท าได้เร็วขึ้น ไม่ใช่ศาลล าพังแม้กระทั่งเจ้าหน้าท่ีของกรมบังคับ
คดีเอง ซึ่งมองในแง่ของเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีหรือกระทั่งศาลนั้นเป็นข้าราชการที่ต้องมีการ
ระมัดระวังตนเอง ท าให้บางคนตึง บางคนยึดหยุ่น แล้วแต่ระดับความกลัวจะมีอยู่มากมายระดับ
ใด คนที่มีประสบการณ์มาก เช่น ผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์มากจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาวา่จะ
ให้ออกมาในรูปแบบใด จะหาทางออกให้ว่ามีลักษณะเช่นนี้ท าไมไ่ด้ แต่บางคนก็ยึดระเบียบ บางที
ไม่ยืดหยุ่น ท าให้ต้องเลื่อนการขายออกไปก่อนเพียงเพราะติดเรื่องเดียว ส าหรับผู้ที่ต้องการประมูล
ก็มารอในวันนั้น กลับยกเลิกการขายทอดตลาด กติกาในรูปแบบนี้สามารถท าให้เกิดขึ้นได้หาก
เปลี่ยนระบบมาเป็น E-Auction ส าหรับทรัพย์ที่มาขายนั้น การตัดสินของศาลยังไม่จบ เพราะว่า
แม้กระทั่งซื้อแล้ว มีการขายทอดตลาดแล้ว ก็อาจจะมีคนท่ีมายึดทีด่นิเข้ามาร้องขัดทรัพย์ว่าตน
เป็นเจ้าของที่มีสิทธิดีกว่าก็ได้ กลายเป็นคดสีาขาข้ึนมา ดังน้ันในบางเรื่องบางคดีกว่าท่ีศาลจะ
ตัดสินคดีจบลง ไม่ใช่เรื่องง่าย แมก้ระทั่งศาลฎีกาตัดสินแล้วยังใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะปดิคดไีด้  
เป็นกระบวนการในการบังคับคดีทีใ่ช้เวลานานถ้าซื้อแล้วมีการคัดค้าน โดยปกติหากมีคนคัดค้าน 
การวางเงินก็สามารถขอวางในจ านวนน้อยเพราะคดียังมีการพิพาทเรื่องที่ดินกันอยู่ และมีคดีกับ
ที่ดินแปลงนั้นต่อ แทนท่ีผู้ซื้อจะวางเต็มจ านวนก็จะขอวางเพียงแค่บางส่วน เป็นเทคนิคอย่างหนึ่ง
ของผู้ที่ชอบซื้อท่ีดินจากการขายทอดตลาด บางครั้งพิพาทกันไปหลายปี เช่น ทรัพย์นี้ยังไม่
สามารถโอนได้ยังมีปัญหา มีการรอ้งขัดทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่ จะกลายเป็นคดีสาขา ผู้ซื้อ
สามารถขอรับเงินท่ีซื้อทรัพย์โดยเหลือไว้ขั้นต่ าตามที่กรมบังคับคดีก าหนด 

- ในกรณีที่ด าเนินการเป็นอเิล็กทรอนิกส์ ซึ่งทรัพย์อยู่ในส านักงานเขตอื่น ไม่จ าเป็นต้องไป
ด าเนินการทีส่ านักงานท่ีทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ในส่วนนี้จะต้องแก้ไขในเรื่องของเขตอ านาจศาล ซึ่งเป็น
เรื่องปกติที่กฎหมายขีดเส้นว่าตรงเขตใด ซึ่งสามารถยกเลิกเขตเส้นนัน้ได้เฉพาะในเรื่องของการ
ขายทอดตลาด ถ้ามีประเด็นที่ทะเลาะกันในท่ีแปลงนั้นต่อก็ต้องกลับไปท่ีศาลนั้น หากเป็น
อิเล็กทรอนิกส์อาจจะไม่จ าเป็นต้องไปค านึงในเรื่องของเขตอ านาจ ส าหรับเอกสารที่ดิน ศาลจะ
เป็นคนออก เวลาได้เอกสารจากศาลยืนยันได้ว่าคณุซื้อได้จากการขายทอดตลาดในราคาเท่านี้ 
แล้วไปจดทะเบียนเท่านี้ ผู้ซื้อก็จะถือเอกสารนั้นไปท่ีส านักงานท่ีดิน ส านักงานท่ีดินเมื่อพิจารณา
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แล้วก็ท าตามเอกสารนี้ ส าหรับท าตามค าสั่งศาล เพราะเหตุนี้จึงต้องมีกระบวนการส าหรับการ
เชื่อมโยงกับกรมที่ดิน กรณีนีไ้ม่แนใ่จเพราะกรมที่ดินยังแก้ไขเอกสารและยังคงต้อง Manual อยู่ 
ส าหรับเอกสารสามารถออกด้วยระบบ Electronic-Paper ได้ ในอนาคต กรมที่ดินอาจพัฒนาเป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์เพราะระบบเช่นนี้อาจเชื่อมโยงกันได้ เมื่อมีค าสั่งศาล ทางกรมที่ดินก็
สามารถแก้ไขได้เลยจะยิ่งสะดวกขึ้นมาก ส าหรับการขายทอดตลาดนั้น มีทรัพย์ประเภทอ่ืนท่ีบาง
สิ่งอาจยากถ้าหากด าเนินการเป็นอิเล็กทรอนิกส ์เช่น ทรัพย์มีค่าจ าพวกทองหรือเพชร ต้องการ
การพิจารณาถึงลักษณะทรัพย์ ไมส่ามารถพิจารณาด้วยอเิล็กทรอนกิส์ได้ การถ่ายภาพอาจจะท า
หรือถ่ายได้ในหลายมุม แตย่ังมีความต้องการจับต้อง ส่องดู เช่นเพชรมีประกายเป็นอยา่งไร ถ้ามี
การท าการรบัรองก็จะเกดิค่าใช้จ่ายขึ้น 

ปัญหาหรือข้อจ ากัด
ของการขาย
ทอดตลาด 

- หลักการซื้อทรัพย์ต้องมีการเข้าดทูรัพย์ ข้อจ ากัดของการไปประมลูทรัพย์คือไมส่ามารถทราบได้ว่า
ทรัพย์ท่ีเราต้องการมีการงดการขาย เนื่องจากไปดูทรัพย์แล้วเห็นวา่เป็นทรัพย์ด ีมรีาคาที่
เหมาะสม แตม่ีการงดขายท าให้ตอ้งเสียเวลาในการเดินทาง และไมส่ามารถตรวจสอบล่วงหน้าได้
ว่าทรัพย์นั้นจะงดขาย หรือการตรวจสอบล่วงหน้าเพียง ๑ วัน ไม่สามารถทราบได้เพราะข้อจ ากดั
ในทางกฎหมาย โดยปกติทั่วไปผู้เข้าประมลูอาจจะไมเ่ข้าใจ กฎระเบียบให้สามารถงดการขายได้
ตลอดเวลา หากโจทก์แถลงขายเสร็จสิ้น การซื้อทรัพย์ ๑ ช้ิน เป็นทีด่ิน ๑ แปลง หากไปท าการ
ประมลูแล้วไมส่ามารถประมูลซื้อได้จะท าให้เกิดค าถามว่าการเดินทางมาประมลูครั้งนี้เพื่ออะไร 
คือข้อจ ากัดของคนท่ีประมลูซื้อเพราะท าให้เสียเวลาในการเดินทาง หากจะท าการแกไ้ขโดย
ส่วนตัวมองว่าอาจจะไมม่ีทางเป็นไปได้ เนื่องจากมีข้อกฎหมายทีส่ามารถให้จ าเลยที่ขายทรัพย์ใน
วันท่ีใกล้จะขายแล้วหากมีเงินมาจา่ยให้กับโจทก ์บางครั้งจึงต้องท าการงดขาย หรือการจ่ายเงินแต่
บางส่วนโจทกก์็มองว่าจ่ายเพราะโจทก์เป็นธนาคารหรือสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลที่
เด็ดขาดให้กับผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์รู้ล่วงหน้า เป็นข้อจ ากดัที่ท าให้ผูไ้ปประมูลซื้อเสียเวลา 
โดยเฉพาะส าหรับผู้ที่ไมไ่ด้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เนื่องจากผู้ไปประมูลมี ๒ กลุ่ม อีกกลุม่หนึ่งคือผู้
ประกอบวิชาชีพท่ีซื้อทรัพย์มาเพื่อจะท าการขาย ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์อาจจะเข้าใจว่าการซื้อ
ขายของต้องมีผู้ที่เก็งก าไรส่วนหนึง่เพื่อท าให้ตลาดคึกคักขึ้นมา หากมีแต่ผู้ซื้อมาเพื่อเข้าอยู่อาศยั
อย่างเดียวก็จะเงียบไป จึงต้องมีคนท่ีเข้ามากระตุ้นการซื้อขายเพื่อให้ตลาดหมุนข้ึนมา พวกเก็ง
ก าไรจะมีเงินสดที่ดอกเบีย้ต่ า การน าเข้ามาที่อสังหาริมทรัพย์จะคุ้มกว่าเพราะดอกเบี้ยธนาคารไม่
ถึงร้อยละ ๑ การซื้อสินทรัพย์เอาไว้มูลค่าจะเพิ่มขึ้น การซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดจะคุ้มคา่
ในด้านของอ านาจการต่อรองเพราะคนขายต้องถูกบังคับขาย บางครัง้อาจจะไดม้าในราคาต่ ามาก
หากทรัพย์ดังกล่าวไม่มผีูส้นใจประมูล หรืออาจจะได้มาโดยไมไ่ด้ตั้งใจ ส าหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพ
จริง ๆ การเข้าประมลู ๓-๔ ครั้ง แล้วได้ทรัพย์สินไป ๑ ครั้ง ก็ถือว่าคุ้ม 

ภาระหน้าท่ีในการ
ขายทอดตลาดของผู้ที่
มีส่วนได้เสีย 
 

- การขายทอดตลาดเป็นหน้าที่ของกรมบังคับคดี ท าหน้าท่ีขายทอดตลาดให้จบลง ส่วนความ
รับผิดชอบอ่ืนเป็นเรื่องของเจ้าของทรัพย์กับผู้ซื้อ ผู้เกีย่วข้องอื่น ซึ่งต่างก็จะต้องดูแลผลประโยชน์
ของตนเอง การจะให้มีการประกันหรือรับรองในเรื่องใด ๆ จะมีปญัหาของเรื่องค่าใช้จ่ายที่ตามมา 
ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดนั้นผู้ที่แพ้คดีต้องเป็นคนรับผดิชอบ หากต้องหักจากตัวทรัพยไ์ป
ก่อนในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพย์ เงินที่จะน าไปช าระหนี้จะน้อยลง โจทก์จะไดร้ับช าระหนี้ท่ี
น้อยลง ในปัจจุบันสามารถขอดูทรพัย์ก่อนการซื้อขายจึงอาจจะยังไมต่้องมีการใช้อิเล็กทรอนิกส์ 
แต่ต้องมีการเปิดให้ดูทรัพย์นั้นก่อนจนกว่าจะพึงพอใจ แล้วจึงเข้าระบบอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อเข้าไป
เคาะราคาที่สถานท่ีคือกรมบังคับคดีที่ทรัพย์นั้นอยู่ กรณีต่างจังหวัดต้องมีการเดินทางไปดูทรัพย์ 
หากทรัพย์นั้นขายทอดตลาดโดยไม่มีใบรับรอง อาจต้องรับความเสี่ยงเอง โดยพิจารณาว่ากรม
บังคับคดีก าหนดราคาเท่าใด หากโจทก์ไม่คดัค้าน เจ้าพนักงานกส็ามารถท าการเคาะได้ 

 



๑๑๕ 
 

ประเด็น ข้อคิดเห็น 

ประเทศท่ีเป็นต้นแบบ
ในการขายทอดตลาด 

- สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่ก้าวหน้ามากกว่าไทยมากโดยเฉพาะในเรื่องออนไลน์ เรื่องการ
ปฏิบัติสามารถหาวิธีการปฏิบัตไิดแ้ล้วน ามาใช้ส าหรับประเทศไทยโดยให้เป็นตัวบท ซึ่งอาจจะไม่
จ าเป็นต้องแก้ไขในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรืออาจจะเป็นระเบียบของกรมบังคับ
คดีเฉพาะในส่วนของการขายทอดตลาด เพราะในตัวบทของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง เปิดช่องให้กว้างซึ่งไปออกกฎหมายลูกแทนได้ ในอนาคตหากรปูแบบของอิเล็กทรอนิกส์มีการ
พัฒนาไปเปลีย่นไป ก็สามารถเปลีย่นตามได้ โดยเปลี่ยนแค่ข้อบังคับไม่ต้องเปลี่ยนถึงตัวบทข้อ
กฎหมาย 

- ทางกรมบังคับคดีน ากฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาใช้ในการบงัคับคดี และใช้ค่อนข้างมากใน
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระบบกฎหมายเป็นแบบ Civil Law หากเป็น Common Law ก็อาจจะศึกษา
ระบบของสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างน้อยต้องเอา ๑ ประเทศ เพ่ือมาเปรียบเทียบ เพราะสาธารณรัฐ
สิงคโปรเ์ป็นประเทศท่ีค่อนข้างเจรญิแล้ว และใช้ระบบออนไลน์ค่อนข้างมาก สาธารณรัฐสิงคโปร์
เดี่ยวนี้การให้ค าปฏญิาณไม่จ าเป็นที่จะต้องมาศาล อยู่ที่บ้านก็สามารถให้การออนไลนไ์ด้ ซึ่ง
อาจจะเรยีนรู้จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ไดม้าก 

- ประเทศท่ีเป็นต้นแบบท่ีดีถ้าจะท าให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ หากประเทศไทยจะพัฒนาไปสู่ศาล
อิเล็กทรอนิกส์หรือเป็น E-Court ได้ จะท าให้การประมลูอิเล็กทรอนกิส์มันสอดคล้องทั้งระบบ 
ตัวอย่างประเทศท่ีใช้ได้เลยส าหรับ E-Court คือ สาธารณรัฐสิงคโปร ์เพราะเป็นประเทศท่ีมีความ
ล้ าหน้าทางเทคโนโลยีทุกด้าน และเป็นประเทศท่ีมีศาลออนไลน์ด้วย หากสามารถเอาสาธารณรัฐ
สิงคโปรเ์ป็นต้นแบบได้ก็จะเป็นการน าร่องที่ด ี 

- นอกจากสาธารณรัฐสิงคโปร์แล้ว มีสาธารณรัฐเกาหลีที่อาจจะยังไมไ่ด้ใช้ระบบศาลออนไลน์ แต่มี
การใช้ระบบ E-Auction ในการประมลูขายทอดตลาดด้วยวิธีออนไลน ์หากเราเอาสาธารณรัฐ
สิงคโปร์และสาธารณรัฐเกาหลีมารวมกัน อาจจะได้ระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทยกไ็ด้ เพราะก็
เป็นประเทศเอเชีย ในส่วนของความแตกต่างของสาธารณรัฐสิงคโปร์และสาธารณรัฐเกาหลี คือ 
สาธารณรัฐเกาหลมีีศาลและเว็บไซต์กลางในการขายทอดตลาดออนไลน์เอง และหากเป็นระบบ
รวมกันจะท าให้การขายทอดตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

- ประเทศท่ีสามารถน ามาเป็นต้นแบบท่ีดีในการพัฒนากฎหมายเรื่องการขายทอดตลาดแบบ E-
Auction ของประเทศไทย สาธารณรัฐสิงคโปรเ์ป็นประเทศหน่ึงที่น่าสนใจ เพราะมีระบบ E-Court 
ที่ท าให้กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเป็นระบบออนไลน์ โดยคู่ความสามารถยื่นเอกสารต่าง ๆ 
เข้ามาในระบบดังกล่าวได้ ซึ่งการขายทอดตลาดแบบ E-Auction เป็นส่วนหน่ึงของการบังคับคดีท่ี
ควรพัฒนาไปพร้อมกับระบบ E-Court เพื่อให้เป็นระบบออนไลน์ตั้งแต่ตันจนจบ 

การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีเพื่อรองรับ 
E-Auction 

 

- เทคโนโลยีเป็นด้านของความพร้อมที่เป็นปัญหาต้องมีการพัฒนาอยา่งค่อยเป็นค่อยไป โดยให้
เริ่มต้น แม้จะไมไ่ด้เกดิครบท้ังหมดในปีแรก ๆ เช่น ปัจจุบันศาลเริม่มี E-Court ก็จะค่อย ๆ พัฒนา
ไป ประเทศไทยอาจจะช้าแต่ค่อย ๆ พัฒนา ศาลสมัยก่อนใช้วิธีว่าความด้วยการจดมือ/พูดใส่เทป 
หรือศาลทรัพย์สินทางปัญญามีการเปลีย่นแปลงโดยการอดัทั้งเสียงและภาพไว้ ซึ่งจะเห็นภาพของ
การพัฒนาในลักษณะนี้ ยกเว้น E-Auction ที่ยังใช้วิธีการสมัยก่อน ยังต้องใช้ manual มาตลอด 
ในกรณีที่ E-Auction อาจจะมาลดคนที่ท า มาใช้พวกมืออาชีพ แต่ล าพัง E-Auction อย่างเดียว 
อาจจะไม่ช่วยทั้งหมดเพียงแค่เปลีย่นรูปแบบการขายทอดตลาดเท่านั้น ส าหรับความยุ่งยากในการ
ไปหาข้อมลู เกิดความเสีย่งหลังจากซื้อแล้วโอนไม่ได้ ชาวบ้านธรรมดาจะไม่ค่อยสนใจ หรือความ
วุ่นวายที่ต้องไปยุ่งกับศาลจะยังคงอยู่อย่างเดิม ต้องมรีะบบท่ีให้ข้อมลูแล้วท าให้เอื้อต่อชาวบ้านที่
จะเข้าถึงการซื้อขายจากการขายทอดตลาดให้มากที่สดุ เพราะเหตุใดที่บริษัทเอกชนเช่นสหการ
ประมลูจึงไมค่่อยประสบปญัหา ท าไมของศาลจึงประสบปัญหามาก เพราะระบบมีความยาก
ส าหรับชาวบ้านทั่วไปท่ีไมต่้องการเข้าไปสมัผสั การมีอาชีพท่ีเกี่ยวกับการขายทอดตลาดโดยตรง
เช่นซื้อไปด าเนินการขายต่อ มีพวกทนายความเข้ามาจัดการ ผู้ที่ไม่ใช่ทนายความเข้าไปซื้อล าบาก 



๑๑๖ 
 

ประเด็น ข้อคิดเห็น 

ดังนั้นกรมบังคับคดีควรท ากระบวนการต่าง ๆ ให้ง่าย และราคาต้องคุ้มค่าต่อผู้เกี่ยวข้อง ใน
อนาคตข้างหน้าคนกรมบังคับคดีอาจจะต้องใช้บุคลากรน้อยลงในเรื่องการขายทอดตลาดเพราะ
สามารถให้คนทั่วไปเข้าถึงระบบ สามารถตั้งเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ได้ เมื่อทุกอย่างง่าย ขั้นตอน
รวดเร็ว ข้อมลูโปร่งใส ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เท่ากันท้ังหมด อาจถึงขั้นท าให้พวกท่ีท าเป็น
อาชีพหายไป หากเปลี่ยนจากระบบ manual เป็นอเิล็กทรอนิกส์อยา่งเดียวยังไมส่ามารถช่วยได้ ก็
จะกลับเข้าสู่ระบบเดิม ๆ  

ความเห็นในเรื่องการ
น าแพลตฟอร์มเอกชน
มาใช้ในขาย
ทอดตลาดทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

- รายละเอียดของกรณีความจะเก็บที่กรมบังคับคดี แตเ่รื่องของการด าเนินการประมลูนั้น กรม
บังคับคดีสามารถมอบให้เอกชนท าเพื่อให้เกิดการแข่งขัน หากมีแพลตฟอร์มของเอกชนท่ีท ามาดี
อยู่แล้วตามความเห็นคือควรส่งเสริมให้ไปใช้คนท่ีมีแพลตฟอร์ม แตท่ าเองเฉพาะประเด็นของ 
Government Wallet เพราะว่า Government Wallet ไปให้คนอ่ืนดูแลไม่ได้ แต่เรื่องของการ
ประมลู หากถามเอกชนก็น่าจะเหน็ด้วย กลัวแต่ว่าไปท าแพลตฟอรม์ขึ้นมาแล้วผูกขาดท ารายเดียว
แล้วท าไดไ้มด่ีเท่าน้ัน ในหลายประเทศให้เอกชนท าเช่นกัน พอผ่านกระบวนการศาลเสรจ็ แล้ว 
ลูกหนี้ต้องจ่ายเจ้าหนี้ ลูกหนีม้ีทรพัย์ ก็ท าการยึดทรัพย์ บังคับคดีเสร็จแล้วก็น าออกขาย ในส่วนนี้
ก็ท าการส่งต่อให้เอกชน แม้ในส่วนเจ้าพนักงานก็สามารถให้เอกชนจัดการให้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นคน
ของรัฐเท่าน้ัน เอกชนท่ีท าได้ดีมีหลายบริษัท ในการบังคับสินทรัพยด์ิจิทัลนั้นก็มมีากโดยเฉพาะใน
บางประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคดคีวามผิดทางอาญา แล้วศาลสั่งยดึทรัพย์  

ความสนใจในเรื่อง
การยึดทรัพย์ที่เป็น
ดิจิทัล 

 

- หากการบังคับสินทรัพย์ดิจิทลัจะมปีระเด็นหลัก ๆ คือ bitcoin เมื่อจ าเลยถูกบังคับคดีแล้วมี
ทรัพย์สินเป็น bitcoin จะสามารถท าการยืดได้อย่างไร ส าหรับการบงัคับคดีด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้จ าเพาะเฉพาะทรัพย์สินปกติทั่วไปเท่าน้ัน แตห่มายถึงทรัพย์สินทุกอย่างท่ี
สามารถจะน าไปขายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในประเด็นนีม้ีการกล่าวถึงแล้วในบางส่วน 
ส าหรับสินทรัพยด์ิจิทัลซึ่งจับต้องไม่ได้ หากเป็นสินทรัพย์ปกติคือแค่เปลี่ยนวิธีการมาเป็น
อิเล็กทรอนิกสไ์มไ่ด้แตกต่างอะไรมากนัก สามารถบังคับได้ตามวิธีการ ตามระบบ หากเป็น
สินทรัพย์ดิจิทลั ไม่ทราบว่าจะท าการยึดอย่างไร ไม่มีกระบวนการทีร่องรับ ปัญหาหลักก็คือจะเข้า
ไปยืดมาได้อย่างไรถา้แพลตฟอรม์นั้นไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่อยู่ตา่งประเทศ หากมคี าสั่งว่าจะ
ยึดหรือน าออกมา แต่แพลตฟอรม์นั้นบอกว่าไม่รับรู้ ถ้าอยากรับรู้ก็ตอ้งเอา Username, 
Password มากรอก เมื่อกรอกเข้าไปแล้วจึงจดัการได้ แต่หากจะมคี าสั่งให้แพลตฟอรม์น าส่งให้ 
เขาไม่ท าตามกฎหมายไทย หรือแม้แต่ผู้ประกอบการไทยท่ีเป็นแพลตฟอร์มก็อาจจะมีประเด็นแบบ
นี้เหมือนกัน ไมต่้องการท าตามค าสั่งนี้ ท าให้ไม่ทราบว่าจะท าตามประเด็นนีไ้ด้อยา่งเหมาะสม
อย่างไรและในระดับใด  เป็นประเด็นว่าหากสามารถบังคับได้จริงก็ควรบังคับเอากับเจ้าของ 
Username, Password ไดเ้ลย จะเหมาะสม ถูกต้อง และเป็นระบบมากกว่า 

ปัญหาของสินทรัพย์
ดิจิทัลในการน ามา
ขายทอดตลาด 

- ปัญหาที่ว่าประเทศไทยยังไมม่ีกฎหมายที่ใช้บังคับอย่างชัดเจน อาจจะมีปัญหาได้โดยเฉพาะ
ทรัพย์สินที่อยู่ในแพลตฟอร์มต่างประเทศท่ีเจา้ของแพลตฟอร์มไมไ่ด้รับรู้หรือมสี่วนเกี่ยวข้องด้วย
กับเรื่องน้ี ถ้าเป็นในมุมของ PDPA ซึ่งเป็น Processer ไม่ใช่ Controller เพราะฉะนั้นในฐานะ
ของ Processer จะข้ามขั้นตอนการน าของออกมาให้ จึงควรต้องไปทาง Controller   ส าหรับ
การขายทอดตลาดแบบ E-Auction ของทรัพย์สินดิจิทลั ไมไ่ด้มีข้อดี-ข้อเสีย ต่างไปจากการขาย
ทอดทรัพย์ทั่วไป เพราะหากด าเนนิการผ่านอิเล็กทรอนิกสไ์ดย้่อมเปน็การดีทั้งหมด ช่วยให้เกดิ
ประโยชน์ เพียงแตร่ายละเอยีดของสินทรัพย์ดิจิทลัจะต้องการกฎเกณฑ์ที่ท าให้เกิดความชัดเจน 
เพราะเมื่อถึงเวลาแล้วจะเกดิปัญหาในการขายทอดตลาดที่มีประเด็นว่าจะขายเมื่อใด ในกรณีที่
เป็น Bitcoin จะมีช่วงเวลาในการขาย เช่น กรณีประเทศญีปุ่่น MTGOX เป็นตัวกลางของ 
Bitcoin ธุรกิจไปด้วยดี แตเ่กิดปัญหาว่าราคาตกลงอย่างรวดเร็ว และเกิดการเลื่อนไหลไป พอเกิด
เลื่อนไหลจะมีปัญหา พอล้มละลายแล้วต้องถูกบังคับ ในกรณีนีไ้ม่สามารถท าการซื้อขายได้ทันที 
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หากขายตอนน้ีจะขาดทุนย่อยยับ ซึ่งต้องหาวิธีว่าหากรอเวลาอีกสักระยะหนึ่งจะได้หรือไม่ หรือ
ขอรอจังหวะเวลาแล้วค่อยน ามาขาย เมื่อขายได้ราคาก็จะน าเงินมาคืนให้ อันนี้พอจะท าได้ 
ส าหรับกรณีของประเทศไทยจะมขีอง TMB ธนพัฒน์ ท่ีต้องปิดไป เพราะบางรายไปถอนออก จึง
เกิดการเลื่อนไหล พอเลื่อนไหลเขาจึงต้องไปปิดกองทุนเพื่อท่ีจะเอาเงินมาให้ ถ้าหากขายคืนเลย
ไม่สามารถท าใหไ้ด้เพราะว่ามูลค่าสินทรัพย์ตกลงมาก จึงต้องปิดกองทุนเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมใน
การที่จะได้ราคาที่สามารถช าระเงินคืนได้ อันนี้คือประเด็นทีส่ินทรัพย์ที่มีการผันผวนซึ่งไม่สามารถ
บังคับได้ทันที ในการบังคับคดรีัฐบาลต้องเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัล แลว้น าสินทรัพย์ดจิิทัลนั้นออกมา
เป็นของรัฐบาล รอเวลาขายท่ีเหมาะสม ขั้นตอนจะเป็นเช่นนี้ การจะท าเช่นนี้ รัฐบาลต้องมี 
Government Wallet ย้ายเงินจากผู้ถูกบังคับคดีข้ามาใน wallet ของรัฐบาล เพราะถา้ไมม่ี
ขั้นตอนนี้รองรับจะจดัการอะไรไมไ่ด้ ส าหรับ Wallet ในการบังคับคดีนั้น กรมบังคับคดตี้องม ี
Wallet ต้นแบบกรณีของการขายทอดตลาดของสินทรัพย์ดิจิทลัที่มอียู่ยังไม่ค่อยดีนัก โจทกก์็คือ
ท าอย่างไรก็ได้เพื่อให้ยึดได้แล้วน าออกมาขายให้ได้ ส าหรับประเทศที่ท าแล้วก้าวหน้าอย่างมากคือ
สหรัฐอเมริกา แตส่หรัฐอเมริกาก็ไม่ไดเ้ป็นระบบหรือระเบียบแบบเตม็ที่เพียงแต่ใช้อ านาจของ
อัยการ/หน่วยงานรัฐในการบังคับ สหรัฐอเมริกาจะมีหน่วยงาน US Marshals ที่เอาขายขึ้น
อินเทอร์เน็ต มีการประกาศขายซึ่งใช้กฎหมายเดมิ แล้วใช้ตามอ านาจเดิมเพื่อประกาศขายออกมา 
ไม่ได้มีต้นแบบท่ีจะไปลอกเลียนไดเ้หมือนเป็นต้นแบบกฎหมาย แต่เป็นหลักการแนวคดิที่สามารถ
น ามาปรับใช้ได้ ประมวลกฎหมายแพ่งที่ประเทศไทยมีอยู่ก็พอใช้ได้แม้ว่าอาจจะไม่ชัดเจนในเรื่อง
การไปบังคับสินทรัพย์ดจิิทัล ซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งเล็กน้อย ประเด็นที่
เป็นเรื่องของแพ่งแท้ ๆ คือ เจ้าของสิทธิที่มีช่ืออยู่ใน Account ตัวเองแล้วเกิดเสียชีวิตโดยยังไม่ได้
ส่งให้ใคร จึงไม่มีใครเข้าไปน าสินทรัพย์ออกมาได้ จะเกดิเป็นประเด็นว่าจะเข้าไปน าออกมาได้
อย่างไร หรือควรด าเนินการอย่างไรต่อ ซึ่งควรจะมีกฎหมายแบบน้ีเพื่อรองรับจะได้จัดการได้ ใน
กรณสี่วนใหญ่ คนยังไม่รูส้ึกถึงปัญหานี้ แต่ทั่วโลกมคีน/กลุ่มคนที่เปน็เจ้าของ Account ที่ก าลัง
จะเริม่ตาย อีกประมาณ ๕-๑๐ ปี เริ่มเสียชีวิตมากข้ึน และจะเริม่เกดิปัญหานี้ขึ้นมา แต่คนรุ่น
ก่อนไม่ใช่คนท่ีมี Account แบบน้ี ปัญหานี้เลยยังไม่ไดเ้กิดขึ้น แตต่อนนี้ก าลังเริ่มเกิดแล้วใน
แคนาดา สหรัฐอเมริกา และในยโุรปที่จะเริ่มมีปญัหา 

ประเด็นการวางเงิน
ในการประมลูทรัพย ์

- การวางเงินในการประมูลทรัพย์ที่ต้องวางเป็นรายทรัพยไ์ปนั้น เป็นข้อจ ากัดในการซื้อทรัพย์ว่าต้อง
เข้าประมูลเฉพาะทรัพย์ หากต้องการอีกทรัพย์หนึ่งซึ่งต้องวางทรัพย์ก่อนก็ไม่ทันเพราะแสดงว่าผู้
เข้าประมูลต้องเตรียมเงินอีก ๑ กอ้น เพื่อที่จะเข้าประมูลอีกทรัพยห์นึ่ง เป็นประเด็นที่ยังไมเ่พิ่ม
ความคล่องตัวในการเข้าประมูล 

- โดยปกติการขายทอดตลาดต้องด าเนินการที่กรมบังคับคดี การวางหลักประกันที่วางเงินด้วย
ดราฟท์ที่ท าการซื้อมาจากธนาคารในจ านวนร้อยละ ๑๐ ของราคาเริม่ต้นของทรัพย์สินที่ต้องการ
ประมลู หากเป็นเงินจ านวนมาก และท าการประมูลต่อเนื่องหลายทรพัย์ จ านวนเงินท่ีวาง
หลักประกันจึงค่อนข้างสูง เป็นปัจจัยที่ท าให้ไมส่ะดวกในการเข้าประมูล แม้ว่าจะเข้าใจกฎเกณฑ์
ของกรมบังคับคดีที่ต้องการหลักประกันว่าผูเ้ข้าท าการประมลูจะซื้อทรัพย์สินนั้นไปจริงเมื่อชนะ
การประมูล หากเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์จึงควรด าเนินการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพื่อให้
สินทรัพย์ขายได้ง่ายขึ้น ผูเ้ข้าสูร้าคามีโอกาสเข้าไปประมลูมากขึ้น โดยเสนอว่าจ านวนเงินวาง
หลักประกันร้อยละ ๑๐ ของทรัพยน์ั้น หากกรมบังคับคดีเปลีย่นแปลงรูปแบบเป็นระบบออนไลน์ 
ด าเนินการใหต้้นทุนในการน าเงินมาวางหลักประกันลดลง เนื่องจากผู้ด าเนินธรุกิจต้องท าการกูเ้งิน 
แต่อาจจะยังไม่ได้รับการอนุมัติ แต่มีการขอกู้เงินแน่ ๆ จึงกลา้เข้ารว่มการประมูลกบักรมบังคับคดี 
ในกรณีที่ทางกรมบังคับคดีต้องการเงินสดเพื่อเป็นหลักประกันและเงินจ านวนดังกล่าวไปอยู่ที่กรม 
ในทางธุรกิจแล้วสามารถน าเงินจ านวนดังกล่าวไปด าเนินการด้านอื่นได้ ท าให้ผูด้ าเนินธุรกิจเสยี
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ประโยชน์ การวางหลักประกันคิดว่าหากจ าเป็นไม่ต้องมีการก าหนดอัตราคงที ่และอาจจะไม่
จ าเป็นต้องสูงถึงร้อยละ ๑๐ ของราคาทรัพย์ เพื่อท าให้ตน้ทุนต่ าลง เช่น อาจจะคิดเป็นอัตรา
ถดถอยเมื่อจ านวนเงินสูงขึ้น ค่าวางประกันอาจจะลดลง ซึ่งตามวัตถปุระสงค์ของกรมบังคับคดีเป็น
การใหเ้กิดความมั่นใจว่าผู้เข้าประมูลไม่ได้มาประมลูหลอก เงินประมูลยิ่งมาก การวางประกันก็
ค่อย ๆ ลดน้อยลง เนื่องจากจ านวนเงินวางหลักประกันมาจากจ านวนเงินของทรัพย์ทีม่าก การ
ซื้อดราฟท์ก็มีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาด าเนินการ เนื่องจากหากเข้าประมูลในตา่งจังหวัด บางครั้ง
ทราบรายการสินทรัพย์ช้า ท าให้เตรียมการซื้อดราฟท์ไม่ทันจึงเสียโอกาสไป ในกรณีของการ
ด าเนินการออนไลน์ หากมีวิธีการอื่นเช่นการเช่ือมต่อระบบกับธนาคาร อาจจะเป็น Accor 
Account เพื่อลดจ านวนเงินที่ต้องไปท าธุรกรรม ธนาคารเองก็อยากมีธุรกรรมกับเอกชน และ
เอกชนก็เปิดบัญชีนิติบุคคลกับธนาคารอยู่แล้ว จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ท าได้ ส าหรบัเงินเฉพาะ
สิทธิเพียงแค่ขาโอนเงินเข้าไปในนั้น มีการก าหนดวันว่าหากไม่ถึงวันเวลาตามที่ระบุในเอกสารจะ
ไม่สามารถถอนเงินจ านวนนั้นออกได้ หากไม่มีการท าธุรกรรมก็กลับมาที่ผู้เข้าประมลูโดยที่ไม่ต้อง
มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทางด้านการโอนเงินเข้าไปในบัญชี เช่น Truemoney Wallet จะเหมือนว่าไม่มี
ระบบการประกันเงินฝาก ซึ่งต่างจากระบบของธนาคาร เนื่องจากจ านวนเงินท่ีมาก การที่เงินยัง
อยู่ในระบบธนาคารที่มีระบบการประกันเงินฝากนา่จะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะโอนเงินไปตาม 
Truemoney Wallet ของเอกชนข้างนอกท่ีเป็นรายย่อย หากทางกรมบังคับคดี จะด าเนินการ 
ควรด าเนินการอยู่ในระบบของธนาคารหรือไม่ เพราะง่ายต่อบญัชีของนิติบุคคล และอาจจะได้
ประโยชน์ในเรื่องของความน่าเชื่อถือมากกว่า  

ปัญหาการคั่งค้างของ
ทรัพย์ท่ีถูกบังคับให้
ขายทอดตลาด 

- อาจจะต้องมีการศึกษาตัวเลขเพื่อจ าแนกประเภทของทรัพย์สินว่าเปน็ท่ีดิน บ้านพักอาศัย คอนโด
มีเนียม ในสดัส่วนมากน้อยอย่างไร ทรัพย์สินประเภทใดที่ค้างอยู่ท่ีกรมบังคับคดีนานท่ีสุด เช่น 
เป็นทรัพย์สินประเภทคอนโดมิเนยีม ราคา ๒ แสนกว่าห้องที่ค้างอยูใ่นระบบ จะใช้กลไกอะไรใน
การผลักดันทรัพยส์ินเหล่านั้นออกจากระบบใหไ้ด้เป็นเงินสดกลับมา หากสามารถแบ่งประเภท
ทรัพย์ได้จะได้ประโยชน์และสามารถหารูปแบบในการบริหารจัดการได้ดีขึ้น กฎหมายก็เป็นส่วน
หนึ่งในการเข้าไปบริหารทรัพย์สินแต่ละประเภทที่ค้างอยู่ท่ีกรมจ านวนมาก การจะท าให้ทรัพยส์ิน
เหล่านี้เป็นเงินจะใช้วิธีการจัดการอย่างไร โดยไม่ไดส้นใจแค่ข้อกฎหมายเท่านั้น วิธีการขายและ
รูปแบบการขายจะท าอย่างไรเพราะการขายเป็นกระบวนการที่จะไดลู้กค้า จึงต้องอ านวยความ
สะดวกในการขาย มีวิธีการจดัการว่าจะพลิกทรัพยส์ินออกจากระบบให้เป็นเงินกลับมาเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ท้ังฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้ ทรัพย์สินที่เก็บเอาไว้ก็อาจจะเสือ่มสภาพไปโดยไร้ประโยชน์
เช่นกลายเป็นทีร่กร้าง ในประเด็นนี้อาจจะต้องมองหลายมิติในการเข้าไปบริหารจัดการ เป็นไปได้
หรือไม่ในการให้เอกชนเข้ามาด าเนินการทรัพย์บางส่วนเนื่องจากทรพัย์สินค้างมาเป็นระยะ
เวลานานพอสมควร บางครั้งทรัพย์สินบางอย่างไมไ่ด้ถูกปรับปรุง อาจจะเข้าสู่ระบบธนาคารยาก
เพราะผู้ซื้อไปยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอีก  ท าให้การตัดสินใจซื้อน้อยลง ทรัพย์สินท่ี
ต้องการปรับปรุงเพื่อการผลักให้เข้าสินเชื่อธนาคารได้ ผูซ้ื้อจะได้รู้วา่งบประมาณรวมถึงการ
ตกแต่งเพื่อเข้าไปอยู่ และเพื่อพิจารณาการขอสินเช่ือจากธนาคาร หรือหากจะขายต่อให้ได้ก าไร
ควรลงทุนเพิ่มเท่าใด ส าหรับคนทีป่ระกอบอาชีพขายอสังหารมิทรัพย์สามารถคิดได้เนื่องจากเข้ามี
เงินที่ไม่ได้ใช้ แต่ส าหรับคนที่จะซือ้เพื่อใช้ประโยชน์จริง ๆ เป็นเรื่องส าคัญ ผู้ที่อยากได้ทรัพย์เช่น
บ้านพักอาศัยมีจ านวนมาก แต่ผู้ทีพ่ร้อมจะซื้อโดยรู้ว่าต้องจ่ายงบประมาณเท่าใดมีจ านวนน้อย 
หากผ่านระบบ E-Offering, E-Auction ต้องมีเงินสด ถ้าไม่มีความสามารถท่ีจะซื้อหรือเข้าถึงเพื่อ
ท าการประมูล ต้องการผ่อนช าระเป็นรายเดือน  จะต้องค านึงถึงเรื่องนี้มาก ท าอย่างไรให้ผู้ใช้จริง
เข้าถึงการประมูลได้มากข้ึน สามารถเพิ่มลูกคา้และทรัพย์สินท่ีจะขายได ้

  



๑๑๙ 
 

ประเด็น ข้อคิดเห็น 

- การแก้ปัญหาความยากในการน าออกขายอาจจะร่วมมือกบัไฟแนนซ์หรือธนาคาร แต่ส่วนใหญจ่ะ
เป็นธนาคารเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งโดยปกติก็ไมม่ีความพรอ้มท่ีจะเข้าไปตกแต่งเพื่อท า
การขาย และทรัพย์ของธนาคารเองก็ยังขายไม่ได้ อาจจะต้องเริ่มตั้งแต่การปล่อยกู้ เพราะหาก
ปล่อยเกินราคาทรัพย์แล้วพอไปยดืทรัพย์มาจะขายออกได้ยากเพราะทรัพย์สินนั้นมีราคากับ
คุณภาพต่างกัน เช่น ที่ดินตาบอด เมื่อซื้อได้แล้วปรากฏว่าทางเข้าไมม่ี จะท าการขายใคร เป็นการ
หลอกทั้งระบบ ทรัพย์จึงค้างอยู่ในระบบแล้วท าการขายไมไ่ด้  

- การท าให้ทรัพย์สินไมม่ากองอยู่ท่ีกรมบังคับคดเีป็นเรื่องส าคัญ ปัจจบุันมีภาษีที่ดิน ในอนาคตที่ดิน
ที่เก็บไว้อาจจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีเต็มจ านวน ที่ดินรกร้างว่างเปลา่บังคับคดีมาแล้วยังขายไม่ได้ 
โครงสร้างการบรหิารจดัการทีด่ินมีปัญหาอยู่จะจัดการอย่างไร หากจะท าการปรับแก้ประเด็นใด
ต้องดูกฎหมายหลักว่าให้อ านาจอะไรไว้บ้าง ข้อดีคือการเพิม่ลูกค้า ข้อเสียคือความคุ้มค่าของการ
ด าเนินการเพราะเปิดขายแล้วท าการขายไม่ได้ ที่ดินท่ีมีผูต้้องการซื้อข้ามจังหวัดมีจ านวนมาก
เพียงพอต่อการเปิด E-Offering หรือไม่ หากมีการท าวิจัยเรื่องดังกลา่วเพื่อหาแนวทางท าให้
ทรัพย์สินที่คั่งค้างในระบบออกมาจ าหน่ายได้เพิ่มขึ้น อาจจะมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมได้ระดับใด 
และอย่างไร คงต้องอาศัยการวิจยัเชิงลึก และกระบวนการที่จะน าเสนอ 

ประเด็นเรื่องการ
สร้างแพลตฟอร์ม   
 

- กรมบังคับคดีควรสร้างแพลตฟอรม์ของกรมบังคับคดีเอง เนื่องจากตอ้งใส่รายละเอียดของ
สินทรัพย์ที่ชัดเจน หากมีภาพ ๓ มิติของทรัพย์สิน โดยที่ประชาชนไม่ต้องด าเนินการเข้าตรวจ
สภาพทรัพยส์ินด้วยตนเองจะเป็นประโยชน์และท าให้การขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี 
สามารถข้าถึงประชาชนท่ีอยู่ต่างจงัหวัดได้มากข้ึน การเข้าซื้อสินทรพัย์ท่ีต่างจังหวัดมีข้อจ ากัดท า
ได้เพียงเฉพาะพื้นท่ีที่ทราบท่ีตั้งอสงัหาริมทรัพย์ หากกรมบังคับคดมีรีูปภาพท่ีชัดเจนและมี
รายละเอียดของพื้นที่ตั้งอยู่ท่ีใด สภาพปัจจุบันเป็นอย่างไร ผูเ้ข้าประมูลอาจจะไมต่้องเดินทางไป
ต่างจังหวัด หากแพลตฟอร์มของกรมบังคับคดสีามารถลงรายละเอียดไดม้ากเพียงพอ จะตอบ
โจทก์ในส่วนต่าง ๆ ได้มากกว่าเปน็แพลตฟอร์มของเอกชน  

การปรับตัวเข้าสู่
ระบบการขาย
ทอดตลาดออนไลน ์
 

- กรณีของผู้ที่มีอาชีพไปประมลูสินทรัพย์ ซึ่งยังคงอยู่ในระบบออฟไลน์แบบเดิม หากเปลี่ยนเป็น
ระบบออนไลน์แล้วผู้ประกอบการรายเล็กท่ีมีอยู่ค่อนข้างสูงที่ยังไมส่ามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ควร
ให้ความเห็นใจ เพราะหากเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ท้ังหมด และกรมบังคับคดี ท าแพลตฟอร์ม
เองอาจจะไม ่Friendly User มากนัก จึงอาจจะมีการติดขัด ก็จะตอ้งยังคงระบบแบบออฟไลน์อยู่
ด้วยหรือไม่ส าหรับลูกค้าท่ีอายุประมาณ ๕๐ ปีขึ้นไป เนื่องจากปัจจุบันทุกคนส่วนใหญ่ต้องต าเนิน
การท าธุรกรรมออนไลน์แล้ว คนอายุ ๕๐-๖๐ ปี อาจจะยังรับไมไ่ด้กบัเทคโนโลยีในปัจจุบันและคน
ยุคนี้ยังอยู่ในธุรกิจอีกสัก ๑๐ ปี ส าหรับการแสดงทรัพยส์ินไม่ทราบว่าผิดหลักการกับกรมบังคับคดี 
หรือไม่ทีต่้องท าการตลาดให้ขายมากเกินไป เพราะรูส้ึกว่าทุกคนจะไม่กล้าเข้าประมลูเพราะไม่เห็น
สภาพทรัพย์ของจริงหากเป็นแพลตฟอร์มที่ข้ามจังหวัด การน าเสนอทรัพย์สินจึงต้องเป็นการ
น าเสนอในรูปแบบที่คนสนใจและสามารถข้าถึงรายละเอียดของทรัพย์สินได้มากข้ึน อย่างกรณี
ตัวอย่างอสังหาริมทรัพย์ที่จะท าการซื้อ ซึ่งไม่มโีอกาสไดเ้ข้าไปตรวจสอบสภาพข้างในตัวทรัพย์ว่า
เป็นอย่างไร ท าได้เพียงตรวจสอบหน้าบ้านหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบว่าไม่ได้เป็นพ้ืนท่ีตาบอด 
บรรยากาศรอบ ๆ ดู Friendly หรือไม่ หากทางกรมบังคับคดีจ าเปน็ต้องท าการขายอยู่แล้ว และมี
โอกาสได้เห็นโครงสร้างภายใน ซึ่งกรมบังคับคดีอาจจะต้องเปลี่ยนแนวคิด Mindset โดยเป็นเพยีง
ตัวกลางเพื่อให้ลูกหนี้น าเงินมาช าระเจ้าหนี้ ไมเ่ช่นนั้นลูกหนี้เองก็จะล าบาก 

จุดยืนของกรมที่ควรมี
ในการขายทอดตลาด 
 

- จุดยืนของกรมบังคับคดี อาจยืนตรงจุดที่ว่าจะท าอย่างไรก็ได้ให้เป็นประโยชน์กับเจ้าหนี้มากสุด 
หมายถึงว่าลูกหนี้ขายทรัพย์สินไดเ้ร็วทีสุด สูงสุด ดอกเบีย้ไม่ขึ้นไปมาก สินทรัพย์ไม่เสื่อม ซึ่งเป็น
ประโยชน์กับทุกฝา่ยเนื่องจากขายของได้ราคาและดี เจ้าหนีไ้ด้ช าระหนี้ ลูกหนี้ก็ได้ผ่อนคลายหนี้



๑๒๐ 
 

ประเด็น ข้อคิดเห็น 

ของตัวเอง หากมองจุดยืนของกรมบังคับคดี เช่นนี้ น่าจะต้องท าใหก้ารขายมลีักษณะที่มีการ
น าเสนอมากกว่าท่ีเป็นอยู่ การไปประมลูรถบสัหรือรถตู้ ทางกรมบังคับคดีขายตามสภาพจริง ๆ  
ไม่ให้โอกาสคนท่ีไปประมลูได้สตาร์ทเครื่อง เมื่อสองปีท่ีแล้วไปประมลูกับกรมบังคับคดี และปีที่
แล้วไปประมลูกับส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินที่ด าเนินการยดึทรัพย์รถบสัทัวร์
ศูนย์เหรยีญ ท่ีท าการยดึมาจากกรณีของทัวร์ศูนย์เหรียญ ก็มีการด าเนินการในลักษณะเดยีวกันคือ
รถจอดเรยีงแถวกัน แต่ไมส่ามารถสตาร์ทรถได้ ผู้เข้าประมลูท าการเลือกว่าต้องการรถเบอร์ไหน 
ซึง่ต้องเอาช่างซ่อมไปด้วยหากสตาร์ทรถไม่ติด เป็นการขายท่ีไม่มเียือ่ใยกับผู้เข้าประมูล เนื่องจาก
สินทรัพย์พวกนี้ยิ่งนานยิ่งเก่า เป็นการเสยีประโยชน์กันทั้งคู่ ทางกรมบังคับคดีต้องท างานเชิง
พาณิชย์มากกว่านี้ ปัจจุบันลูกหนีม้ีจ านวนมากขึ้นและการยึดทรัพยม์ากขึ้น การปล่อยออกไป
อย่างไรเป็นหนา้ที่ของกรมบังคับคดี ที่ต้อง active เพื่อปล่อยทรัพยส์ิน ไมเ่ช่นนั้นทรัพย์สินต้อง
ค้างอยู่ในกรมบังคับคดี และกลับไปเป็นเหมือนปี ๒๕๔๐ ที่ยดึมาเตม็ และทุกกิจการกล็้มละลาย
อย่างน้อยขายได ้ลูกหนี้ถือว่าลดหนี้ออกไป เจ้าหนี้ยังคงอยู่ได้เพราะได้รับช าระหนี้บ้าง และคน
ข้างนอกท่ีพอมีเงินก็เข้าถึง ทรัพย์สินเหล่านี้ก็สามารถหมุนวนอยู่ในระบบได ้

ความคิดเห็นท่ัวไป
เกี่ยวกับการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส ์

- โดยหลักการแล้วเห็นด้วยว่าควรใช้การขายออนไลน์ จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวขึ้นแล้วก็สะดวก
ต่อผู้ประสงค์จะประมูลทรัพย์ เพราะว่าผู้ประมลูไม่จ าเป็นต้องมาที่สถานท่ีที่ท าการขายทอดตลาด 
ปัญหาคือระบบออนไลนส์ามารถท าได้อย่างถั่วถึงหรือไม่ จะมีการเปิดโอกาสให้คนทั้งประเทศ
รวมถึงต่างประเทศหรือไม่ ผู้ที่จะเข้ามาประมูลควรขึ้นทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่ เช่น การลงทะเบียน 
การประกวดราคา เพราะว่าโดยหลักแล้วคงต้องขึ้นทะเบียนก่อนว่าจะมาประมลูทรัพยส์ินทาง
ออนไลน์ ส าหรับการขายออนไลน ์มีในพระราชบัญญัติเรื่องการขายตรงหรือไม่ ว่าจะเป็นการขาย
ทรัพย์สินและบริการขายทอดตลาด ต้องไปจดทะเบียนตามกฎหมายเพื่อจะได้ท าเรื่องออนไลน์ ซึ่ง
ต้องท าการเช็คพระราชบัญญตัิการขายตรงอีกที การให้ข้ึนทะเบียนเนื่องจากว่าหากมีอะไรเกิดขึ้น
ทางกรมบังคับคดี จะได้ทราบ การประมูลคงคล้ายกับการประมูล E-Auction ของ
กระทรวงการคลัง/กรมบัญชีกลาง ท่ีมีการประกวดราคาของรัฐน ามาเป็นแนวทาง ในหลักการคง
จะไมต่่างกัน ควรจะเอาหลักการมาใช้ในการแก้ไขตัวกฎหมาย ต้องแก้ตัวระเบยีบเพราะอาจจะไม่
สะดวกในตัวกฎหมาย การวางเงินจะมีวิธีการอื่นหรือไม่นอกเหนือจากวางเงินประกันแบบท่ี
เป็นอยู่ คนอยู่ต่างจังหวัดใช้ระบบได้ไหม เช่นการโอนเงินเข้ามาก่อนแล้วก็โอนคืนพรุ่งนี้ คงต้องใช้
ระบบการช าระเงินโดยการให้โอนมาก่อน หากไมไ่ด้ก็ค่อยโอนคืนใหภ้ายใน ๓ วัน คงต้องใช้ระบบ
แบบน้ี หากคิดว่าร้อยละ ๒๕ เพื่อเป็นหลักประกันกับผูป้ระมูลหากไม่จ่ายเงิน ก็ต้องกลับไปดู
กฎหมาย 

การใช้ระบบ/การ
พัฒนาระบบของการ
ประมลูทรัพย์ใน
รูปแบบของ E-
Auction 

- เท่าที่ศึกษามาเรื่องของ E-Auction ประเด็นคือ เรื่องของคนและเรือ่งของเทคโนโลยี  ที่ส าคัญ
ตอนนี้เท่าที่ดูก็คือเรื่องของคน เนือ่งจากไม่มั่นว่าคนของกรมบังคับคดี มีคนพร้อมที่จะเข้าไป
พัฒนาหรือเปล่าเพราะวา่หากหนว่ยงานนี้พร้อมอยู่แล้ว ตรงนี้ไมม่ีปญัหาเขาสามารถที่จะท าได้
เพราะมัน E-Auction เป็นเหมือนกับการท าระบบการประมลูธรรมดา ๆ ก็มีอยู่แล้วแต่ที่ส าคญั
ที่สุดคือคน จากคนก็เป็นเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ แล้วก็ระบบเครือข่ายตา่ง ๆ ท่ีต้องมี อัน
นี้ท่ีจะต้องตามมา คือเรื่องของ ฮาร์ดแวร์ Support หรือไม่ ซอฟต์แวร์พัฒนาอย่างไร และ
โครงข่าย เครือข่าย เน็ตเวิร์คทั้งหมดพัฒนาหรือไม่ ในส่วนนี้ท้ังหมดพร้อมหรือไม่ ถ้ามีตรงนี้
ทั้งหมดสามารถพัฒนาได้ แต่การพัฒนาไม่ใช่แค่วันสองวันเสร็จ อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนแล้วจะทัน
กับกรมบังคับคดี หรือไม่ และอีกเทคโนโลยหีนึ่งที่คิดว่าตดัปัญหาในเรื่องของหลาย ๆ ท่ีๆ เข้ามา 
คืออยากได้พวกที่เป็น AR, VR เข้ามาเพื่อจะดูทรัพย์ของจริงผ่านทาง Virtual เนื่องจาก ๕G มีอยู่
แล้วติดต่อเข้ามาเลย คนท่ีเขา้มาประมลูได้ดูทรัพย์ของจริง คนที่อยู่ตรงกลางก็สามารถเห็นได้ว่า
คนนี้เข้ามาดูทรัพย์อะไร เป็นอย่างไร ที่ดินเป็นอย่างไร ไม่ต้องมาดูพืน้ท่ีจริง 
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ประเด็น ข้อคิดเห็น 

- เรื่องของ Security ก็เป็นเรื่องส าคัญ เช่น เข้ามาแล้วมีการฮั้วกันหรอืไม่ ท่ีกังวลมากคือประเด็น
ความไมโ่ปร่งใสหรือไปคยุกันก่อนท่ีจะยื่นซองหรือไม่ แล้วจะกดีกันหรือจัดการอย่างไร ต้องมี
วิธีการที่ต้องมานั่งดูว่ารายชื่อผู้เข้าประมลู ประมูลอะไรได้บา้ง ตรงนีถ้้ามีการเก็บประวัตไิว้ท้ังหมด 
มีพื้นฐานทั้งหมดเก็บไว้ก็สามารถที่จะสืบรูไ้ด้ เช่น ใช้ Machine Learning จับดู นี้คือเรื่องของการ
พัฒนาระบบแบบ Full Scale ซึ่งน่าจะใหญ่พอสมควร และจะใช้เวลานาน การพัฒนาระบบแบบ 
Full Scale น่าจะใช้เวลาหลายปี ประมาณ ๓ ปีขึ้นไปขึ้นไป โดยจะต้องพัฒนาอะไรที่จ าเป็นก่อน 
ต้องพัฒนาเป็นเฟสไป ถึงจบ ๓ ปี จะพัฒนาสมบรูณเ์ต็มที่ ๑ ปี อาจจะไดเ้รื่องของการท าประมูล
เบื้องต้นที่จะมีอะไรเข้ามา และดูความพร้อมทั้งหมด เพื่อพัฒนาเป็นเฟส ๒ ต่อกัน เรื่องของ VR 
เรื่องของ Security ส าคญัสดุ ทีจ่ะช่วยเสรมิได้คือเรื่องของ Machine Learning  

- ถ้าใช้จ้าง Outsource ก็ต้องสนใจว่า Outsource นั้น เชื่อถือได้ระดบัใด ระบบเบื้องหลังเป็น
อย่างไร Network เป็นอย่างไร ระบบของซอฟต์แวร์เป็นอย่างไร ซอฟต์แวร์มีการผ่าน Testing ว่า
มีเรื่องของ Security ในระดับใด   

- ต้องดูที่แผนก่อนว่าจะเป็นระยะยาเท่าใด คือฮาร์ดแวร์ในปัจจบุันน้ีมีระบบคลาวดค์อมพิวเตอร์ ซึ่ง
ไม่ต้องลงฮารด์แวร์ทั้งหมด ก็สามารถข้ึนในระบบคลาวด์ ในเวลาที่พร้อมขึ้น  ซึ่งจะลดต้นทุนใน
เรื่องของโครงการ ท ามาเพื่อจะเปน็ Add Hop หากเป็นระบบ Long-Term  คือ ๑๐ ปี ต้องใช้
ระบบนี้ ควรจะต้องลงทุนในคอมพิวเตอร ์กรณีนี้คือเป็นไซต์งานคอมพิวเตอร์มเีซิร์ฟเวอร์ มีทุก
อย่างพร้อม อันนี้ถือว่าเป็นระดับหนึ่งที่เป็นระดับเหมือนกับ Office ตั้งข้ึนมาให้การจัดการดา้นนี้
โดยเฉพาะ ซึ่งก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างสเปคสูง 

-  อีกเรื่องหนึ่งคือระบบเครือข่ายเครือข่าย มีเรื่องที่พึงระวังว่าจะมั่นใจได้อย่างไร คือหากท าระบบดี
แล้ว ประมลูที่บ้านแล้วสัญญาณอนิเตอร์เนต็เพื่อการเข้าไปประมลูไม่เสถียรขึ้นมา หรือกรมบังคับ
คดีควรจะต้องมีห้องพัก ห้องการันตีให้ใช้เมื่อต้องการเข้าสู้ราคา ถ้าเป็นระบบเช่นที่ท าอยู่ตอนน้ีก็
คือเข้าไปในห้อง แล้วในห้องเตรยีมอินเทอร์เน็ตที่เสถียรให้เชื่อมต่อกับเซนเตอร์  โดยปกต ิเมื่อ
เขียนซอฟต์แวร์ที่มีคณุภาพ พอใส่ใน Mobile สามารถท่ีจะล็อกสญัญาณหรือล็อกเครื่องสัญญาณ 
เข้ามาแล้วสัญญาณจะเสถียร เข้ามาถึงในระบบก็ดูทุกอย่างได้หมด ความเร็วของอินเทอร์เนต็ใช้
มือถือต้องบอกว่าถ้าจะใช้ ๕G ในอนาคต จะไม่มีปญัหา สามารถดไูด้ทุกอย่าง หรือในการจะ 
Identity ตัวตน อาจจะใช้ Fingerprint ซึ่งหาก Non-Fingerprint ระดับหนึ่ง แล้วมีกล้องดูว่า
เป็นตัวจริงหรือเปลา่ ในการที่จะประมลูราคาสามารถล็อกไดโ้ดยใช้ระบบของ Mobile ธรรมดา 
คือไม่ใช่เป็นมือถือแบบธรรมดาหรอืมือถือราคาแพง แต่สามารถเก็บพวก Bio-Matrix ของคน ซึ่ง
สามารถเอามาใช้ในเรื่องของการประมลู 

- เรื่องของระบบออนไลน์และออฟไลน์ คนบางกลุ่มเช่นเป็นคนท่ีเข้าไม่ถึง เช่น คนยากจนไม่มเีงิน
ซื้อหรือเข้าถึงเทคโนโลยเีหล่า หรอืตามหมู่บ้านไกล ๆ ในส่วนน้ีก าลงัเทียบกับห้องค้าหลักทรัพย์ 
เราสามารถท ากับคอมพิวเตอร์กไ็ด้ มือถือเราก็สามารถท าได้ ไปห้องค้าหลักทรัพย์ก็ยังได้ ห้องค้าก็
ต้องมีห้องรับรองลูกค้า 

- ถ้าจะท าระบบนีต้้องพึ่งพา ๕G เปน็หลัก จะลดปัญหาเรื่องของผู้ที่จะไปดไูมไ่ด้ มองไม่เห็นว่า
ทรัพย์เป็นอย่างไร  

- ๕G และ Security ที่ช่วยในการยนืยันตัวตนของเรา เช่น ถ้าสมมุติวา่ถ้าเราเข้าไปห้องค้า เอาแค่
มือถือตนเอง Verify มือถือผ่านว่าเป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา เปน็เบอร์โทรศัพท์เรา เป็น 
Fingerprint ของเรา เพราะฉะนั้น Operator สามารถท่ีจะส่งตัวนี้เข้ามาทีเ่ครื่องเราได้ ก็จะเป็น
แค่ไปรองรับยืนยันตัวตนคนนี้จาก Operator ที่ให้บริการ AIS หรือ Dtac หรือว่าจะเป็นพวกที่
เป็นมือถืออย่างเช่นใช้ iPhone หรือ Android ก็จะมีส่วนหน่ึงที่เป็นมือถือหลัก เช่น ท า 
Fingerprint ได้ ข้อมลูนี้จะถูกเก็บเอาไว้ท่ี Operator ไม่ว่าจะเป็น Samsung หรือ iPhoneหรือ 
AIS ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเอาไว้หมด ซึ่งก็จะต้องไปดึงคนน้ีเข้ามา หากวา่เขาต้องการประมลู เขาต้อง
เปิดเผยตัวตน อาจจะเปดิเผยไม่หมดหรือแคส่่วนของบัตรประชาชนแล้วก็ Fingerprint เอาข้อมูล
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นี้เข้ามา แตไ่ม่ได้เอา Fingerprint เข้ามา ให้เขา Verify กับคอมพิวเตอร์ก่อน เพราะฉะนั้นต้องมี
ประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ด้วย แต่ว่าตรงนี้ไมไ่ด้เอาทั้งหมดมา ซึ่งผู้จะเข้าประมลูก็
ต้องยอมรับในสิ่งท่ีเป็นตัวตนของเขาอยู่แล้ว เอาเท่าท่ีจ าเป็นในตัวเขาเข้ามา 

- กฎหมาย PDPA เขาจะเริม่ใช้เมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ว่าเลื่อนไป ๑ ปี เพราะฉะนั้นต้อง  
Verify ให้เข้ากับกฎหมายตัวนีด้้วย 

- ยังไม่เห็นบริษัทในประเทศท่ีเป็นเลิศจริงๆ ในเรื่องของการประมลู ที่ดสีุดน่าจะเป็น eBay ซึ่งการ
ท าเว็บไชต์ปัจจุบันคือเอาซอฟแวรเ์ข้ามาใช้ในเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อประมลูทรัพย ์แล้วก็จดัเป็น
ช่วงเวลา ๖ โมงถึง ๒ ทุ่ม ๒ ทุ่มถึงเที่ยงคืน โดยการจดัขายแล้วมีคนเข้ามาประมลูสินค้าท่ีจะขาย
เป็นสินค้าแบรนด์เนม สินค้าพวกนี้อาจจะไม่ไดร้าคาถูก ระบบ Security ก็จะแตกตา่งกัน ส าคัญ
คือเรื่องของ Security ส าคญัมาก 

- ห้องประมูลท าแบบเรยีลไทม์ถ้าเกดิจะท าแบบนั้น และกระบวนการนี้เป็นระบบ Auction จะเป็น
ลักษณะเรียลไทม์สู้กันได้จริงสิ่งที่เป็นปัญหาคือระบบการฮั้ว เพราะว่ามีมือถือหลายอัน ไม่รู้ว่าเขา
เข้าไปคุยกันข้างหลัง เห็นแต่ข้างหน้า แต่ว่าต้องเปิดให้กว้างมากคือว่ามีคน ๑๐๐ คน คงไม่มีใคร
ฮั้ว ๑๐๐ คน อาจจะฮั้วแค่ ๑๐ คน ๒๐ คน ต้องเปิดให้มาก ๆ เพราะว่าเวลาที่อีกคนหน่ึงแทรก
ขึ้นมา ราคาต่ าสุด กต็้องไปดูว่าใครราคาจะต่ าสุด 

- ในการฮั้วเราสามารถจับ Pattern ได้เราต้องดู Log File และจับ Pattern เราจะท าอย่างไร
ต่อเมื่อมีการจับการฮั้วได้  

- พวกเทคโนโลยีปัจจุบันนี้บริษัทในประเทศของเรายังไมไ่ด้ท าแบบ AI มาจับฮั้ว บริษัทเอกชนท่ีท าก็
มีของ CDG เรื่องของการท า E-Auction จะมีบางคนท่ีพัฒนาไปถึงคลาวด์ที่รูเ้รื่องนี้ได้ แต่บางคนก็
ยังก็ต้องเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องเสนอกรมบังคับคดี ในการพัฒนารูปแบบของการจับ
พฤติกรรมด้วย ประเด็นส าคัญความโปรงใส 

- การดีเลย์เข้ามาแล้วพอให้ราคาเทา่กันหรือพร้อมกัน ในระบบ Network ถ้าเราซิงค์เวลาทั้งหมด
เป็นเวลาแค่อันเดียว เข้ามาในระบบแล้วทุกคนจะได้เวลาเดียวกันหมด พอเวลาประมลูจะมีการจับ 
Log File ได้อยู่แล้วว่าใครกดปุม่เวลาใดเป็นระดับหนึ่งในล้านวินาทกี็จับได้ หากอินเทอรเ์น็ตช้า
หรือระบบไมด่ีแตล่็อกจากข้างนอกเข้าไปแล้วเข้าไปในระบบส่งช้ากว่าเสี้ยววินาทีน้ีเข้าไป ท าให้
เกิดการเสียเปรียบอีกคนหนึ่งที่อาจจะนั่งอยู่ในห้องและอยู่ในระบบซึ่งอยู่ใกล้ระบบพ้ืนฐานเขา
ดีกว่า เหมือนกับการเล่นเกม ต้องมีขั้นต่ าของการเล่นเกมกันตรงนี้กเ็ป็นประเด็นท่ีทางกรมบังคับ
คดีก็ต้องมองเหมือนกันว่าเกดิขึ้นได้ 

 

- กังวลเรื่องยกขึ้นมาแล้วพร้อมกัน ยกขึ้นมายกหลังกี่นาทีได้กี่นาทีและเราวดัได้กี่นาที สมมตุิ ๓๐ 
นาทีไม่มีใครประมูลต่อคอมพิวเตอร์สามารถจัดการได้อยู่แล้วหรือ ๑๕ วินาที ไม่มีการส่งข้อมูลเลต
เกินเป็น ๑๕ วินาที 

- ประเด็นความโปร่งใสด้วยการใช้ไลฟ์สดจริงๆ แล้วคือการท า Streaming Data อยู่ท่ีเซิร์ฟเวอร ์
คือมีการ Delay แต่จะ Delay เท่าใดนั้น เป็นส่วนท่ีต้องลงทุนถ้าจะท าตรงนี้ ก็ต้องมีคนที่ท าแบบ 
Real Time, Streaming Real Time ต้องดูกลับไปว่าท ากันอย่างไร 

- การพัฒนาระบบแบบ Full Scale เรื่องของระยะเวลา ก็คือเกี่ยวกับ Requirement ซึ่งจริง ๆ 
แล้วระหว่างท่ีพัฒนาขึ้นมาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อย ๆ การพัฒนาเอง
อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าเมื่อเทยีบกับคนท่ีเคยมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบนีม้าแล้ว 

- เรื่องของระบบออนไลน์และออฟไลน์ คนบางกลุ่มเช่นเป็นคนท่ีเข้าไม่ถึง เช่น คนยากจนไม่มเีงินไป
ซื้อหรือเข้าถึงเทคโนโลยเีหล่านี้ หรือตามหมู่บ้านไกล ๆ รวมถึงลูกคา้บางกลุ่มยังชอบที่จะไปท่ีห้อง
ค้าหลักทรัพย์แม้จะซื้อขายจากบ้านได้  คือถ้าเป็นห้องค้ามรีะบบ เพยีงแต่ว่าถ้าไมม่ีก็ไปท่ีห้องที่มัน
มี แสดงว่ากรมบังคับคดี ก็อาจจะเหลือระบบเดียวกไ็ด้ เพียงแต่ว่าท าทั้งหมดตรงนี้ไวค้อยรับรอง
ให้กับคนท่ีต้องการเข้ามาแต่ท าไมเ่ป็น จะต้องมีคนคอยช่วยเหลืออยู ่



๑๒๓ 
 

ประเด็น ข้อคิดเห็น 

- พวกเทคโนโลยีเพื่อจะจับแบบแผนของการฮั้ว ก็ต้องมีข้อมูลมาก่อนว่าการฮั้วทีเ่กดิขึ้นมีข้อมูล
อย่างไรมาบา้ง ต้องศึกษาในระดับหนึ่ง ใช้เวลาทดลองระบบ มีการทดสอบ เช่น การประมลูนั้น 
แต่ละขั้นราคาใช้เวลาสัก ๑๐ วินาที ภายใน ๑๐ วินาทีจะมีการ Dump ราคาลงไปอีก ผิดปกติ
หรือไม่ หรือมีการ Dump ลงไปรอ้ยละเท่าใด ต้องมีตัวอย่างมาก่อนว่าถ้าเป็นแบบนี้หมายถึงอะไร
และมีการสมยอมกันเกดิขึ้นหรือไม่ 

- การ Streaming Real Time เกี่ยวกับคน ถ้า Delay ไปเล็กน้อย อาจจะเสียผลประโยชน์ แต่ส่วน
ใหญ่แล้ว Delay ไม่มาก หากท า Streaming Real Time จริงจะ Delay ไมม่าก แต่ก็ต้องขึ้นอยู่
กับว่าอีกฝั่งหนึ่งนั้นรับสัญญาณไดร้ะดับ สัญญาณภายในประเทศไมน่่าจะมีปัญหาหากเป็น ๕g  

- ๕g เราใช้กับมือถือ ถ้าเป็นอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการ เพิ่มอินเตอร์เนต็ที่เร็วเป็น ๑ GB, ๑๐ GB ก็
ใช้ได้ เพราะฉะนั้นก็คือตัว ๕g แล้วจะไปทางด้าน Device มากกว่า ให้มสีัญญาณทีแ่รง ในการท า
ตรงนี้จะมีกฎหมายเรื่องของคอมพิวเตอร์ในการเกบ็ log file อันนี้ควรจะมี Log File ไว้ด้วยเวลา
ประมลู เวลาทีผู่้เข้าสู้ราคาเข้ามา ถ้าเกิดทางกรมบังคับคดีมีปัญหาอะไรก็ Log File ในนี้ข้ึนมาดูได้ 
บางบริษัทจะเก็บเป็นแบบ Backup Data ซึ่ง Log File จะเก็บได้ง่าย 

 
๕.๒ สรุปประเด็นข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง 
 

 การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จ านวนรวมทั้งสิ้น 
๒๕ คน (จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน) สามารถสรุปประเด็นที่ส าคัญได้ดังนี้ 

ประเด็น ข้อคิดเห็น 
ข้อดีของการประมลูด้วย
ระบบ E-Offering/ E-
Auction 

- การใช้ระบบ E-Offering/E-Auction ให้ความสะดวกส าหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ต้องเสยี
ค่าใช้จ่ายหรือเดินทางเข้ามากรุงเทพเพื่อท าการประมลูในการซื้อทรัพย ์

- ในต่างจังหวัดมีคนเข้ามาดูแตย่ังไม่สนใจ แต่ในแง่ของวิธีการมีข้อดเีนื่องจากทรัพย์อยู่ที่
กรุงเทพมหานคร หากต้องการทรพัย์ท่ีอยู่ในจังหวัดระบบนี้ช่วยอ านวยความสะดวก ยังถือว่า
เป็นทางเลือกที่มีให้  

- หากมีเป็นระบบออนไลน์จะใช้ เพราะปัจจุบันต้องไปตรวจสอบข้อมลูหรือรายละเอียดด้วย
ตัวเอง และทรัพยส์่วนใหญ่จะมาจากการรับจ านอง ในส่วนของการยดึทรัพย์ของจ าเลยจะไม่
ท าการเข้าไปดูทรัพย์เองจะใช้ภาพถ่ายเพื่อท าการประเมินทรัพย์สิน 

- การตรวจสอบสถานะของทรัพย์ คอืเดินทางไปดสูถานท่ีจริง ไม่สามารถเข้าไปดูตัวทรัพยไ์ด้
ภายในหากเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ก็จะดีใจมาก การลงทะเบียน การวางเงินสามารถโอน
เงินได้ ใช้การกดประมลูที่บ้านอาจได้ราคาทรัพย์ดีกวา่เข้าด าเนินการประมลูแบบปกติ 

- หากเป็นคนผูเ้ข้าประมูลซื้อจะต้องเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินว่าภาระติดพัน/ตดิจ านองไหม
หรืออาจจะตรวจสอบภาระหนี้จากจ าเลยว่ามีภาระหนี้อยูเ่ท่าไหร่ หากท าเป็นระบบออนไลน์
จะสะดวกยิ่งขึน้ 

- ส าหรับการประมลูแบบออนไลน์หากตัวผู้สนใจอยู่ต่างประเทศก็สามารถเข้าประมลูได้แต่ยึด
เวลาของประเทศไทยเป็นหลัก หากยืนยันตัวตน หรือวางมัดจ าได้ เรือ่งของเราขายทาง
ออนไลน์ถ้าเจอและพัฒนาถึงขั้นนั้นแล้วอาจจะไมไ่ด้ห้าม  

- หากมีการประมลูแบบ E-Auction ก็จะสามารถเพิ่มช่องทางประมลูจากมือถือได้ ประมลูจาก
บ้านได้ ก็จะท าเพิ่มตลาด ท าใหผู้ซ้ื้อมีจ านวนมากขึ้น ให้ความสนใจอาจจะท าการซื้ออยู่ที่
บ้านเลยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาที่เครือข่ายหรือห้องขายทอดตลาดแล้ว 

ข้อเสียของการประมลูด้วย
ระบบ E-Offering/ E-
Auction 

- ข้อเสียของระบบ E-Offering คือผู้ประมูลยังต้องเข้าไปส านักงานในแต่ละจังหวดั  
- การประมูลแบบออนไลน์มันอาจจะมีเหตุขัดข้องได้ แต่ว่ามาในห้องประมลูสามารถยกปา้ย

ต่อสู้ราคากันไดแ้บบเห็นหน้า แต่ถา้เปิดการประมูลแบบออนไลน์จะมั่วในจังหวะที่จะได้



๑๒๔ 
 

ประเด็น ข้อคิดเห็น 
ทรัพย ์พอดีแบตเตอรี่หมดก็จบกัน และปัญหานอกห้องหากเกิดการประมลูออนไลนบ์างครั้ง 
นั่งรถมาแต่ไกลเพื่อมาประมูลแต่มกีารงดขาย จึงควรสามารถตรวจสอบได้ก่อน  

ไม่เห็นด้วยกับการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ E-
Auction 

- ไม่เห็นด้วยกับรูปแบบปัจจุบัน หากเปลี่ยนเป็น E-Auction อาจจะเป็นการอ านวยความ
สะดวก แตจ่ังหวะในการซื้อหรือเหตุขัดข้องอะไรในขณะประมลู ไมส่ามารถแก้ไขได้ และ
จังหวะของอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อาจเกิดกรณีทีล่่าช้า เมื่อเจ้าพนักงานท า
การเคาะไปแล้วเกิดเสียสิทธ์ิไป เทียบกับการเข้ามาประมูลในห้อง ในเรื่องเทคโนโลยีอาจจะ
ไม่พร้อมสนับสนุน รวมไปถึงประเด็นของความโปร่งใส 

ปัญหาของประมลูด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

- การเสนอราคาแบบออนไลน์จากอินเทอร์เน็ต มีปญัหาในเรื่องของการยืนยันตัวตนส าหรับผู้
เข้าซื้อราคา เนื่องจากทรัพย์บางตวัต้องวางเงิน หากการประมลูผา่นระบบออนไลน์จะวางเงิน
อย่างไร อาจจะวางก่อนล่วงหน้า ๑ วัน ในส่วนน้ีต้องปรับปรุงไปพรอ้มกัน  

- การประมูลซื้อขายในระบบออนไลน์ สุดท้ายต้องเดินทางมาที่กรมบังคับคดี เพื่อท าสญัญา
ซื้อ/ขาย หากมาที่กรมบังคับคดี ท าการประมูล วางเงินเสร็จและท าสัญญาซื้อขายได้ทันที คือ
จบในวันเดียว หากจะใหส้มบรูณ์คอืต้องท าให้เสร็จโดยไม่ต้องเดินทางมาที่กรมบังคับคด ี

- หากมีระบบออนไลน์จะมีความสะดวก แต่ข้อสงสัยในเรื่องของเอกสาร เช่น การตรวจสอบ 
หรือระบบ ว่าผู้เข้าประมลูมีคณุสมบัติเพียงพอหรือไม่ ระบบต้องคิดขึ้นมาอย่างดีในเรื่องการ
ตรวจทรัพย์ ระบบปัจจุบันต้องตรวจเอง มีความสะดวก รายการสามารถตรวจสอบได้ใน
เว็บไซต์ แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องอื่น ๆ ต้องโทรมาถามนิติกรเช่น เรื่องของทรัพย์ท่ียังไม่มีข้อมูล
อะไรเลยแล้วต้องท าการประมลู เมื่อใกล้ๆ วันประมูลต้องโทรถามทางนิติกรเพื่อสอบถามว่า
ยังขายไหมหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม ในกรณีที่ทรัพย์มีผู้อยู่อาศัยเราต้องท าการตรวจสอบ
เอง และไมรู่้จะเชิญเขาออกอย่างไร หรือข้ันตอนเป็นอย่างไร หากเพิม่รายละเอียดของ
สถานะทรัพย์ว่ามีผู้อยู่อาศยัหรือไม่จะสะดวกยิ่งข้ึน  

- หากเป็นระบบออนไลนไ์ด้ทั้งหมดก็จะดี แต่จะมีเรื่องของการท าสัญญา เรื่องความปลอดภยั 
เนื่องจากไม่ทราบวา่ระบบจะปลอดภัยมากแค่ไหน หากเป็นระบบออนไลน์ได้จะช่วยลด
ขั้นตอนได้มาก ณ ตอนนี้ถือว่าเร็วเนื่องจากมาแล้วสามารถท าการประมลูได้เลยซึ่งแตกต่าง
จากสมัยก่อนที่ต้องมาท าการผูกพันราคาก่อน 

- รูปแบบออนไลน์ในปัจจุบันไม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกส านักงาน ที่เคยมาดูในช่วงของการขาย
ทอขายทอดตลาดแบบออนไลน์ในต่างสาขาไม่ค่อยจะมีคนเข้าสู้อยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องของ
ผู้แทนโจทก์เขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในระบบเท่าไหร ่

- การลงข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์จากหน้าเว็บไซต์กับข้อมูลที่กรมบังคับคดีบางครั้งก็ต่างกัน 
ตัวอย่างการขายวันน้ีในหนังสือลงประกาศขายเริ่มต้นที่ ๒.๕ ล้านบาท แต่เวลาเคาะขาย จริง 
ๆ เริ่มทีล่ะ ๕.๒ ล้านบาท การประกาศผดิแบบนี้สามารถยกเลิกหรอืเพิกถอนการประมลูได้
เพราะมผีู้มสี่วนได้เสียตั้งแตผู่้เข้ามาประมลูรวมถึงลูกหนี้หรือเจ้าของบ้านเดิมเขาก็สามารถท่ี
จะร้องเพิกถอนได้ในหนังสือท่ีพิมพ์ประกาศขายมีราคาชัดเจนว่าขายสองล้านห้าแสนบาทแต่
พอมาเริ่มที่การประมูลเริ่มทีร่าคา ๕ ล้าน ๒ แสนบาทท าให้เสียโอกาสไป  

- ข้อมูลของตัวทรัพย์สินที่กรมบังคบัคดีประกาศหรือให้ข้อมลูมาบางครั้งราคาผิดและบางครั้ง
ท าเลที่อยู่ก็ไม่ตรง 

- เคยเข้าไปใช้งานในระบบของกรม พบว่าระบบไม่เสถียร และการเสนอราคาในระบบมี
ข้อจ ากัด คือต้องเป็นตัวเลขกลมๆ เท่าน้ัน ควรมีความยดืหยุ่นมากกว่านี้ 

ประเด็นของการเตรียมตัว
ก่อนการเข้าประมูล 

- ส าหรับผู้ซื้อ เมื่อต้องการจะท าการซื้อต้องดูราคาทรัพย์ก่อน แล้วไปดูทรัพย์จริงว่าสภาพเป็น
อย่างไร มผีู้อยู่อาศัยหรือไม่ ระยะทางหรือการเข้าถึงทรัพย์นั้น หากทรัพย์นั้นไมม่ีคนอยู่ ก็ไม่
ต้องกังวลเรื่องของการเชิญเขาออกจากทรัพย์หรือรบัความเสี่ยงจากตัวทรัพย์ท่ีเราประมูลได้ 

- การมาประมลูจะท าการศึกษาตัวเลขก่อน หากราคาที่เกินตัวเลขก็จะปล่อยให้หลุดไป ทรัพย์



๑๒๕ 
 

ประเด็น ข้อคิดเห็น 
ทีส่นใจหากทราบว่าทรัพย์นั้นอยู่ที่กรุงเทพฯ จะทราบว่าจะไปท าการประมลูที่ไหน หากเป็น
ทรัพย์ท่ีอยู่ต่างจังหวัดก็จะท าการประมลูแบบออนไลน์เนื่องจากไม่เคยเข้าระบบออนไลน ์

- โดยปกติก่อนที่จะท าการซื้อทรัพย ์๑ วันต้องโทรมาเช็คทรัพย์ก่อนว่าอยู่ในสถานะใด  
ส าหรับการลงทะเบียนออนไลน์เพิง่เคยลงทะเบียนออนไลนล์่วงหน้า เนื่องจากไม่มั่นใจว่า
ทรัพย์นั้นพร้อมหรือไม่พร้อม ส าหรับการขายหรือไม่เลยต้องโทรหาซ้ าอีกครั้งเพื่อยืนยัน
สถานะของทรัพย์ตัวนัน้ หากในเวบ็ไซตส์ามารถแจ้งได้ว่าทรัพย์ตัวไหนถูกถอนการยึดหรือ
พร้อมขายก็จะลดขั้นตอนการโทร แต่เนื่องจากกรมบังคับคดี แจ้งว่าสามารถเช็คข้อมูลได้ ซึ่ง
ไม่แน่ใจว่าถูกต้องมากน้อยเพยีงใด หากหลีกเลี่ยงการโทรแล้วเปลีย่นเป็นระบบออนไลนไ์ด้ก็
จะดีกว่า เพราะกว่าท่ีเจ้าหนา้ที่จะรับสายเนื่องจากผู้เข้าร่วมประมลูหลายคนท าใหต้้องรอ
ค าตอบจากเจ้าหน้าท่ี ในการเข้ามาประมลู ณ ตอนน้ี คือเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก
เรียบร้อยจะมีข้อกังวลเรื่องการโทรเข้ามาเช็คทรัพย์อาจจะล่าช้า 

ประสบการณ์การประมลู
แบบ E-Offering 

- การขายทอดตลาดแบบออนไลนเ์คยมาวันอาทิตย์ที่มีทรัพย์ต่างจังหวัด แต่ยังไมเ่คยเห็นการ
ประมลูข้ามจังหวัด เนื่องจากเคยไปประมลูที่จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่จะมาที่กรมบังคับคดี 
แต่ไมเ่คยไปประมูลต่างจังหวัด ความสนใจรอบนอกจะมีแค่จังหวัดนนทบุรีเท่าน้ัน ความ
แตกต่างของระบบ E-Offering/Auction กับปกติ คือไม่แตกต่างกันมาก 

ข้อสงสัยเกี่ยวกับ E-
Offering/E-Auction 

- หากใช้ระบบ E-Auction เมื่อท าการประมูลจากต่างจังหวัดได้แล้ว จะด าเนินการซื้อขายกัน
อย่างไร หรือต้องด าเนินการด้วยวธิีไหน และผู้ที่ประมูลได้แล้วจะเขา้ท าสัญญา ณ ท่ีใด การ
ท าระบบประมลูออนไลนห์ากได้ทรัพย์ ๓ ที่ และต้องเข้าท าสญัญาภายในวันนั้นควรจะ
ด าเนินการอยา่งไร  

ความกังวลต่อ E-
Offering/E-Auction  

- หากเปลี่ยนเป็นระบบ E-Auction สะดวกดี แต่ในส่วนของภาครัฐจึงไม่ค่อยตอบโจทกใ์นเรื่อง
นีม้าก หมายถึง ตัวระบบอาจจะไม่เสถียรหรือในส่วนของสัญญาณระบบ  

- เคยท าการสมัครในระบบมี Option ออนไลน ์แต่กลัวความผิดพลาดก็เลยเดินทางเข้ามาที่
กรมเองหากเป็นระบบ E-Onsite ก็ดี 

- หากเป็นการประมลูในรูปแบบของมือถือว่าเป็น E-Auction ก็จะดี ไม่มีความกังวลเพราะมี
การยืนยันตัวตนหรือท าการเข้า Register และตัดบตัรไป แต่ตอนนีย้ังไม่มีความเช่ือมั่นใน
ระบบออนไลน์หรือเว็บอินเทอร์เนต็เพราะแค่เว็บไซต์อย่างเดียวระบบยังล่ม 

- หากเป็นระบบออนไลนเ์นื่องจากตวัแทนจากธนาคารจะต้องเข้าด าเนนิการเพื่อไปรับเช็คจาก
ธนาคาร ระบบธนาคารด าเนินการช้าส่งผลให้ตัวแทนจากธนาคารด าเนินการลา่ช้าไปด้วย 
การที่ตัวแทน/ผู้มีส่วนส่วนเสียทั้งหมดจะใช้หลักเกณฑ์เดยีวกันทั้งหมดนั้นเนื่องจากตัวแทน
โจทก์ต้องใช้เช็คหรือเงินสดเพียงอย่างเดียวจึงต้องท าการเตรยีมการหรือท าการวางแผนใหม่ 

- การขายทอดตลาด หากระยะเวลานานข้ึน ก็จะเป็นคุณแกจ่ าเลยเนื่องจากราคาทรัพย์จะ
สูงขึ้นและลดการตกลงกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายกันระหว่างคนที่เข้าประมลู เนื่องจากมีคน/
ผู้เข้าประมลูมากขึ้นการตกลงกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายกันก็จะยากขึ้น หากระยะเวลาขยาย
จะมีโอกาสมากขึ้น ที่จะไม่มีการตกลงกันระหว่างบุคคลสองฝา่ยกัน เพราะเป็นออนไลน ์

- ในเบื้องตน้คิดว่ากระบวนการขายทอดตลาดตามความเช่ือของประชาชน เป็นระบบราชการ
ที่ควรให้ความยุติธรรมมากกว่าความโปร่งใส เคยสอบถามว่าหากจะมีการออกนอกระบบให้
คนอ่ืน คนนอกมาท าการขายทอดตลาด ประชาชนบอกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจเท่าใด  

ประเด็นปัญหาของการ
ประมลูทั่วไป 

- การไปประมลูต่างจังหวัดในเรื่องของการเข้าถึงตัวทรัพย์ ราคา ค่าใช้จ่าย เช่น สนใจท่ีดินที่
เชียงใหม่นั่งเครื่องไปถึงเชียงใหม่ เมื่อใกล้วันประมูลท าการยกเลิก เนื่องจากไม่มีการประกาศ
ให้ทราบ หรือในอีก ๑๐ วันจะมีการประมูลทรัพย์ที่ต้องการ ก็จะเริม่ท าการจองตั๋วเพื่อไปท า
การประมูล หากจองในวันเดียวกนัเลยราคาตั๋วจะแพง หรือรอเช็คใกล้วันท่ีจะท าการเคาะก็ยัง
อาจจะเปิดอยู่ พออีกวันอาจจะมีการยกเลิกการประมลู ซึ่งก็จองตั๋วไปแล้ว 



๑๒๖ 
 

ประเด็น ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ประมลูออนไลน ์

- หากเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ไดจ้ะดีมากยิ่งท าเป็นแบบก้าวกระโดดประมลูออนไลน์ท่ีบา้นได้ 
ส าหรับการวางเงินคือท าการล็อกวงเงิน/ตัดบัตร เนื่องจากไม่ทราบว่าหากระบบวอยซ ์
ออกมาจะท าการซื้อแบบใดได้บา้ง คล้ายระบบของ shopee คือท าการแจ้งการยกเลิกให้
ทราบก่อน เพราะคนมีปัญหาในการที่อยากได้ทรัพย์ต่างจังหวัดซึ่งตอ้งบินไปท าการประมูล 
บางครั้งไปเจอว่างดขาย ท าให้เสียเวลา 

- หากเป็นระบบออนไลนเ์ห็นว่าสามารถตั้งเวลาในการประมูลหรือจ ากัดระยะเวลา ประมาณ ๑ 
อาทิตย์ผู้ประมลูที่ให้ราคาสูงสุดกไ็ด้ทรัพย์นั้นไป เปิดระยะเวลาให้นานหรือไมจ่ าเป็นต้องมี 
Timeline ไม่ใช่แบบ Real Time เนื่องจากระบบอาจจะเหลื่อมกันได้ ทรัพย์บางทรัพย์
อาจจะให้เวลา ๗ วัน  

- อาจจะต้องมีการแก้กฎหมายให้มกีารรองรับระบบ E-Auction ให้มากข้ึน 
- สิ่งแรกที่ต้องแก้คือระบบภายในตวัระบบของกรมบังคับฯ การวางเงินมัดจ า การคืนเงินมัดจ า 

การสูร้าคาแบบให้เกยีรติกัน เรื่องเงินมีระบบให้ตรวจสอบได้ มีการวางจริงไหม มีการ
ตรวจสอบผู้เข้าสู้ราคา มีประเด็นกนัและยิ่งถ้าเป็นแบบระบบออนไลน์มันเร็วมาก 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ E-
Offering 

- ส าหรับ E-Offering มีการขายเฉพาะวันเสาร-์อาทิตย์ อยากให้มีเฉพาะวันปกติเพราะจะได้
เตรียมงานรวดเดียว เนื่องจากธนาคารก าหนดราคามาเพื่อท าการเสนอราคาแตไ่ม่สามารถท า
การเสนอราคาในส่วนท่ีธนาคารก าหนดได้และไม่ทราบว่าจะมีผูเ้ข้าเสนอราคามากหรือน้อย
เพียงใด  

- การขาย E-Offering ระบบสัญญาณช้า บางครั้งต้องรอสาขาต่างจังหวัดเข้าระบบมาพร้อม
กันเพ่ือท าการประมูล 

- ปัญหาที่พบคือการเสนอราคาเองไม่สามารถท าได้ต้องไล่ตามราคาทีก่รมบังคับคดี ก าหนด
เท่านั้น การขายใช้การเคาะเพิ่มราคาโดยแต่ละครั้งเป็นการก าหนดราคาตายตัว ไมส่ามารถที่
จะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นได้ เนื่องจากราคาของธนาคารขึ้นครั้งละแสน เมื่อเคาะการ
ประมลูมาถึงราคาที่ต้องการ หากเป็น E-Offering จะไม่สามารถก าหนดได้ เช่น 
ธนาคารกรุงไทยเคาะมาจนถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว จะเคาะที่ ๑๒๐,๐๐๐ บาทไมไ่ด้ แต่
หากเป็นระบบปกติจะท าได ้

- หากเป็นการประมลูระบบออนไลน์ ส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องราคา จะก าหนดราคาของธนาคาร
ไม่ได้ หรือการเข้ามาท าการประมลูแทนธนาคารต้องคิดให้รอบคอบก่อนท าการประมลู เช่น 
ธนาคารก าหนดราคามาที่ ๓๘๐,๐๐๐ บาทแต่ทางกรมบังคับคดี ก าหนดราคาเริ่มต้นที่ 
๕๓๐,๐๐๐ บาท ก็ไมส่ามารถท าการประมูลได้ หากรอการประมลูนดัที่ ๔ ก็ต้องท าการเข้าสู้
ราคากับผูเ้ข้าประมูลท่านอื่น หากเป็น E-Auction แล้วใส่ราคาเป็นระบบเดิมได้จะไมม่ี
ปัญหาเพราะเมื่อก่อนสามารถข้ามราคาได้หากเกินราคาที่ทางธนาคารก าหนด 

- มีความกังวลเรื่องสัญญาณทีไ่มเ่สถยีรเนื่องจากระบบทางกรมบังคับคดี ขึ้นตรงหน้าจอแล้วแต่
ของต่างจังหวัดยังไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หากมีผู้ท าการเคาะราคากว่าระบบจะขึ้นตรง
หน้าจอก็เสียโอกาสและโอกาสในการซื้อผ่านระบบของผู้เข้าประมูลมีน้อยมาก 

- ก่อนจะพัฒนาเป็นระบบออนไลนเ์ต็มรูปแบบ ควรขยายเครือข่ายของระบบ E-Offering ให้
ครบทุกจังหวัดเสียก่อน เพราะระบบเดิมยังมีปญัหาอยู่ในปัจจุบันคอืปัญหาเรื่องการหน่วง
สัญญาณ จึงท าให้ผูเ้สนอราคาผา่นระบบจะช้ากว่าผู้เสนอราคาในหอ้งประมูล 

- สามารถประหยัดค่าเดินทางไม่ต้องส่งคนไป หรือการบังคับคดีตามสาขาต่าง ๆ ก็ขอให้เปิด
ทุกส านักงานเพราะตอนนี้เปิดแค่ ๙ ส านักงานยังไม่ทั่วท้ังหมด อยู่ตา่งจังหวัดก็ต้องเดินทาง
ไปแต่เช้าเปดิ หากเป็นระบบออนไลน์ก็ดีขอช่วงระยะเวลาการลงทะเบียนท่ีไม่นาน และเปดิ
ในช่วง ๑๐:๐๐ น. ก็จะท าให้ไดค้นมากกว่านี้  

- ต้องการให้ก าหนดจดุที่ขายออนไลน์ เป็นส านักงานกรมบังคับคดีทกุส านักงาน ในทุกจังหวัด 



๑๒๗ 
 

ประเด็น ข้อคิดเห็น 
การเตรียมการและความ
พร้อมในการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของกรม
บังคับคดี 

- ทางด้านอุปกรณ์ความพร้อม ศูนยส์ารสนเทศของกรมบังคับคดีมีความเช่ียวชาญในเรื่อง 
Application ได้ท า Application มาในระดับหนึ่ง เช่น Application พัฒนาเป็นข้อมูลคดี 
พัฒนาการออกแบบ ในขณะเดยีวกันก็จ้างท่ีปรึกษาท าระบบต่าง ๆ เช่น ระบบยึดทรัพย ์

- ทางกรมบังคับคดี มีความมีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรพอสมควรที่มีศักยภาพในการท า
พวกออนไลน์เพื่อจะให้เป็นระบบที่สมบูรณ ์

- คนของกรมบังคับคดี ต้องเตรียมให้พร้อม ต่อไปจะต้องขายไปทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาให้เตม็
รูปแบบ ทางกรมบังคับคด ีเริ่มท าให้รู้ขั้นตอนก่อน หากให้สมบรูณจ์ริงๆ อย่างน้อย ๕ ปีท่ี
น่าจะไปได ้

- ความพร้อมในการประมลูออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ บุคลากรต้องมคีวามรู้ บุคลากรต้องปรบั
และเปดิใจให้ได้ก่อน แล้วก็มาเรื่องของกฎหมายเพื่อจะได้มาสนับสนุนกัน 

- การเข้าใช้งานระบบออนไลน์จะท าอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันการฮัว้ ต้องพิจารณาถึง
ต าแหน่งของผู้เข้าประมูล ควรพัฒนา Application ขึ้นมา มีการก าหนด user ก าหนด
หน้าจอมือถือในการเข้าสู้ และการเข้าสูห่น้าจอในมือถือก็ต้องมาที่หน้าจอท่ีก าลังขายด้วย 
ขณะที่กดต้องชูขึ้นทันที ในกรมก็เห็นว่ามีการยกทันที แทนท่ี Support เครื่องคอมพิวเตอร์
เป็นพัฒนาซอฟต์แวร์แทน ลดต้นทุนในการบริหารจัดการเรื่องฮาร์ดแวร์และจดุในการใช้   

มุมมองการด าเนินงานของ
กรมบังคับคดีในดา้นของ
การขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

- การขายทอดตลาดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ดีแน่นอน เป็นทางเลือกเพราะในส่วนของข้อ
กฎหมายมีการเขยีนไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ให้ใช้ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกสเ์ป็นแค่ทางเลือกในกฎหมาย ท่ีจะท าเต็มรูปแบบยังไมม่ี ถ้าจะท าแบบเตม็
รูปแบบอาจจะต้องมีการหากกฎหมายมารองรับเพื่อให้ขายแบบสมบูรณ์ ไม่ใช่ช่องทางการ
ขายแต่เป็นวิธีการขายโดยวิธีการขายโดยอเิล็กทรอนิกส ์ 

- การฮั้วกันในการประมลูแบบออนไลน์เป็นปัญหาแต่สามารถแก้ไขไดห้ากทางกรมบังคับคดี 
ควบคุมดีและมีแนวนโยบายดี คือขณะนี้การฮั้วท่ีห้องค้าของกรมบังคับคดีไม่มีแล้วเพราะได้
ก าหนดเงื่อนไข เช่น ในการวางเงนิท าให้หากมีการฮั้วกันก็ต้องทิ้งเงินประกันไป เป็นต้น  

- ถ้าเกิดเป็นระบบออนไลน์คิดว่าเปน็แบบแยกเป็นประเภททรัพย์ ท่ีดนิพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จะ
เป็นบ้านจัดสรร ที่ดินว่างเปล่า แยกขายเป็นประเภท ถ้าน าร่องน่าจะเป็นการตอบสนองต่อ
ประชาชน ในขณะที่มูลค่าทรัพย์ควรจะคละกันไป 

- ในการประมลูออนไลน์อาจเริ่มน าร่องจัดกลุ่มโดยเริ่มจากรูปแบบทรพัย์ ท าเล หรือมลูค่าใน
การเริม่ต้น การเอาตัวทรัพย์ท่ีน่าสนใจโดยเอาท าเลก่อน และราคาอาจจะมีคละกันสูงบ้าง
หรือต่ าบ้าง เพื่อคนท่ีมีงบประมาณไม่ถึงอาจจะเข้ามาได ้

- หลังจากการประมลูจะต้องมีการท าสัญญาเกี่ยวกับท่ีดิน ซึ่งควรค านึงถึงการเช่ือมต่อกับ
ระบบของทางกรมที่ดินด้วย ในปัจจุบันยังเป็นระบบทีต่้องไปด าเนินการทีส่ านักงานท่ีดิน 

- ระบบการประมูลออนไลน์นี้อาจจะเหมาะกับที่ดินเปล่า เนื่องจากพฤติกรรมของคน
ต่างจังหวัดชอบเข้าสู้ราคา และที่ดินเปล่าอาจไมต่้องดูรายละเอียดมาก เพียงแค่รู้ที่ตั้ง ซึ่งอาจ
ดูได้จาก Google Map เพื่อเป็นแนวทางได้ แต่ส าหรับสิ่งปลูกสร้างอาจดูจาก Google Map 
ไม่ได้เนื่องจากไม่เป็นปัจจุบันนัก สภาพความเป็นจริงอาจต่างออกไป 

การยืนยันตัวตนในระบบ
ออนไลน ์

- หากใช้ระบบออนไลน์แล้ว คิดว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของตัวตน เนื่องจากว่าไมม่ีการจองโดยไม่
ท าการประมูล มีการวางเงินไว้ ก่อนวางเงินต้องมีการยืนยันตัวตน เช่น เอาบัตรประชาชน
เพื่อยืนยัน ในข้อกฎหมายจะมีบทลงโทษอยู่หากเอาเงินมาวางโดยไม่ท าการประมลูหรือซื้อ
มาแล้ว แล้วไม่เอาก็จะมีบทลงโทษอยู่แล้ว ง่ายมากในการจะเข้าสูร่ะบบออนไลน์ ซึ่งต้องเข้า
สู่ระบบออนไลน์อยู่แล้วในอนาคตเพียงแต่จะท าได้เร็วหรือช้า 

เรื่องของระบบและการวาง
ระบบ IT ของกรมบังคับ
คด ี

- หากใช้ระบบท่ีมีคณุภาพจะไมม่ีปญัหาในการเข้าใช้ระบบ ขึ้นอยู่กับการด าเนินการของผู้เป็น
แอดมินของเว็บไซต์ หากระบบเสถียรหรือมคีวามปลอดภัยจะไม่มีปญัหาเรื่องสัญญาณ 

- การออกแบบระบบในการเข้าท าการประมูล เนื่องจากระบบปกติสามารถเห็นหนา้และหา



๑๒๘ 
 

ประเด็น ข้อคิดเห็น 
มาตรการป้องกันการความไมโ่ปร่งใสไว ้หากระบบออนไลนด์ าเนินการออกมาโดยไม่มี
มาตรการอะไรเลยก็จะเกิดปญัหาได้ในภายหลัง 

- ส าหรับ Application ของกรมบังคับคดี ในการท าการจองระบบมีความล่าช้า จึงใช้วิธีการ
ตามปกตโิดยท าการลงทะเบียนท่ีหน้ากรมบังคับคดีในวันท่ีประมลู แต่ละสาขายังมีวิธีการที่
ไม่เหมือนกัน บางสาขาต้องการส าเนาบัตรประชาชนแต่บางสาขาไมต่้องการ หากเป็นระบบ
และหลักเกณฑ์เดยีวกันก็จะดี  

- ในส่วนของระบบและรูปแบบของการท าออนไลน์ในช่วงแรกอยากให้กรมเป็นผู้เริ่มท าระบบ
และด าเนินการก่อน เพื่อเป็นการศึกษาและปรับปรุงจุดบกพร่องต่างๆ ก่อน ต่อมาภายหลัง
จึงอาจมีการถ่ายโอนให้กับเอกชนเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินต่อไป 

- เราต้องหากลไกป้องกันของระบบ หา Outsource เพื่อพัฒนาระบบหรือป้องกันระบบ ใน
การตรวจทรัพย์ ผู้เข้าประมูลอยากเข้าไปดูทรัพย์ ในส่วนนี้ติดขดัในเรื่องตัวบทกฎหมาย
เนื่องจากไมส่ามารถเข้าไปดูทรัพยไ์ด้ ซื้อเสร็จแล้วก็ยังเข้าไม่ได้เลย  

- การประมูลในเว็บไซต์ที่กรมตั้งข้ึนมา มองว่าสามารถเป็นไปได้ และสามารถเสนอให้ท า
โครงการให้มีการประมลูทางแพลตฟอร์ม และไมจ่ ากัดแค่ในประเทศไทย สามารถประมลูได้
จากท่ัวโลกก็ได้ เช่น ไปเที่ยวยโุรปตรงกับวันท่ีอยากจะได ้ก็สามารถท าการเข้าประมลูจาก
ต่างประเทศไดเ้ลย  

- กรณีการท าการประมลูออนไลน์แบบรายคดี หากเกิดปญัหาเช่นไฟฟ้าดับ ณ สถานท่ีท าการ
ประมลูออนไลน์ ผู้เข้าประมลูอาจร้องต่อศาลว่าเกดิปัญหาขัดข้อง จึงมองว่าเพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหาดังกลา่ว ควรจะเป็นการก าหนดเป็นช่วงเวลามากกว่า แต่จะมีกรณีของการเข้ามา
ประมลูในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งในส่วนน้ีจะต้องมีการแก้กฎหมายใหม้ีความสอดคล้องด้วย  

- การยื่นยันตัวตนเป็นปญัหาทางเทคนิคท่ีสามารถแก้ไดเ้พราะว่าถ้าตอ้งการทรัพย์ต้องมาซื้อ 
Password เอามาวางเงินประกันเพื่อเอา Password เอาเลขรหัสเขา้ไป แล้วจะไมม่ีคนรู้ว่า
คนท่ีซื้อเป็นใคร จึงจะไม่มีการติดต่อกันระหว่างคนที่ซื้อกับคนที่ซื้อ เมื่อไมรู่้ตัวตนคุณจะ
ติดต่อกันไม่ได้ จะป้องกันการสมคบราคาได้ เพิ่มความโปร่งใสในการขายทอดตลาดด้วย 

- กระบวนการหลังจากท่ีออนไลน์การประมูลและกต็้องมาท าสญัญาในช่วงท าสัญญา มองว่า
อาจจะแก้ได้โดยการท าสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดให้มีเลขรหสั 

เรื่องของการวาง
หลักประกัน 

- การวางหลักประกันหากประกาศฉบับใหม่มา อาจจะเกิดปญัหาคือให้โจทก์วางหลักประกัน
เท่ากับบุคคลภายนอก ปกติจะวางหลักประกันร้อยละ ๕ ของราคาทีส่ามารถประมูลได้ แต่
การให้วางเท่ากับบุคคลภายนอกตอ้งกรอกข้อมูลแบบบุคคลภายนอก บัตร ๑ ใบต่อ ๑ 
ทรัพย์ท่ีจะท าการประมลู บางครั้งธนาคารต้องเบิกเช็คท่ีต่างสาขาซึ่งใช้ระยะเวลาในการรอ
นานพอสมควร การถือเช็คเพื่อประมูลในวันน้ันอาจมีน้อย  

- ประเด็นการวางหลักทรัพย์ เช่น ส านวนคดีและโฉนดที่ดนิอยู่ที่เชียงใหม่ ผู้ซื้อต้องเดินทางไป
รับที่เชียงใหม่ หากสามารถมาช าระที่กรมและส่งเอกสารมาให้กับผู้ซือ้ได้ จะสะดวกต่อผู้ซื้อ 
และควรอนญุาตให้ช าระได้ที่ส านกังานบังคับคดีของกรมบังคับคดีทัว่ประเทศ 

- ระบบปกติที่ซื้อมา มีการวางเงินดว้ยระบบ EDC หากประมูลเสรจ็ก็คืนเงินต้องมีระเบียบมา
รองรับ หากวางเป็นเช็คประมลูไมไ่ด้ก็คืนเลย แต่ถ้าเคาะไม้ขายแล้วมีการเพิกถอนการขายจะ
ไม่ได้คืนเป็นเงินสดแต่จะคืนเป็นเชค็ ซื้อแล้วต้องเรียกเก็บ ๓ วัน เพราะมีค่าใช้จ่ายอื่นอีก  

ข้อเสนอแนะทั่วไปอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

- ในส่วนของการท าสัญญาสดุท้ายตอ้งเดินทางเข้ามาเพื่อท าสญัญา อาจจะให้ระยะเวลาในการ
เข้าท าสัญญาประมาณ ๗ วันก็ได้เพื่อเข้าท าสัญญา เพียงด าเนินการให้ระบบ   Application 
ด าเนินการได้ง่ายและการเดินทางเข้ามาช่วงเช้าไมล่ าบากก็เพียงพอ 

- ควรมีการใช้ระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์ทั้งสองระบบ เพราะผูไ้ม่ทราบเรื่องระบบหรือ
การเข้าถึงอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีใหมห่รือไม่มีความรู้ จะขาดโอกาสไป  

 



๑๒๙ 
 

๕.๓ สรุปประเด็นข้อคิดเห็นของผู้ท ำกำรทอดตลำดทั้งรำชกำรและเอกชน 

 การรับฟังความคิดเห็นของผู้ท าการทอดตลาดทั้งราชการและเอกชน จ านวนรวมทั้งสิ้น ๓ คน (จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๓ คน) สามารถสรุปประเด็นที่ส าคัญได้ดังนี้ 

ประเด็น ข้อคิดเห็น 
การขายทอดตลาด
ของกรมบังคับคดี 
 

- สินทรัพย์ที่เข้ามาที่กรมบังคับคดีจะมีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ เจ้าหนี้หลักใหญ่คือเจา้หนี้จ านอง 
ธนาคาร ท่ีบังคับช าระหนี้ให้กับลูกหนี้ ซึ่งทางกรมบังคับคดีจะมองข้ามคนรุ่นใหมไ่มไ่ด้เพราะเป็นคนท่ี
มีเงิน จึงได้ด าเนินการ E-Offering ให้เป็นอีกทางเลือกของคนท่ีต้องการเข้าประมลู ส าหรับคนที่อยู่
ต่างจังหวัดอาจเห็นทรัพย์ที่จะขายที่กรุงเทพฯ ซึ่งอาจจะไม่ต้องเดินทางมา ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินถูก
กว่าค่าเสี่ยงภัยก็สามารถเข้ามาประมูลในห้องประมูล ณ จังหวัดนั้น ๆ ได้ ดีกว่าไปเสี่ยงภัยในความ
ล่าช้าของระบบท่ีอาจไม่วางใจ ท าให้การท า E-Offering ที่ผ่านมาหลายครั้งยังไม่ค่อยประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร  

- อาจจะมีการเสนอขายที่ต่างจังหวดัเพราะคนกรุงเทพฯ อาจสนใจที่ซื้อออนไลน์มากกว่าคนต่างจังหวดั 
ก็จะทดลองโดยให้ขอนแก่นกับเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง อาจจะเสนอผู้แทนโจทก์เนื่องจากการมี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สามารถขอเบิกได้เนื่องจากผู้แทนโจทก์ในแต่ละคดีเป็นการ Outsource ซึ่ง
ก็มีค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ส าหรับกรณีที่ออกเดินทางไปตา่งจังหวัด เป็นเรื่องที่กรมบังคับ
คดี มองภาพไม่ชดัเพราะยังไมไ่ด้ศกึษา และเป็นอุปสรรคประการหนึง่ต่อการพัฒนาระบบการขาย 
เพราะผู้แทนโจทก์คิดว่าสามารถได้ค่าตัวเพิ่มมากกว่าหรือไม่ เป็นอกีจุดที่กรมบังคับคดี ยังมองไปไม่
ถึง  ซึ่งก็เข้าใจว่าผู้แทนโจทก์ต้องเข้าไปขัดทรัพย์หรือดันราคา เพื่อให้ผู้ซื้อเพิ่มราคาขึ้นจากฐานท่ี
ตัวเองอยู่โดยคดิว่าหากมีฐานราคาและให้ต่อ ก็สามารถดันราคาให้ข้ึนไปได้ ในลักษณะแบบนี้ผู้แทน
โจทก์ก็มาพร้อมกับเงินและตั้งราคามาอย่างดีเพื่อท าให้สสีันของการขายขยับข้ึนไป ผู้แทนโจทก์ท่ีเป็น
ธนาคาร เป็นสถาบันการเงินทุกรายเอาราคามาด้วย หากไมเ่อาราคามาด้วยและเกดิพลาดไปท าใหไ้ด้
ราคาที่คนซื้อไปนั้นต่ ากว่าราคาทีต่นเองก าหนด ไว้ จะมีการตั้งกรรมการสอบ และผู้แทนโจทกต์้องรบั
ผิดในราคานั้น เคยพบตัวแทนโจทก์ที่มาไม่ทันและก าหนดราคาขายที่ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่มาไม่
ทัน และขายออกไปได้ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงต้องรับผิดในความต่างนั้น การขายของกรมบังคับคดี 
เริ่มตั้งแต่ ๙ โมงเช้าจนกว่าจะเสรจ็ เพราะอยู่ที่เนื้อในแตล่ะคดีว่าสูก้ันมากน้อยระดับใด หากประมลู
กันนาน ก็เป็นช่ัวโมงเริ่มไตร่าคากนัข้ึนไปบางครั้งติดกัน ๑๐ คดี ไมม่ีคนซื้อก็จะเร็วมาก ไม่สามารถ
ก าหนดได้ว่าแตล่ะคดจีะใช้เวลาในการประมูลนานเท่าใด ไมม่ีคนมาหน้างานก็มี บางครั้งคนสองคนก็
ไล่กันนานมากเป็นครึ่งช่ัวโมงหรือช่ัวโมงหนึ่ง 

การขายทอดตลาด
ในรูปแบบ E-
Offering ของกรม
บังคับคดี 

 

- ทางกรมบังคับคดี คิดว่าในการด าเนินการด้าน E-Offering อาจจะท าการทดลองสลับจากศูนย์กลาง
เป็นโหนดและจากโหนดเป็นเซนเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าคนในกรุงเทพฯ ชอบการซื้อขายออนไลน์ใน
ระดับใด อาจมีการสอบถามเรื่องของการขายแบบ E-Offering ว่าดีหรือไม่ และต้องการเข้าร่วม
หรือไม่ กรมบังคับคดี ต้องการผู้ทีส่นใจเข้ามาร่วมประมลู มีการเปลีย่นหน้าใหม่ เข้ามา หากกรม
บังคับคดียังมีผูซ้ื้อเป็นรายเดมิ ๆ อาจเกิดการฮั้วกัน ทั้งที่ตอนแรกที่เข้ามาไม่ได้เป็นเพื่อนกันแต่พอซื้อ
ไปซื้อมากลายเป็นเพื่อนกัน ไมไ่ด้ให้ราคากันตามจริง ท าให้ไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ หรือบางครั้งคน
หน้าใหม่ไม่กล้าให้ราคาตามที่ต้องการจะสู้ คิดว่าการขายทอดตลาดแบบน้ีมีข้อดีประการหนึ่งคือท าได้
ตามต้องการ ไม่ต้องเกรงใจหรือกลัวซึ่งกันและกัน บางรายกลัวพอถูกไล่ประมลูมาก ๆ กร็ู้สึกไม่
ปลอดภัย กรมบังคับคดีมีกรรมการในการขายทอดตลาดเพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปอย่าง
โปร่งใส 

- กรมบังคับคดี มองว่าช่องทางการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกสอ์าจจะมาเติมเต็มในเรื่องการขาย
ได้ เช่นทรัพย์บางอย่างที่จะซื้อเปน็ทรัพย์ง่าย ๆ ไมต่้องตัดสินใจมาก ประเภทโทรทัศน์ ตู้เย็น เปิด
ออกมาแล้วแล้วเป็น Spec ที่ชอบ ก็ยังอยากจะไปหน้าร้านอยู่  

- การขายทอดตลาดยังมองว่าเป็นคน ๒ กลุ่ม คือ ตัดสินใจซื้อโดยที่ไมต่้องเห็นของจริง และไปดูมาแล้ว
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ประเด็น ข้อคิดเห็น 
ต้องการซื้อ จากการที่มีแผนผัง ดสูภาพ ในบางครั้งไม่ไดม้ีการเปลี่ยนภาพถ่าย ตอนถ่ายภาพยังเป็น
ป่าแต่ตอนนี้เป็นถนนตดัผา่นดูดีขึน้ คนท่ีต้องการซื้อทรัพย์จริง ๆ กม็ี แต่พวกท่ีไม่ดูทรัพย์ก็มีเป็นพวก
ที่ซื้อมาขายไป หรือบางครั้งมีค าสัง่ซื้อมาแล้วว่าต้องซื้อแปลงนี้ ในหอ้งขายทอดตลาดก็จะมีซื้อด้วย
ตัวเองและรบัจ้างซื้อ กรมบังคับคดี ยังต้องการให้มีหลาย ๆ ทาง  

- E-Offering ยังไมด่ีเท่าท่ีควร การจุดประกายให้เห็นว่ากรมบังคับคด ีพยายามที่จะปรับและท าบาง
เรื่องขึ้นมาก่อน โดยไมส่ามารถละเลยคนที่ซื้อด้วยกระดาษไม่ได้ ใจจริงการขายออนไลน์ไปเลยอาจจะ
ง่ายกว่า หากกรมบังคับคดี ประกาศว่าคนท่ีมาประมูลในวันน้ีให้ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะเป็น
เรื่องง่ายกว่าส าหรับหลายคนในการเดินเข้ามาที่กรมบังคับคดี การเปลี่ยนวิธีท า จึงต้องค่อย ๆ ปรับ
ไป โดยหวังในเรื่องความรวดเร็วหากเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ปักธงคืออยากเห็นทางเดียว แต่ในช่วงเริ่มต้น
ยังท าไม่ได้ และยังไมส่ามารถละเลยคนที่ใช้วิธรการมาที่กรมบังคับคดี อยู่ 

- ทางด้าน Device นั้น หากใช้โทรศัพท์ของตนเองเป็นการดีเพราะไม่ต้องการให้ใช้เครื่องของกรม
บังคับคดี เนื่องจากถ้าซื้อไมไ่ด้อาจจะกล่าวโทษว่าเป็นเพราะเครื่องของกรมบังคับคดี การใช้โทรศัพท์
ของตัวเอง ความสามารถก็ของตัวเอง แต่ระบบในห้องสัญญาณต้องมีความเสถียรหากมานั่งในห้อง 
หรือท่ีบ้านอันนี้ต้องเป็นอินเทอร์เน็ตที่บ้านของตัวเองแล้วที่ต้องเสถยีร 

- ระยะเวลาในการใช้ออนไลน์แบบสมบูรณ์ ทางกรมบังคับคดีต้องการเห็นจริง ๆ คือ ปี ๒๕๖๖-๖๗ 
การที่กรมบังคับคดีเปิดแบบออนไลน์ ยังไมส่ามารถท าได้ทันที ต้องเขียนระเบยีบค าสั่งหรือท าอะไร
อีกหลายอย่างกว่าจะได้ คดิว่าปลายปี ๒๕๖๖ หรือต้นปี ๒๕๖๗ หากท าได้จะปรับ E-Offering ให้ดี
ขึ้น อยู่ในห้องสามารถใช้โทรศัพทข์องตัวเอง อาจมีการปรับเพื่อให้เกิดการปรับพฤติกรรมของผู้ใช้ 

- E-Auction เป็นเพียงแค่ช่วยให้ผูเ้ข้ามาร่วมประมลูสะดวก และอาจจะเป็นการตลาดมากกว่าจะเป็น
การขาย ปัจจุบันกรมบังคับคดยีังมีการสมยอมในการเสนอราคากันอยู่ เช่น กรณีที่ดินแปลงใหญ่ ๆ 
เมื่อประมูลกัน ผู้เข้าประมลูรายใหญ่ด าเนินการเข้ามา หากไม่อยากแข่งก็จ่ายเงินเข้ามาไม่ต้องแข่งใน
กระบวนการของกรมบังคับคด ี 

รูปแบบการ
ด าเนินการขาย
ทอดตลาดออนไลน ์

- ตัวอย่างการด าเนินการของประเทศเกาหลีกต็้องใช้เวลา เพราะต้องค่อยๆ ไป มิฉะนั้นจะถูกต่อตา้น
จากผู้ซื้อ  โดยทั่วไปคนถือเงินมาประมลูส่วนใหญ่เป็นคนท่ีอายุ ๕๕ ขึ้นไป บางที ๖๐-๗๐ ที่อาจจะ
ซื้อเพื่อลงทุนให้ลูกให้หลาน แต่คนท่ีได้รับอาจจะไม่ค่อยสนใจ คนท าให้ตลาดคึกคักจึงน่าจะเป็นคน
อายุ ๔๐ ที่ก าลังสนใจในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ ทางกรมบังคับคดีอาจจะขยับในเรื่องการขายแยก
ว่าทรัพย์ ทรัพย์ประเภทใดที่ควรขายทางอิเล็กทรอนิกส์ คอนโดไปขายออนไลนด์ีหรือไม่ เป็นกลุ่ม 
หรือเป็นอะไรที่เห็นได้ชัด ไม่ต้องเสี่ยงภัยมากนัก เนื่องจากมีหลายกลุ่ม ทางกรมบังคับคดีจึงไม่
สามารถทิ้งแต่ละกลุ่มได ้

การเตรียมพร้อม
ของกรมบังคับคดี 

- ในส่วนของบุคลากรไม่ค่อยกังวลเนื่องจากบุคลากรใช้เทคโนโลยตีั้งแต่เริ่มต้นในส่วนของการบังคับคดี
แพ่งทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อาจจะมีบุคลากรอาวโุสที่จะต้องเปลีย่นแปลงบ้าง และหากจะต้องท า
ก็ต้องจ้างคนมาช่วยสนับสนุน  

- ในส่วนท่ีกรมจะพัฒนาเองหรือจ้างให้บุคคลภายนอกเข้ามาด าเนินการให้ จ้างคนนอกอาจจะไม่ค่อย
มั่นใจนักเพราะกรมบังคับคดีเคยใช้เจ้าพนักงานบังคับคดีที่เป็นเอกชน ผู้รับบริการจะไม่ค่อยมั่นใจ
เท่าใด ธนาคารเองใช้เจ้าพนักงานบังคับคดีเอกชน เนื่องจากบุคลากรของกรมบังคับคดีมีน้อย และ
ปริมาณคดีของกรมบังคับคดีมีมากกว่า กว่าท่ีกระบวนการจะเสร็จ ซึ่งยังมีความต้องการได้รับบริการ
ที่ดีเหมาะสมและราคาถูก หากให้เอกชนไปท า ยังไม่มั่นใจว่าจะร้องเรียนได้ที่ไหน แต่หากเป็นราชการ
มีช่องทางในการร้องเรียน ต่อให้ กรมบังคับคดีท าถูกต้องก็ต้องมีการช้ีแจงเป็นกระดาษในทุกประเด็น 
ผู้รับบริการรู้สึกว่าหากเป็นระบบราชการยังมีหัวหน้า มีฝ่ายให้ร้องเรียนและออกมารับผิดชอบ ใน
ส่วนธนาคารก็ยังมั่นใจในตัวกรมบังคับคดีอยู่ 
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ประเด็น ข้อคิดเห็น 
การด าเนินการของ
กรมบังคับคดีที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

- การขายในลักษณะนี้เป็นการขายตามกฎหมายซึ่งถูกบังคับ ความพอใจของแต่ละคนแตกตา่งไป ต่าง
จากการที่ธนาคารซื้อสินทรัพยจ์ากกรมบังคับคดี แล้วไปขายต่อ จะสามารถท าไดต้ามที่ก าหนด จะ
บูรณะ ไปดูแล ธนาคารกจ็ะมีบริษทัเข้ามาและรับต่อไปสามารถท าก าไรได้ดี บางผู้ที่ซื้อจากกรมบังคับ
คดีไม่ทันก็ไปซื้อจากธนาคาร ตรงนั้นมองได้ว่าไม่ต้องมาเสี่ยงภยัในเรื่องของการฟ้องขับไล่ กรมบังคับ
คดีพยายามที่จะผลักดันการแก้กฎหมายหากร้องแล้วไมส่ามารถเพิกถอนได้  

- เรื่องของการคัดค้านดา้นราคา เช่น คัดค้านราคาได้ ๑ ครั้ง หลังจากนั้นก็มีการแก้กฎหมาย ในการแก้
กฎหมาย กรมบังคับคดีท างานด้วยความถูกต้อง เนื่องจากเป็นตัวกลาง โจทก์จะรูส้ึกว่าท าไมขายช้า
หรือจ าเลยจะคิดว่าท าไมเร่งรัด เพราะกรมบังคับคดตี้องรักษาเส้นทางตรงกลางซึ่งเป็นเรื่องยาก ใน
เรื่องของการขายทอดตลาดนั้น การยึดยังไม่รูส้ึกเท่ากับตอนขายออก 

- ความผิดพลาดของกรมบังคับคดีเกิดขึ้นบ้าง เช่น โหลดแผนท่ีตั้งใหผ้ิด เนื่องจากทรัพย์ในปรมิาณมาก
อาจเกิดการผิดพลาดขึ้นได้ หรือผูแ้ทนโจทก์มาส่งเอกสารให้กรมบังคับคดีผดิ ที่แปลงนี้แต่มาส่ง
แผนผังผดิที่กัน บางครั้งโจทก์เองก็ไปตอนที่ท าสินเช่ือ เจ้าหน้าท่ีเดนิหมายของกรมบังคับคดีต้องไปดู
ทรัพย์แต่บางครั้ง กรมบังคับคดีก็ไปตามที่จดทีด่ินตรงนี้เป็นท่ีดินว่างเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่ อาจเป็น
สาเหตุในเรื่องของการเพิกถอนการขายได้ท้ังสิ้น ส าหรับภาพทรัพยม์าจากโจทก์ จะน าภาพถ่าย แผน
ที่ตั้งทรัพย์มา กรมบังคับคดีต้องให้เจ้าหน้าที่ไปสืบทรัพย์ส่งมาให้และให้พนักงานเดินหมายไปยิงพิกัด
เพื่อยืนยันความถูกต้อง การเริ่มตน้ของกรมบังคับคดีเป็นการตั้งต้นจากผู้แทนโจทก์เป็นคนตั้งเรื่องเข้า
มา  

- ด้านการตลาด มีการน าข้อมลูไปไว้ในศูนย์ข้อมูลการตลาดและอสังหาริมทรัพย์ หากไปเช่ือมลิงค์ก็จะ
มีให้เห็น มีการขอลิงค์เพื่อไปประกาศหน้าเว็บของธนาคาร ตอนแรกมาขอข้อมูลเพื่อไปลงหน้าเว็บท่ี
ธนาคารนั้นไม่สามารถท าได้ ซึ่งหากเอาลิงค์ไปวางอาจจะดีขึ้นส าหรบัการประชาสัมพันธ์หรือ
การตลาด ทางกรมบังคับคดีท ามหกรรมการขาย เช่น ท่ีศูนย์ประชุมสิริกิติ์ คนเข้าไปร่วมมาก
เนื่องจากวันท างานไม่สามารถมาดทูรัพย์ได้ การขายในวันเสาร์จึงไดผ้ล การจัดมหกรรมเป็นเรื่อง
ส าคัญเพราะเพิ่มฐานของผู้ซื้อ และท าให้การสมรู้ในการประมูลลดลง เป็นวิธี/เส้นทางที่กรมบังคับคดี
ด าเนินการ ส าหรบัคนท่ีท าอาชีพซื้อ-ขาย กรมบังคับคดีก าหนดไว้ประการเดียวคืออย่าเข้ามากวนคน
ที่เข้ามาซื้อปกติ การสมรู้กัน การกวนว่าต้องจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท แล้วจะยอมปล่อยให้ ในรูปแบบ
เช่นนี้ห้ามท า ทางกรมบังคับคดีจะแจ้งต ารวจ เพราะท าให้ตลาดตาย ต่อไปจะไม่มีคนมาประมลูเหลือ
แต่พวกคนท่ีสมรู้กัน เพราะคนใหม่เข้ามาจะเจอพฤติกรรมแบบนี้ ทางกรมบังคับคดีมีการตดิกล้อง
สอดส่องคนท่ีมีพฤติกรรมเช่นนี้ และเชิญออกจากห้องขายทอดตลาด บางรายเข้ามาจับเสือมือเปล่า 
เมื่อมีผู้ประมูลได้ ก็เดินตามเข้าห้องน้ า ตามข่มขู่ว่าจะร้องขัดทรัพย์เรยีกให้จ่ายเงินจะไดไ้ม่ร้องขัด
ทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันกรมบังคับคดีมสีตรีมมิ่งไลน์ แตต่้องเป็นเฉพาะระบบแอนดรอยดเ์ท่านั้น บางครั้ง
เป็นการร้องเพื่อประวิง หากไมไ่ดเ้ดือดร้อนก็ไม่เป็นอะไร แตบ่างคนเงินก็ไม่สามารถมาแช่ได้นาน ๆ 

การให้บริการ
ประมลูทรัพย์ของ
สหการประมลู 

- การประมูลของสหการประมลูทีท่ าอยู่ไม่ใช่การบังคับคดี แต่ประเดน็จะเน้นที่เรื่องเทคนิคการขาย
มากกว่ากระบวนการขายทอด ซึ่งหากแบ่งตามประเภทของการขายจะแยกเป็น ๓ ประเภท คือ 
ประเภทที่ ๑ ขายโดยการที่เจ้าของไม่ต้องการขาย แตเ่จ้าหนีต้้องการขาย นั่นคือกระบวนการบังคับ
คดี เพราะเหตุนี้ความเป็นกรรมสทิธ์ิยังอยู่ที่ลูกหนี้ ประเภทที่ ๒  การขายทอดตลาดคือสิ่งที่เราท า 
โดยชื่อกรรมสิทธ์ิเป็นของไฟแนนซ ์คือการขายทอดตลาดของสหการประมลูคือรถท่ีผู้ขายเอามาขาย
สหการประมลูโดยช่ือ โดยกรรมสทิธ์ิเป็นของไฟแนนซ์ เพราะฉะนั้นผู้เอามาขายเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ
จริง ๆ ประเภทการขายที่ ๑ และที่ ๒ กรรมสิทธ์ิต่างกัน ประเภทแรก กรรมสิทธ์ิเป็นของลูกหนี้ ส่วน
ประเภทที่สองกรรมสิทธ์ิเป็นของเจ้าของรถ ประเภท ๓ การประมลูของโบราณเจ้าของต้องการขาย
และเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิด้วย เพราะฉะนั้น หากแยกตามประเภทจะมีอยู่ ๓ ประเภท ส่วนท่ีอยู่ใน
กระบวนการของการบังคับคดีคือประเภทที่ ๑ เท่านั้น ประเภทท่ี ๒ กับประเภทที่ ๓ เจ้าของเป็นคน
น ามาขาย ลูกหนี้ในกระบวนการขายทอดตลาดของสหการประมูลกแ็ค่เข้ามาสู้ราคา ซึ่งมันไม่



๑๓๒ 
 

ประเด็น ข้อคิดเห็น 
เหมือนกับกระบวนการบังคับคดีท่ีวุ่นวายอยู่เพราะลูกหนี้มาค้าน/มายกเลิก ตัวอย่างเช่นหนังเรื่อง
เพื่อนที่ระลึกท่ีเขาไปถ่ายท าที่ตึกสาทรยูนิค ตึกนั้นเป็นคดีในปี ๒๕๔๐ จนปัจจุบันธนาคารก็ยังยึด/ท า
การขายไม่ได้เพราะว่าความเป็นเจา้ของอยู่ท่ีลูกหนี้ ซึ่งสามารถยกข้อต่อสู้ได้มากมาย กรณีนั้นตอน
ขายทอดตลาดบางครั้งผูเ้ข้าสูร้าคาเข้ามาแข่งราคาเมื่อประมลูได้แลว้ก็ทิ้ง และมีการประมลูใหม่กว่า
กรมบังคับคดีจะเรียกประมูลใหม่ใช้เวลาประมาณ ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน ปรากฏว่าเมื่อถึง
กระบวนการประมลูท าการสู้กันจนเกิดการพอใจ เมื่อจะท าการขายเขายื่นฟื้นฟูกิจการอีกก็ขาย
ทอดตลาดไมไ่ด้ ด าเนินการคุยกันเรื่องฟื้นฟูกิจการแต่ไม่ส าเร็จ การยืน่ฟ้ืนฟูกิจการไมไ่ด้ท า ฉะนั้นจึง
ช้ีให้เห็นว่ากระบวนการของกรมบงัคับคดีในแง่ของกฎหมาย ท าให้กระบวนการล่าช้าเรื่องขาย
ทอดตลาด 

การปรับเปลี่ยน
รูปแบบของการ
ประมลูของบริษัท
สหการประมลู 
 

- เคยปรับรูปแบบการประมูลมาก่อน แล้วแต่ลักษณะของทรัพย์ท่ีท าการประมูล ประเภทของการ
แข่งขันราคา กรมบังคับคดตี้องกังวลในเรื่องของความโปร่งใส แต่กังวลในเชิงกฎหมาย เช่น มีท่ีรมิ
หาดหัวหินคนรอประมูลกันมาก พอถึงเวลามีการประมลูจริงไม่มีใครรู้ มีเพียงแค่เจ้าเดียวไดไ้ปเพราะ
เพียงแค่ดึงประกาศนี้ออก ส าหรับกระบวนการประมลูของกรมบังคบัคดีเป็นเพียงการมองในแง่ของ
ข้อกฎหมาย แตไ่มไ่ด้มองในแง่ปฏบิัติหากเป็นเอกชนท าจะท าใหโ้ปรง่ใส คือ การตลาดเมื่อท าอะไรไม่
ถูกต้องคนก็จะร้องเรียนเพราะฉะนั้น การตลาดเป็นการฟรีทุกอย่างเพื่อให้เข้ามา  

- ในการดูทรัพย์จะมีเรื่องของการรบัประกันมมีาตรฐาน เกรด และมทีีมงาน ทีมช่างมาตรวจว่าเกรด A 
เกรด B เกรด C และรับรู้ว่าทางผูท้ าการประเมิน เจ้าของทรัพย์ และผู้ซื้อ มีนิยามที่ตกลงกันว่าอย่าง
นี้ หากบิดเบี้ยวผู้ซื้อจะมองว่าไม่ใช่เกรดนี้ ราคาไม่ใช่เท่านี้ อาจจะมกีารปฏิเสธกัน นิยามคือสิ่งส าคญั
ที่สุด ถ้าหากต่างจากนิยามเป็นเรือ่งของการปฏิบัติ ทางสหการประมูลมีช่างที่จะท าการตีเกรดให้ 
และขึ้นเว็บไซต์ รวมทั้งการประมลูใน E-Auction จะมีการแจ้งเกรดว่าอันน้ีเกรดอะไร ลูกค้าสามารถ
กดดูได้ว่าเกรด C เกรด A คืออะไร เพื่อให้ชัดเจนว่านับดเูข็มไมล์ หรือว่าติดโครงสร้าง หากคนมาดูรถ
เร็วโดยไม่มีประสบการณ์ ก็จะมผีูช้ านาญ เช่น รถประสบอุบัติเหตุมามีการตดัต่อรถคือชนแล้ว
ข้างหน้าเสียไป เอามาต่อเป็นคันเดียว โครงสร้างเปลี่ยนไป ทางบริษัทจะเป็นคนระบุได้ว่าชนมาหนัก
มากหรือน้อยระดับใด เจอน้ าท่วมหรือไม่ การรับประกันเป็นสิ่งที่ท าให้ลูกค้ามั่นใจและท าให้การ
ประมลูออนไลนเ์กิดได้ ส าหรับการดูรถแทนผู้ซื้อจะช่วยได้ในเรื่องความมั่นใจและท าให้ขั้นตอนของผู้
ซื้ออาจลดลง พอซื้อเป็นจ านวนมากจะลดเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะใหม้ือปนืเข้ามา แต่ถ้า Apply กับของ
กรมบังคับคดี ไม่มีอะไรไดเ้ปรียบเสียเปรียบ เพราะการไปดูทรัพย์ที่ดินส่วนใหญไ่มไ่ด้เกีย่วกับกรม
บังคับคดี แต่เป็นความเสีย่งของผู้เช่า/ซื้อเอง หากเปลี่ยนมาท าโดยวธิีนี้ก็จะให้ข้อมูลได้มากกว่า 

การรับประมลู
ให้กับหน่วยงาน
ภายนอกของ
สหการประมลู 

 

- สหการประมลูประมลูมีการรับท าการประมูลให้กับหน่วยงานภายนอกด้วย เช่น ประมลู ๕G หรือ ๔G 
ประมลูเลขสวย ตอนน้ันทางกรมบงัคับคดีเข้าไปดูด้วยเป็นระบบมือถือท้ังระบบ ครั้งแรกเป็นการชู
ป้ายและมีแค่ ๒๐ หมายเลข ประมาณ ๒๐ ลา้นบาท แต่สดุท้ายครั้งนั้นได้ประมาณ ๔๐ กว่าล้าน
บาท ท่ีใช้ป้ายเพราะกังวลเรื่องของเวลาชูป้าย ไมไ่ดเ้ก็บข้อมูลการสู้ เพราะการเป็นป้ายเป็น manual 
หรือระบบออฟไลน์ ก็จะมาเหนื่อยตรงท่ีต้องกลับมาดูรีวิววีดโีอ และนั่งดูว่าป้ายท่ีสู้กัน ๒๐ หมายเลข
นั้น ประกอบด้วยใครบา้ง พอครั้งท่ี ๒ จึงใช้การประมลูแบบมือถือ จริง ๆ การประมลูแบบมือถือเป็น
แบบการประมูลแบบออนไซต์ ซึ่งปกติก็รับอยู่แล้ว 

- ค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่มาประมูล คิดเป็นรายคัน คันละ ๘,๐๐๐ บาท หากเป็นทรัพย์อื่น ๆ จะเก็บ
ค่าธรรมเนียมเป็นเปอรเ์ซ็นต์ เมื่อก่อนขายเองไม่ได้ผ่านการประมลู จะท าการฟ้องต่อไม่ได้ หากเป็น
ทรัพย์ท่ีแปลกก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจ เช่น พระพุทธรูป วัตถุโบราณ ภาพเขียน ไม้สัก ท าการประมลู
ยากต้องจัดเป็น Event หากใครมแีละต้องการเข้าร่วม และเคยท าให้พวกแบรนด์เนม 

- กรณีของการทางรถไฟ ที่ด าเนินการท าให้นั้นมีส่วนได้เสียกันน้อยมาก แต่กรมบังคับคดมีีหลายแหล่ง
ที่เป็นพันล้าน หากมีประกาศจากกรมบังคับคดีแล้ว มีรายใหญ่ต้องการได้ แล้วดึงประกาศออกคนอ่ืน
จะไมม่ีโอกาสทราบ หากพูดถึงการประมูลทรัพย์มูลค่าจ านวนมหาศาล สหการประมูลเคยเขา้ประมูล



๑๓๓ 
 

ประเด็น ข้อคิดเห็น 
ของส านักงาน กสทช. ประมาณ ๓-๕ ลา้นบาท การประมลู ๕G ไมรู่้เลยว่าใครกด ส าหรับการประมลู
คลื่น เนื่องจากมลูค่าสูงจะต้องใช้เวลาตัดสินใจ ไม่เหมือนรถยนต์เพราะรถยนต์ทรัพยไ์ม่มาก รถยนต์ 
๑ คัน ใช้เวลาไม่ถึง ๑ นาที 

- ส าหรับระบบ E-Auction การรถไฟไม่ได้ใช้ ทางการรถไฟใช้เฉพา E-Onsite ที่อยู่ในพ้ืนท่ีของบริษัท 
การวางหลักประกันใช้เพียงแคชเชียร์เช็คไม่รับเงินสดเพราะมีความเสี่ยงสูง หากมองในระยะยาวและ
มองความเป็นจริงถึงเวลาถ้าจะท าเรื่องพวกนี้จริง ๆ ควรร่วมมือกับธนาคาร เพราะการโอนเงิน
สามารถโอนเมื่อด าเนินการเสร็จ ก็โอนคืน ลูกค้าที่ประมูลออนไลนว์างมัดจ ากับเราวางเสร็จ หาก
ประมลูไม่ได้ให้กดในระบบออนไลน์ขอคืนภายใน สี่โมงเย็นถึงสองทุ่ม 

ประเด็นของการ
วางทรัพย ์

 

- ประเด็นของการวางทรัพย์แล้วคืน เป็นข้อติดขัดทางด้านกฎหมายเมือ่เป็นราชการ ส าหรับ
กระบวนการของทางการรถไฟหรอืของศุลกากรซึ่งเป็นส่วนของราชการต้องมีการวางหลักประกัน
ก่อนเพื่อเข้าประมลูจริง เป็นเรื่องธรรมดา ปัจจุบันมี Mobile Banking เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ประเด็น
ส าคัญ การรถไฟถือว่าย้อนไปไกลมาก ส าหรับการรถไฟในทรัพย์แตล่ะชิ้นจะให้วางร้อยละ ๑๐ ทีละ
รายการ เมื่อลูกค้ามาหน้างานลงทะเบียนในวันประมูลลูกค้าท่ีเป็นแคชเชียร์เช็ค ประมูลไมไ่ด้สามารถ
ขอรับคืนไดเ้ลย หากประมูลไดส้หการประมูลจะยึดไว้แล้วส่งให้การรถไฟ เพียงแค่น าแคชเชียร์เช็คมา
วางไว้ ช่วงแรกทางการรถไฟใช้เงินสด แต่กังวลเรื่องความไม่โปร่งใสเพราะเงินจ านวนมาก ในเรื่อง
การวางประกัน ความจริงแคชเชียร์เช็คอาจจะไม่แพง จะยุ่งยากตอนด าเนินการท าแคชเชียร์เช็ค
ในทางปฏิบัติก็ต้อง Verify สามารถปลอมกันได้ สมมุติกรมบังคับคดเีปิด Account ใครที่ท าการ
ประมลูสามารถโอนเข้าไปใน Account นี้และโอนออก 

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความยากง่ายใน
การด าเนินการขาย
ทอดตลาด 

- การบังคับคดีหลายเรื่องเป็นข้อกฎหมายประเด็นของเรื่องพวกนี้หากเปลี่ยนเอาเอกชนเข้ามา
ด าเนินการ หรือให้มาด าเนินการดา้นใด ๆ จะต้องแก้กฎหมาย ซึ่งเปน็สิ่งท่ีหน่วยราชการไม่อยาก
ด าเนินการ เช่น เรื่องของการบังคับคดี ระบเุลยว่าเป็นหน้าที่ของกรมบังคับคดี ตรงนี้ก็ไมส่ามารถท า
ได้แล้ว ในสมัยก่อนหากมเีจ้าหนี้หลายๆ ราย ก็จะใช้วิธีคือ สมมุติว่าธนาคารกรุงเทพขายทรัพย์ รวม
ของธนาคารแต่ทั้งหมดเป็นของกรมบังคับคดีเป็นคนจัด ธนาคารกจ็ะท าการกระจายเข้าประมูล 
ท้ายท่ีสุดก็จะคือกรมบังคับคดีเป็นคนท า เพราะฉะนั้นคดิว่ากฎหมายที่อาจจะต้องไปดหูรือว่าต้องไป
แก้ ส าหรับสหการประมูล ในการประมลูทรัพย์จะมีรถยนต์ ๓ ลาน มอเตอรไ์ซค์ ๑ ลานรวมเป็น ๔ 
ลาน ลูกค้าจะเข้ามาดูทรัพย์ ส าหรับกรมบังคับคดีที่เคยดูจะโชว์อยู่รปูเดียว และมีโฉนดแตไ่ม่ได้ระบุ
ว่า GPS อยู่ตรงไหน หากมีโฉนดกส็ามารถด าเนินการตรวจสอบได้ ส าหรับรายละเอียดในตัวทรัพย์ที่
สหการประมลูด าเนินการให้จะระบุไว้ว่าหากมีปญัหาในการโอน ลูกค้าต้องท าการเคลียรเ์อง รถเป็น
สภาพที่เครื่องพัง บริษัทท าการแยกให้ ส่วนใหญ่เป็นของประกันภัย หากเปรียบเทียบแล้วว่ากรม
บังคับคดีจะไม่ให้รายละเอียดในสว่นน้ีเลย เพราะว่าไม่ได้อยู่ในภารกิจของกรมบังคับคดี แค่บังคับคด ี
เช่น โครงการจัดสรรและเป็นพ้ืนท่ีส่วนกลางหลุดมาตั้งแต่ตอนจ านองธนาคารประมูลเสรจ็แล้วไม่
สามารถท าอะไรได้ เท่าท่ีปรากฏคอืหลายครั้งท่ีไม่มผีู้สูร้าคาหรือเลื่อนไปครั้งหน้า เพราะเริ่มตั้งแต่คน
ไม่รู้ การประกาศขายทอดตลาดอยู่ที่ส านักงานบังคับคดี ไม่แน่ใจว่าช่องทางอื่นมีหรือเปล่า แต่หาก
เป็นออนไลน์หรือที่ประกาศทางออนไลน์อาจจะเป็นบุคคลเฉพาะกลุม่หรือคนที่สนใจจริงๆ ขายได้
หรือขายไม่ได้ก็ไมไ่ด้ว่าอะไรกัน ถ้าสนใจที่แปลงนี้แล้วก็จะไปตามดจูากเว็บไซต์ของกรมบังคับคดไีด้
ทุกวันเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะขายหรือเมื่อไหร่จะบังคับคดีกันเสรจ็เพื่อมาขาย 

รูปแบบการประมลู
ของสหการประมูล 

- ส าหรับสหการประมูลกม็ีที่ทรัพย์ไม่ออกครั้งหน้าประมูลใหม่แล้วลดราคาลดลง ประมาณไม่ถึง ๑๐
เปอร์เซ็นต์ ดูราคาที่เหมาะสม เพราะบางเจ้าครั้งนี้ไม่ผ่านกไ็มล่ดเลยก็ให้บริษัทขายใหม่อีกเป็นรอบที่ 
๒ คนท่ีก าหนดการลดราคาอยู่ท่ีอ านาจของเจ้าของทรัพย์ บริษัทเปน็เพียงให้ค าแนะน า เปรยีบเทียบ
กับกรมบังคับคดีทีล่ดราคาลง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ และไปจบลงตรงที่ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ มีตดิอยู่มาก และ 
๗๐ เปอร์เซ็นต์นั้นเป็นราคาประเมินไม่ใช่ราคาตลาด ราคาตลาดต่ ากว่า ๗๐ และทรัพยส์ินก็ยังคาอยู่
ที่กรมบังคับคดีขายไมไ่ด้ ส าหรับรถยนต์ เป็นไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจ บริษัทอยู่กลางน้ าและ



๑๓๔ 
 

ประเด็น ข้อคิดเห็น 
ปลายน้ า เริ่มจากการขายรถไดด้ีกอ่น  ก็ผลิตรถมาก ขายรถมาก ก็ท าไฟแนนซ์มากตามมา ยิ่ง
เศรษฐกิจไม่ดี ยดึรถมาก รถก็จะมาหาบริษัทมาก จะมีที่ค้างอยู่ประมาณปีกว่าเพราะตอนแรกที่ซื้อรถ
จะไมไ่ดเ้สียมาก อีกส่วนท่ีจะวิ่งมาหาบริษัทคือรถที่ท าการจ าน าซึ่งจะไมเ่กี่ยวกับการผลติตั้งแตต่้นทาง 
รถที่ใช้แล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกคา้ เอามาจ าน ารถหรือเอามาเช่าซื้อรอบ ๒ ก็จะกลับมาหาบริษัทอีก 
เมื่อเช่าซื้อเสร็จ เพราะฉะนั้นของบริษัทเป็นกลางน้ าก็จะไหลมาทาง ๒ ช่องทาง ยิ่งช่วงนี้พักช าระหนี้
อยู่ ก็จะท าให้รถไหลเข้ามาช้าลง แต่ว่าช่วงปลายปีหน้าจะมามาก ปัจจุบันสิ่งท่ีอยากเห็นคือกลุ่มที่ ๓ 
ที่มีรถแล้วอยากขาย เดินไปให้เต็นท์ ๒-๓ เต็นท์ ประมูลวา่รายใดให้ราคาดีกไ็ปหารายนั้น เคยชินกับ
การไปหาเต็นท์ให้ราคา แล้วเต็นทข์ายรถต้องมีก าไร บริษัทก็ต้องการให้เกิดในกลุม่ ๓ คือคนที่
ต้องการขายแล้วเข้ามาหาบริษัท คนต้องการซื้อก็เข้ามามาที่นี่ ซึ่งท าได้แต่ทุกคนยังไมเ่ชื่อมั่น ทุก
อย่างต้องเป็นออนไลนไ์ม่สามารถใส่ยอดเพื่อเพิม่จ านวนเองได้ ราคาการประมูลในแตล่ะ Step จะมี
ระบุไว้ในระเบียบการประมลูอยู่แล้วส าหรับรถยนต์จะขึ้นทลีะ ๒,๐๐๐ เมื่อถึง ๑ ล้านบาท ก็
เปลี่ยนเป็น Step ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับมูลค่าทรัพย์ ซึ่งมีแค่ ๒ Step ง่าย ๆ ทรัพย์แต่ละตัว
จะมีราคาเปิด มอเตอรไ์ซค์ถ้าไมเ่กินหนึ่งแสนบาท จะเป็น step ละ ๑,๐๐๐ บาท หากเกินหนึ่งแสน
บาทจะขึ้นเป็น step ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นกฎการประมลู ซึ่งทุกคนรู้ จบประมูลจะบอกว่าออนไชต์
รายใดเป็นคนได้ และจะซิงค์เรื่องของการช าระเงิน ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นประเภทเดียวกัน ราคา
เลยใกลเ้คียงกัน การวางวงเงินจึงอยู่ในวงเงินเดียวกันท่ีสามารถดูทรพัย์ได้หลายทรัพย์ แต่ทางของ
กรมบังคับคดีนั้น ท่ีแปลงใหญ่ แปลงเล็ก ราคาต่างกัน ก็พูดยากและคิดว่าการขายของกรมบังคับคดี
ในแต่ละวันไม่ได้มากจริง ๆ หากแยกรายการ อาจจะง่ายกว่า 

กระบวนการในการ
ขายทอดตลาด 

- การที่กระบวนการขายทอดตลาดมีการเขียนไว้เป็นกฎหมายคือข้อด ีหากมีการตั้งกติกาไว้และท าตาม 
พอขายเสร็จแล้วคนท่ีต้องการถึงเวลาแล้วไม่ต้องการขายขึ้นมากไ็ม่ได้ เพราะมีข้อประกาศชัดวา่หากมี
คนเคาะราคาแล้วต้องขาย เป็นการปกป้องทั้งคนซื้อและคนขาย กฎหมายรองรับของบริษัทถึงแม้จะ
ไม่มีแต่ถ้าเคาะแล้วก็ต้องขาย ต้องรับผิดชอบท้ังสองฝ่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายหากเคาะไปแล้วไม่อยากซื้อ
จะถูกยึดมดัจ า หากไม่มีคนจัดการที่เป็นคนกลางต้องเกิดการฟ้องร้อง นอกจากว่าเขียนไปเลยว่า
คนขายมีสิทธ์ิไม่ขายตั้งแต่แรก ท่ีเจออยู่คือการขายรถยนต์ของกรมศุลกากร เขียนเอาไวเ้ลยว่าอ านาจ
ภายใต้คณะกรรมการทุกท่านและมีประธาน ประธานจะเป็นคนกดสมัยก่อนเป็นการยกชูป้ายชูธงกัน 
ให้มีการกดปุม่ ปุ่มสีแดงคือไม่ขาย  

การด าเนินการขาย
ทอดตลาดของ
บริษัทสินทรัพย์
สุขุมวิท 

 

- ปัจจุบันบริษัทบริหารสินทรัพย์มีการขายทอดตลาดเองได้ตามกฎหมาย ขายหุ้น บังคับจ าน า 
นอกจากน้ัน หากยึดทรัพยต์้องไปบังคับคดีจากกรมบังคับคดีเท่านั้น ปัจจุบันบริหารสินทรัพยย์ังไมไ่ด้
ด าเนินการถึงขั้นนั้นเพราะโดยหลกัทรัพย์สินของบริหารสินทรัพยไ์มไ่ด้มาก การขายทอดตลาดใน
ปัจจุบันต้องมีการขออนุญาตให้ชัดเจน แต่บริษัทสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (BAM) สามารถ
ด าเนินการไดเ้พราะมีหลักประกันธุรกิจ สร้างกระบวนการขายทอดตลาดเองโดยอิงแบบกรมบังคับคด ี
ด าเนินการเคาะแล้วท าการขาย 

- ทรัพย์ของบริหารสินทรัพย์สามารถเข้าไปดไูด้แต่ของกรมยังคับคดไีม่สามารถเข้าไปดไูด้ หากเป็นไป
ได้ถ้ามเีจ้าพนักงานบังคับคดีเอกชนโดยที่กรมบังคับคดีอนุญาต บริษทับริหารสินทรัพยส์ุขุมวิทก็
ต้องการจะเข้าไปด าเนินการให้ อย่างน้อยก็สร้างกระบวนการใหไ้ด้ หากกรมบังคับคดีอนุญาต เห็นว่า
ธนาคารส่วนใหญ่จะเข้าไปช่วยด าเนินการในบางเรื่องด้วย เนื่องจากกรมบังคับคดดี าเนินการช้าเพราะ
งานมาก 

สิ่งที่กรมบังคับคดี
ควรปรับปรุงใน
เว็บไซต ์

 

- ตรงหน้าของเว็บไซต์ของกรมบังคบัคดีควรมีการพัฒนา เช่น ตรงลาดพร้าว ๑๐๑ มีทรัพย์อะไรขาย
บ้าง แต่กรมบังคับคดดี าเนินการขายแต่ละช้ิน จึงมองไม่ออก เช่น มีคนต้องการได้อสังหารมิทรัพย์
แถวรามค าแหงก็สามารถกดเข้าไปทรัพย์ที่จะขายในตลาดรามค าแหงมีเต็มไปหมด สนใจจึง
ด าเนินการไปซื้อ เพราะฉะนั้นกรมบังคับคดีก็จะมีนักลงทุนบางกลุ่มมาไล่ซื้อทรัพย์และเมื่อเอกชน
น าไปขายก็ต้องมีกลยุทธ์ มีประชาสัมพันธ์ ต้องให้บริการมาก ๆ ส าหรับในเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี 



๑๓๕ 
 

ประเด็น ข้อคิดเห็น 
หากไมรู่้เลขคดีแดง ก็จะหาทรัพยใ์นหน้าเว็บไม่พบ 

- กลุ่มที่ด าเนินการซื้อมักจะท าการแบบครบวงจร ทั้งซื้อท้ังรีโนเวท โดยสามารถคดิไว้เลยว่าควร
ปรับปรุงในวงเงินเท่าใดเพื่อให้ทราบต้นทุน ความจริงแล้วในการขายทรัพย์จะต้องขายให้ไดร้าคาสูง 
เพื่อให้ลูกหนี้ได้รับการช าระหนี้แบบเต็มที่ กรมบังคับคดีที่ด าเนินการขายไมไ่ด้เพราะยังมคีวามยดึถือ
เรื่องความยุติธรรม หากกรมบังคบัคดีด าเนินการจดัรูปแบบการขายให้ดีอาจจะขายไดร้าคาดีขึ้น ซึ่ง
เทียบกับการขายทอดตลาดในรูปแบบของเอกชนท่ีการเข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถ
ช่วยให้เกิดตลาดได้กว้างขึ้น 

ความเห็นเกีย่วกับ
การขายทอดตลาด
ของกรมบังคับคด ี

 

- ระบบ E-Offering ด าเนินการมา ๒ ปีแล้ว ควรจะให้เกิดผลที่หากมผีู้ต้องการได้ทรัพย์จริง ๆ ก็ไม่
จ าเป็นต้องเดินทางไปไกล โดยการท าข้อมูลในเว็บไซต์ ให้สามารถช่วยในการตัดสินใจได้ การพัฒนา
แม้ว่าอาจล่าช้าแต่กต็้องประชาสมัพันธ์ไปเรื่อย ๆ อย่าท้ิง ยิ่งช่วงโควิด ทางกรมบังคับคดไีม่
จ าเป็นต้องงดขาย ควรขายเพื่อให้เงินเคลื่อนทรัพย์ออก ท าให้เศรษฐกิจหมุนเวียนต่อความสามารถท า
ให้มีคนมาสนใจซื้อมากข้ึน ท าไดโ้ดยการอ านวยความสะดวก โดยเนน้เปิดการขายให้กว้างขึ้น หาก
ทรัพย์ถูกดองไว้นานทางกรมบังคบัคดีก็มีช่องทางคือคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ที่จะช่วยดูถึง
การขายหลายครั้ง ท่ีต้องเอาเข้าประชุมเพื่อปรับราคาลง ในการประเมินราคานั้น ทางกรมบังคับคดี
จะประเมินเป็นบล็อก ไมไ่ด้ประเมนิตามสภาพ 

- กฎหมายที่มีการแก้ไขในปี ๒๕๖๐ กรมบังคับคดีประกาศ หลังจากยดึทรัพย์ภายใน ๖๐ วัน   กรม
บังคับคดีจะเอาทรัพย์ออกมาขายทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันก็ยังไมม่ีทรัพย์เอาออกมาขายหรือยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทั้งหมด แต่หากมีช่องทางการขายออนไลน์จะท าให้การขายทรัพย์ดีขึ้น 

- ในการส่งหมาย กรมบังคับคดตี้องออกไปส่งเอง ต่างกับศาลทีส่่งหมายทางไปรษณยี์ก็ถือว่าปิดหมาย
โดยชอบแล้วกระบวนการที่จะแจ้งลูกหนี้และด าเนินการต่อใช้ระยะเวลานานมาก ท าให้ไปร่าง
ประกาศไม่ได้ ไม่สามารถท าอะไรได้ 

- ส าหรับการประกาศขาย งดการขายโดยชอบ กระบวนการนี้คือต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบไม่ว่า
จะอยู่ที่ใดว่าจะมีการประกาศขาย  

- กรณีที่สถาบันการเงินทุกรายต้องการจะซื้อ แล้วรอราคาลงมา ๗๐ เปอร์เซ็นต์ แต่นานมากไมล่งมาถึง
สักที กว่าจะถึงก็อีกครึ่งปี ระยะเวลามันทอดยาว ซึ่งท าให้เสียเวลาในการที่ลูกหนี้หลายรายจะจบหนี้ 

การขยายโอกาสใน
การขายทอดตลาด
ของกรมบังคับคด ี

 

- ทรัพย์ติดอยู่ที่กรมบังคับคดีจ านวนมากประมาณ ๒ แสนล้านบาท หากสามารถด าเนินการให้
บุคคลภายนอกซื้ออาจจะต้องมีการตกแต่งหรือมีการหมุนเวียนทรัพย์ หากไมด่ าเนินการออกขาย
ทอดตลาด ใครก็ไมส่ามารถเอาออกไปได้ วันนีต้ิดอยู่ท่ีกรมบังคับคดี ทุกวันน้ีกฎหมายเปดิช่องหลาย
ตัวให้สามารถท าได้ดีขึ้นรวมถึงเรื่องของศาล การฟ้องแทบไม่ต้องส่งเอกสารแต่ใช้ระบบ E-Filing การ
สืบพยานก็ด าเนินการผ่าน Video Conference หากอยู่ต่างประเทศหรืออยู่โรงพยาบาล จึงต้องรีบ
พัฒนาและลดข้อจ ากัดหลาย ๆ เรือ่ง 

- กรณีที่ไปยึดทรัพย์และกรมบังคับคดีต้องส่งราคาประเมินท่ีดิน ต้องส่งภูมลิ าเนาจ าเลย สิ่งที่ควรจะท า
ตอนนี้คือส่งแค่ภาพถ่าย นอกจากนั้น ทางกรมบังคับคดีควรจะลิงค์กบักรมการปกครองหรือระบบ
ราชการได้ทั้งหมด ไม่ต้องด าเนินการส่งหรือรับรองเอกสารซึ่งจะรวดเร็ว เมื่อก่อนการประกาศขาย
ของกรมประมาณ ๑๕ ปีท่ีแล้ว ด าเนินการมา ๔ นัดต่ าสุด ๗๐ เปอรเ์ซ็นต์ จากปัจจุบันคือลดลงมา
จาก ๑๐๐ เป็น ๙๐, ๘๐ จนสุดทา้ยอยู่ที่ ๗๐ แล้วไมล่ดต่ าไปกว่านีจ้นกว่าจะขายได้ เพราะฉะนั้น
ราคาประเมินในขณะยดึทรัพย์ กรมบังคับคดีจะมีส านักงานท าการประเมินอีกครั้ง โดยขายเพื่อความ
ยุติธรรมทั้งหมด เพื่อไม่ให้ถูกร้องหรือท าให้คดีเกดิความล่าช้า ส าหรับหนี้ในสถาบันการเงินตอนน้ี 
หากรัฐบาลไม่ช่วยอาจจะถูกขายทอดตลาด ไม่ใช่ว่าจะมาเตะถ่วงเพราะบางคนชอบคิดว่าธนาคาร
ท าไมไม่ดึง โดยลืมไปว่าดอกเบี้ยขึน้ทุกวัน ถึงจุดก็จะต้องฟ้องล้มละลายต่อ นี่คือภาพใหญ่ของการ
บังคับคดี 

 



๑๓๖ 
 

๕.๕ สรุปประเด็นข้อคิดเห็นของผู้เข้ำสู้รำคำ 

 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าสู้ราคา จ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๐ คน (จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน)  
สามารถสรุปประเด็นที่ส าคัญได้ดังนี้ 

ประเด็น ข้อคิดเห็น 
ความคิดเห็นเรื่องการ
ขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

- การขายทอดตลาดด้วยวิธีการวิเลก็ทรอนิกส์เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องระวังในเรื่องของการเสนอราคา 
เนื่องจากในวิธีอิเล็กทรอนิกส์มีการก าหนดราคาเป็นขั้นบันได ท าใหไ้ม่สามารถเสนอราคาที่สูง
ข้ามขั้นได้ นอกจากน้ียังมีการปรับลดราคาเปดิประมูลหากไมม่ีผูส้นใจซื้อในรอบก่อนหน้า อาจ
ท าให้สุดท้ายราคาที่ประมูลไดไ้มส่งูเท่าที่ควร ท าให้ฝ่ายโจทก์เกิดความเสยีหาย 

- การขายทอดตลาดในระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องค านึงถึงการอ านวยความสะดวกหรือการพัฒนา
เครือข่ายเช่ือมโยง หากติดขดัอาจจะเกิดท าใหร้ะบบมีความลา่ช้า จะท าให้เสียเวลา โดยเฉพาะ
วันท่ีมีคนเข้าประมูลเป็นจ านวนมาก อันอาจเกิดขึ้นจากระบบอินเทอร์เน็ต ความไม่เขา้ใจของ
ผู้ใช้ระบบ และการขาดความเช่ียวชาญในการใช้ระบบ เป็นต้น 

- การขายในระบบออนไลน์ E-Offering/ E-Auction ถือว่าเป็นระบบที่ดี คือเปิดโอกาสให้กับคน
ทั่วประเทศท่ีจะท าการประมูลซื้อขายทรัพย ์

- หากจะพัฒนาเป็นระบบ E-Auction ก็เห็นด้วย ปัญหาคือเรื่องการท างานเนื่องจากไม่มีเวลาที่จะ
เข้ามาร่วมในส่วนน้ี หากเป็นระบบ E-Auction มันจะสะดวกขึ้น เพราะแม้แต่ E-Offering ก็
ยังคงต้องเดินทางมาที่กรมบังคับคดีอยู่ดี ซึ่งมองว่าไมส่ะดวก จึงไมส่นใจเข้าร่วม E-Offering 

การขายทอดตลาด
ผ่านเว็บไซต์ใน
ต่างประเทศ 

- การขายทอดตลาดผ่านเว็บไซต์ในต่างประเทศถือว่าใช้ได้ แต่เนื่องจากในประเทศไทยยังไมร่องรับ 
หากขึ้นเว็บไซต์ก็ดี แต่ยังมคีวามกงัวลในเรื่องของคลื่นความถี่ท่ีจะมารองรับการใช้งานในจุดนี้ว่า
ยังไม่รวดเร็วพอ เช่น การใช้สัญญาณโทรศัพท์ หากไมผ่่านก็จะเกิดความล่าช้า เมื่อเปรียบเทียบ
กับต่างประเทศยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

เปรียบเทยีบการขาย
ทอดตลาดแบบปกติ
กับแบบออนไลน์  

- ข้อแตกต่างระหว่างการยกเสนอราคากับการประมลูผ่านระบบนั้น คือ การที่มีการประมลูผ่าน
ระบบอาจเกดิความล่าช้า ต้องรอเวลาเพื่อให้ราคาปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ในขณะที่ถ้าเป็นระบบ
เดิมผู้เข้าสูร้าคาสามารถเห็นราคาได้เลย ไมต่้องรอ  

- การประมูลแบบปกติเมื่อท าการใสร่าคาเท่าไหร่กส็ามารถท าได้เลย หากไม่มีใครยกประมลูก็จะ
ด าเนินการต่อทันที หากเป็นประมลูแบบ E-Offering Auction อาจจะต้องใช้เวลาเพราะต้องรอ
อีกฝั่งที่ยังไม่กดหรือไมม่ั่นใจว่าจะประมลูทรัพยส์ินตัวนี้หรือไม่ แตห่ากมีการบรหิารจดัการใน
ส่วนน้ี อาจมีการส ารวจก่อนว่าทรพัย์ใดไม่มผีูส้นใจก็ตัดออกจากระบบเลย จะท าให้เกิดความ
รวดเร็วมากขึ้น 

- การประมูลแบบออนไลน์จะดีกว่าตรงที่มีการมาดูทรัพยต์่าง ๆ และการเข้าถึงข้อมูลของทรัพย์ใน
รูปแบบออนไลนจ์ะละเอียดกว่าการที่ต้องมาดูที่กรมบังคับคดเีอง 

ความคิดเห็นถึงข้อดี
ของการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

- หากเข้าระบบแบบ E-Auction แบบเต็มรูปแบบมันจะดีและไม่ได้กงัวลอะไรเนื่องจากท างานกับ
หน่วยราชการ และให้ทางกรมไดพ้ัฒนาระบบและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 

- หากเป็นการช าระเงินในรูปแบบของการออนไลน์ เช่น การสแกนผ่าน QR Code จะเกิดความ
สะดวกเนื่องจากไมต่้องเดินทางมาถึง ๒ ครั้ง เหลือเพียงครั้งเดียว ไมม่ีการต่อแถววางทรัพย์เป็น
เพียงการวางทรัพย์ผ่านบตัร มคีวามมั่นใจท่ีจะให้ตดัผ่านออนไลน์ หรือ Electronic Banking 
เพราะมคีวามมั่นใจกับทางกรมบังคับคดี  

ความคิดเห็นถึงข้อเสีย
ของการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

- ในมุมมองของผู้ซื้อมองว่าการมีคนเข้าร่วมประมลูมากเนื่องจากใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจ์ะท า
ให้ราคาทรัพย์เพิม่สูงขึ้น ซึ่งจะไม่ดตี่อผู้ซื้อ 

- คิดว่าในระบบปกติน่าจะดีกว่าเนื่องจากทราบผู้เข้าร่วมประมลูได้ 
- ส าหรับการเข้าไปประมลูออนไลนก์ารเข้าถึงของประชาชนไมส่ามารถเข้าถึงได้ เนื่องจาก

ประชาชนไม่มคีวามรู้ หรือการศึกษาเทคโนโลยีประชาชนไมส่ามารถเข้าใจได้ท าให้เสียโอกาสของ



๑๓๗ 
 

ผู้ที่รู้เทคโนโลยีมากกว่า เนื่องจากความรู้ของคนรุ่นหลังและคนรุ่นใหม่มีความแตกต่างกัน 
- อุปสรรคการประมลูในการด าเนินงานของระบบ จากประสบการณ์ในการเข้ามาประมูลทรัพย์

บ่อย ๆ มักจะเกดิปัญหาระบบขดัข้องตรงส่วนของการขายเป็นระบบปกติ ขัดแย้งกันเองในล าดับ
การขายเนื่องจากข้อมลูไม่แสดงบนหน้าจอหรือระบบต้องรอประมาณ ๑๐-๑๕ นาที หรือรอให้
เจ้าหน้าท่ีมาแกไ้ขระบบการท างาน 

ข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้อง 

- การวางหลักทรัพย์ควรจะเป็นแบบออนไลน์ และสามารถใช้ได้ทุกธนาคาร 
- การเช่ือมั่นในการวางเงินมัดจ าหรอืการไดเ้งินคืนต้องมีความเชื่อมั่นสูง เนื่องจากก่อนเข้าท าการ

ประมลูเราต้องท าการวางหลักทรพัย์ก่อน เพราะหากเป็นระบบออนไลน์แล้วจะยุ่งยากกังวลใน
เรื่องของการวางหลักทรัพย์ เนื่องจากระบบปกติคือการคืนหลักทรพัย์ง่าย เป็นการคืนวันต่อวัน 
สามารถใช้บัตร เดบติได้ (ในกรณทีี่วงเงินสูง) หากไม่ได้ทรัพย์ก็จะท าการคืนเงินกลับเข้าบัตร ณ 
ปัจจุบันสามารถใช้บัตรในการวางหลักทรัพยไ์ด้เหมือนการวางวงเงินไว้เมื่อท าการประมูลเสรจ็ก็
จะท าเรื่องคืนเงิน หากเป็นระบบ E-Auction เราจะมั่นใจได้อย่างไรเนื่องจากระบบไม่ใช่
เจ้าหน้าท่ี ความปลอดภยัของระบบ 

- การดูทรัพย์หากมีมากกว่า ๑ ภาพก็จะดี และหากมีการเช่ือมต่อกับทรัพย์ให้ดูง่าย ก็จะดี ตอนนี้
หากเป็นโฉนดจะสามารถตรวจสอบได้ง่าย แต่หากไม่ใช่เลขท่ีโฉนดจะท าการตรวจสอบไมไ่ด้
เนื่องจากกรมที่ดินไม่รองรับ หากเป็นทีต่่างจังหวัดไม่ใช่โฉนดและเปน็ในรูปแบบเดียวกันกับโฉนด
ก็จะดี ของกรมบังคับคดเีข้าระบบ GIS ได้สามารถเขา้ไปตรงนั้นได้หมดทั้งแผนที่ จะลดความ
ยุ่งยากในการเข้าไปเช็คทรัพยไ์ด ้

- การเปลีย่นเป็นระบบออนไลน์ก็ดี แต่ต้องคัดกรองผูเ้ข้าร่วมประมูลหรือการวางหลักประกัน 
ต้องการให้คนท่ีพร้อมส าหรับการประมลูจริง ๆ เพื่อจะท าการดรูาคาทรัพย์ในระบบออนไลน์ 
ส าหรับรูปแบบการประมูล เพียงแค่ตัวเลขให้เห็นหรือการเคาะให้เหน็ราคาก็เพียงพอแล้ว ปกตดิู
ราคาการประมูลเป็นหลัก 

ข้อกังวลของผู้เข้าสู้
ราคาต่อการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

- มีประเด็นห่วงเรื่องการตอบสนองแบบ Real Time จะมีความสมบรูณ์แบบหรือไม่ หากไม่ 
อาจจะเป็นการเสยีโอกาสของผู้เขา้ร่วมประมลูแบบออนไลน์ 

- หากเป็นระบบออนไลนเ์ลยกจ็ะดี แต่กังวลเรื่องการตรวจสอบระบบความโปร่งใส 
- หากเป็นการประมลูออนไลน์ก็อาจจะมีคนคดิว่าราคาที่ข้ึนใครเป็นคนเคาะ มีตัวตนหรือไม่ หาก

มองในแง่ร้ายว่ากรมบังคับคดเีป็นผู้ท าการเคาะก็อาจจะไมม่ีคู่แข่ง ในมุมมองเห็นว่าการประมูล
อยู่ท่ีราคา ความมั่นใจในระบบจะเกิดจากความโปร่งใส ควรท าการศกึษาบริษัทท่ีมีการประมลู
ออนไลน์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสหการประมูลหรือ E-Auction ของทางราชการบางส่วนซึ่งมีอยู่แล้ว 
หรือสหการประมูลที่ประมลูรถ 

- ประชาชนท่ัวประเทศยังไมส่ามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ การจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการประมลู
แบบออนไลน์ท าได้อย่างไร ประโยคที่ใช้ในการเข้าถึงการประมลูออนไลน์ แตล่ะเมนูในหน้าเว็บมี
ความหมายอย่างไร การเข้าถึงระบบออนไลน์แตต่้องสามารถเข้าถึงประชาชนหรืออธิบายให้กับ
ประชาชนทั่วประเทศเข้าใจ ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจหรือทราบแล้วว่าระบบของเว็บไซต์เป็นอยา่งไร  

ประเด็นอื่น ๆ - ภาษีรายได้ของเจ้าของเดมิที่ผู้ซื้อจะต้องไปรบัภาระ ปกติจะขอคืนได้ภาษีของเจ้าของเดิม
สามารถขอคืนได้จึงไม่ต้องเสียซ้ าซอ้นเรื่องภาษีเงินได้ของเจ้าของโฉนดเดิมจากการประมลูทรัพย์ 

- ส่วนของผู้อยู่อาศัยเมื่อท าการประมูลทรัพยไ์ปแล้ว มผีู้อยู่อาศัยเดิมท าให้การเข้าครอบครองหรือ
การเข้าพื้นที่ขอเข้าไปใช้ทรัพย์จะมีปัญหาเจ้าของทรัพย์เดมิไมย่อมออก ไม่มีข้อก าหนดหรือ
มาตรการที่ชัดเจนท่ีจะบังคับให้เจา้ของเดิมออกอย่างเดียวกันกับการขายทอดตลาดด้วยการ
บังคับเอาโฉนดออกขายทอดตลาดได้ แตไ่มส่ามารถบังคับให้เจ้าของเดิมออกจากทรัพยไ์ด้ 

- ค่าส่วนกลางส่วนท่ีเป็นคอนโดให้ใช้แบบความชัดเจน การค้างค่าส่วนกลางของคอนโดหรือ
จัดสรรของนิติบุคคลขอให้มีระบบที่ชัดเจนไมเ่กิดปัญหากับนิติบุคคล หากเป็นคอนโดใหผู้้ซื้อ
ช าระค่าส่วนกลางก่อนแต่หากเป็นหมู่บ้านจัดสรรผู้ซื้อไมต่้องช าระ อยากให้ระบบในส่วนน้ีเป็น



๑๓๘ 
 

มาตรฐานแบบเดียวกัน 
- การด าเนินการเข้าดูแลทรัพย์ในระดับที่เป็นเจ้าของได้ หรือการประมลูบ้านหลังนั้นได้ถือว่าคุ้มใน

การเดินทางเข้ามาประมูล เนื่องจากไม่มีทางทราบว่าสภาพทรัพย์เปน็อย่างไร การเข้าท าการ
ตรวจสภาพทรัพยเ์ป็นไปได้ยาก เสนอหากผู้ที่ต้องการตรวจทรัพย์เสนอรายชื่อให้กรมบังคับคดี 
แล้วให้กรมบังคับคดีด าเนินการแจง้ให้นิติบุคคลทราบว่า วัน เดือน ปี เวลา ใด ที่จะมผีู้เข้า
ประมลูไปดูทรัพย์และชื่ออะไร 

- ปัจจุบันการวางหลักประกันสูง เงินท่ีวางมัดจ าไวสู้งและขั้นตอนการด าเนินการเข้าประมูล 
เนื่องจากลูกหนี้ที่ต้องการเข้าประมูลต้องวางหลักประกันสูงมาก เมือ่เทียบกับสมัยก่อน 

- การเข้าตรวจสอบทรัพย์ มีความยุง่ยากเมื่อซื้อทรัพย์ได้แล้วแต่เจ้าของทรัพย์เดิมไม่ได้ออกจากตัว
ทรัพย์ ผู้ซื้อทรัพยไ์มส่ามารถให้ธนาคารเข้าด าเนินการประเมินราคาทรัพย์ได้ เมื่อท าการประเมิน
ไม่ได้ ทางผู้ซื้อก็ไม่สามารถซื้อทรพัย์ตัวนั้นได้ ทางธนาคารจึงท าการยึดมดัจ า ควรจะออก
กฎหมายให้จ าเลยยินยอมใหผู้้ซื้อทรัพย์สามารถเข้าไปประเมินได้ เพราะผูซ้ื้อทรัพย์เข้าไป
ประเมินไมไ่ด้ธนาคารก็จะไมส่ามารถอนุมัติเงินกู้ได้ 

 
๕.๖  สรุปประเด็นข้อคิดเห็นของผู้ให้บริกำรขำยทอดตลำดทำงเว็บไซต์  

 การรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการขายทอดตลาดทางเว็บไซต์ จ านวนรวมทั้งสิ้น ๒ คน (จ านวนไม่
น้อยกว่า ๒ คน) สามารถสรุปประเด็นที่ส าคัญได้ดังนี้ 

ประเด็น ข้อคิดเห็น 

การขายทอดตลาด
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบังคับคด ี
 

- ระบบ E-Auction ของกรมบังคับคดีไมส่ามารถสนับสนุนการประมลูไดม้ากนัก เนื่องจากกฎหมาย
ไทยพยายามให้สิทธิ์ลูกหนี้ ปกป้องจนเกินเหตุ และยังมีปญัหาในเรือ่งสิทธ์ิว่าใบอนุญาตยังเป็นช่ือ
ลูกหนี้ เมื่อลูกหนี้ไม่ด าเนินการต่อใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขาดหรือมีการต้องรื้อตึก กระบวนการนี้
มีปัญหา ท าให้กรมบังคับคดไีม่มรีะบบที่ดี แต่ต่อมาเริม่มองเห็นประเด็นทางธุรกิจมากขึ้นในเรื่อง
ของการขายทอดตลาด 

- ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีคือฝ่ายก ากับงานคดี เป็นงานเกีย่วกับการขายทอดตลาด 
ปัจจุบันนีก้รมบังคับคดี มี E-Offering การแก้กฎหมายให้เจ้าพนักงานบังคับคดีของเอกชน
ด าเนินการมีจ ากัด จึงมีแค่การบังคับคดีใหญ่ ๆ เท่านั้น ที่มสีถานท่ีหรืออะไรรองรับ เพราะไม่ใช่งาน
โดยตรงของเอกชน เช่น การมาประมูลที่กรุงเทพฯ หากคนเชียงใหมส่นใจต้องขับรถไปจองเครื่อง
ผ่านระบบได้ แต่พอวันประมลูจริงคือวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ก็ต้องไปที่หน้าจอเพื่อวางเงินประกัน
เพราะเป็นเงื่อนไขการเข้าสูร้าคา ก็จะได้ User Password ในการที่จะเข้าร่วมแข่งประมลูในทรัพย์
ตัวนั้น ซึ่งจะมีเจ้าพนักงานบังคับคดีคอยติดตามหากได้ทรัพย์แล้วจะต้องด าเนินการอยา่งไร เมื่อมีผู้
ซื้อได้จะต้องด าเนินการอย่างไร หากซื้อไมไ่ด้ก็มารับซองที่วางประกนัคืน คือปัจจุบันเท่าที่ทราบ
เกี่ยวกับการ E-Offering พันธกิจของกรมบังคับคดีนั้นให้เป็นไปตามค าพิพากษา ซึ่งมีค าสั่งของกรม
บังคับคดีเตม็ไปหมด ในท่ีสุดกม็ีแพลตฟอร์มของกฎหมายต้องมเีอกสาร ซึ่งปัจจุบันกม็ีการพัฒนา
อิเล็กทรอนิกสล์ายมือช่ือเอกสารหรือที่เป็นลายน้ าซึ่งถูกรับรองตามกฎหมาย มเีรื่องการประชุมผ่าน
ระบบโดยไม่ต้องนั่งประจ าที่ 

- การขายทอดตลาดแบบอเิล็กทรอนิกส์ ทางกรมบังคับคดสีามารถท าการขายทอดตลาดได้ทั่วโลก 
เพราะมีการเปดิช่องให้แล้ว แต่ที่ยงัไม่ขับเคลื่อนไปเพราะมีปญัหาเรือ่งการกดหรือระบบการขายที่มี
การล่าช้าเรื่องเวลา เพราะจะมีผลในทางกฎหมายทันทีหากด าเนินการกดในเวลา ๑๒:๐๐ น. และ
เรื่องการน าส่งเอกสาร หากปัจจุบนักฎหมายเปิดช่องสามารถท าได้ เพราะปัจจุบันต้องเดินทางไปท่ี
ส านักงานบังคับคดีเชียงใหม่ท าการขายที่เชียงใหม่เพื่อเอาโฉนดสญัญาจ านองมาโอน ถึงอย่างไรก็
ต้องเดินทางไปที่เชียงใหม่อยู่ดี เรือ่งการวางเงินก่อนซื้อจะด าเนินการอย่างไรนั้น จะมผีลทาง



๑๓๙ 
 

กฎหมายตามมามีอยู่เรื่องเดียวคือการด าเนินกระบวนพิจารณาทีไ่ม่เป็นธรรม จะไม่ชอบด้วย
กฎหมาย จึงไม่สามารถท่ีจะด าเนนิการไดเ้ต็มทีส่ าหรับที่เอกชนท าที่สามารถขายได้เตม็ที่ ส่วนน้ันคือ
มีการให้ความยินยอม แตส่ าหรบักรมบังคับคดีคือการเอาทรัพย์ของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดโดย
การเปลีย่นกรรมสิทธ์ิทันทีโดยหมายศาล เพราะฉะนั้นผู้มสี่วนได้เสียทั้งหมดที่เสียประโยชน์จะท า
การคัดค้าน 

- การขายทอดตลาดออนไลน์ควรจะท าตั้งนานแล้ว แตด่้วยส านวนที่เข้าไปที่กรมบังคับคดีน่าจะเป็น
ล้านส านวนและมีทรัพย์สินเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ประมาณ ๒ แสนล้านบาทในปีนี้ ส่วนของเก่ามี
ค้างอยู่อีกเท่าใด โดยประมาณน่าจะมีสัก ๓ แสนล้านบาท ทรัพยส์นิจะถูกกองไว้ท่ีกรมบังคับคดไีม่
สามารถเอาออกได้ เศรษฐกิจไม่หมุนไม่ว่าลูกหนี้จะเอากลับคืนไป หรือบุคคลภายนอกด าเนินการซื้อ 
เพราะฉะนั้นเป็นคลังที่หากท าการยึดมาแล้ว สิ่งที่ภาครัฐจะได้คือหากคู่ความตกลงถอนการยึดทาง
กรมบังคับคดีจะคิด ๒ เปอร์เซ็นตจ์ากราคายดึ ๒ แสน ล้านบาทที่ยดึไป หากขายทอดตลาดกรมจะ
หัก ๓.๕ เปอร์เซ็นต์รวมอากร เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องท าตั้งแต่ด าเนินการยึดทรัพย์ ร่างประกาศ
ขาย ท าการขายตรวจสอบความถกูต้องไม่ให้เหลื่อมล้ าไม่ใหผู้้มสี่วนได้เสียฟ้องร้องตัวเองด้วย จนถึง
ขายและเอาตัวทรัพย์ออกไป เพราะฉะนั้นงานมีมาก เจ้าพนักงานบังคับคดีเอกชนเมื่อ ๑๕ ปีท่ีแล้ว 
อธิบดีคนเก่าเปดิมาแล้วแบบสดุเหวี่ยง สถาบันการเงินสามารถตั้งพนักงานเอกชนเพื่อขับเคลื่อนทาง
กรมบังคับคดเีพียงแค่ก ากับดูแลเท่าน้ันว่าอย่าให้ผิดกฎหมาย ส าหรบัวันนี้กฎหมายเกี่ยวกับเจ้า
พนักงานบังคับคดีเอกชนออกมาแล้วอยู่ที่ว่ากรมบังคับคดีจะผลักดันอย่างไร 

ระบบการประมูล
ทรัพย์ของสหการ
ประมลู 
 

- ส าหรับสหการประมูล การขายทอดตลาดตามแนวคิดของบริษัท ที่มคีวามเชื่อมั่นเสมอคือการขาย
ทอดตลาดคือวิธีการขายท่ีเป็นทางการที่สุด เพราะเปิดให้มีการแข่งขันราคาเป็นการขายทอดตลาดที่
ตรงและโปร่งใสมากกว่าการไปเจรจาซื้อขายกัน เพราะสามารถแข่งราคาได้ จะได้ราคาทีด่ีที่สุด 
สหการประมลูใช้ E-Auction เพราะช่วยในเรื่องของเครือข่าย ท าใหค้นรับรู้มาก เข้ามาประมลูแข่ง
กันมาก ซึ่งหากเป็นการขายทอดตลาดธรรมดาที่ไม่ใช่ E-Auction ก็อาจจะไม่เวิร์คมากเท่านี้ แต่ของ
สหการประมลู การประมลูแบบ E-Auction  นอกจากระบบการประมูลแล้ว มีการไลฟ์ถ่ายทอดสด
ตอนประมลู เพราะฉะนั้นคนเห็นสถานท่ีเห็นว่ามีการแข่งกันจริง มี E-Auction ที่เป็นระบบ 
เนื่องจากกังวลว่าจะเกิดค าถามว่ามีการแข่งขันกันจริงหรือไม่ หรือวา่มีการเตรียมการได้หรือไม่ที่จะ
มีคนไปอยู่เบื้องหลัง แต่ส าหรับของสหการประมลูคือเปิดแข่งกันหน้าลาน ซึ่งสามารถประมลูได้ แต่
ก็ไม่ได้ใช้ E-Auction ทั้งหมด มีการประมูลทั้ง E-Auction และประมูลหน้าลานโดยตรงท้ัง ๒ 
ระบบ สามารถเขา้สมคัรและถือปา้ยมาจากท่ัวประเทศจะมาจากท่ีใดก็ได้หรือทั่วโลก โดยมไีอดเีพื่อ
ประมลูเมื่อถึงเวลาและเมื่อทรัพยต์ัวนั้นเข้ามากส็ามารถประมูลจากที่ใดก็ได้ แข่งพร้อมกันใน
ทรัพย์สินชิน้เดยีวกัน ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบจะมีเรื่องของการดูทรัพย์เท่านั้น อยู่ที่ความมั่นใจ
ของ E-Auction house มากกว่า คนดูทรัพย์มีความมั่นใจว่ามีการแจกแจงรายละเอียด การดเูกรด 
การวางประกันแล้วคืน จึงสร้างความมั่นใจมากขึ้น การมาดูทรัพย์ความจริงไม่ได้เป็นข้อจ ากัด
เพราะว่าถ้าไม่มา วันประมลูก็จะมาขอดูก่อนก็มีโอกาสท าได้ การมาดูทรัพย์คนมาดูกับคนตดัสินใจ
ไม่ใช่คนเดียวกัน บางคนส่งตัวแทนมาถึงเวลาคนเคาะราคาอาจจะเป็นเจ้าของเต็นท์ การเคาะราคา
หมายถึงว่าคนสั่งว่าจะสู้ถึงราคาเทา่ใด เพราะบางครั้งคนมาดูทรัพย์กอ็าจไมไ่ด้เป็นเจ้าของ 
ยกตัวอย่าง เจ้าของเต็นท์มีการประมูล ๒-๓ แห่ง ก็ไปไม่ได้ ต้องส่งคนไปดูรถ เพราะฉะนั้นก็ช่วยได้
ในระดับหนึ่ง และเรื่องที่ปฏิเสธไมไ่ด้คือโลกเปลี่ยนไปมาก การประมลูส าหรับคนสมัยใหม่และคน
สมัยเกา่ไมเ่หมือนกันคนสมัยก่อนเวลาจะซื้อของยังต้องเดินไปห้าง แต่คนปัจจุบันไม่สนใจ ใช้ดูทาง 
Line ถ้าเป็นของต่างประเทศก็ดรูายละเอียดได้หลายอย่างจึงขอซื้อ ไม่ต้องท าแบบสมัยก่อน ดังนั้น
ในเรื่อง Option ที่แม้จะเป็นการประมลูรถแต่กม็ีคนบางคนท่ีต้องการผ่านออนไลน์ 

ประเด็นและ
รูปแบบการท า E-
Auction  

- การท า E-Auction ในช่วงแรกโดยเฉพาะคนท าเกีย่วกับเต็นท์รถอาจจะเป็นคนโบราณยังต้องการมา
ดูสภาพรถ ปรากฏว่าติดสถานการณ์โควิด-๑๙ ส าหรับการท า Option ท ามานานแล้วแต่คนส่วน
ใหญ่ยังต้องการมาดูทรัพย ์
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 - ก่อนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ประมาณ ๕-๖ ปี เป็นช่วงแรกที่ท า โดยใช้วิธีเช่าใช้ระบบ แต่มาช่วง ๔ 
ปีหลัง สหการประมูลท าการพัฒนาระบบเอง เรื่องการดูทรัพย์หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่นา่จะตดิ
ปัญหาอะไร รถยนต์มีจ านวนทรัพย์มากและเคลื่อนไหวตลอดเวลา อสังหาริมทรัพย์เวลาคนจะ
ประมลูต้องไปดูก่อนอยู่แล้ว ถึงจะประมลูจริง หรือว่าออนไลน์อย่างไรก็ต้องดูทรัพย์ก่อน จึงเป็น
เพยีงวิธีการเท่านั้นท่ีแตกต่างกัน ในความจริงเวลาไปจริง ๆ อาจดูอสังหาริมทรัพย์ผดิแปลง ส าหรับ
การดูทรัพย์ของบริษัทสหการประมูลนั้น ที่ไมม่ีปัญหาเพราะได้เพิ่ม Option หรือว่ารายละเอยีดของ
ตัวทรัพย์เพื่อให้ความมั่นใจ เมื่อก่อนเคยประมูลอสังหาริมทรัพย์ของป่าไม้ มีที่ดิน ตึก บ้าน ข้ึนโชว์
ให้ลูกค้าก่อนว่าอยู่ที่ไหนบ้าง ลูกคา้ก็สามารถไปดูก่อนได้ ต้องบอกกอ่นว่าเนื่องจากเป็น E-Auction 
ท าให้มีเวลาดูทรัพย์สินนาน ข้อมูลสามารถจัดได้เต็มที่ ในขณะที่กรมบังคับคดีอาจมีข้อจ ากัดมากใน
หลาย ๆ เรื่อง  

- E-Auction อาจจะออกมาไมด่ี หากกรมบังคับคดีบังคับคดีเอาไปท าเอง หากจะเอามาให้เอกชน
ด าเนินการท าการตลาดให ้ต้องบอกผู้เข้าประมูลว่าจะมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตอนท่ีเอาข้อมูล
มาประมวลควรท าการลงพื้นที่ด้วยในระดับหนึ่ง สื่อสารการตลาดเต็มที่ ทุกวันน้ีกรมบังคับคดี   
ร้อยละ ๓๓.๓๓ สามารถท าการตลาดได้เลย เช่นพื้นที่ในหมู่บ้านจดัสรร ถ้าท าใบปลิวแจกว่าใคร
ต้องการได้บา้นในหมู่บ้านนี้ท้ังแปลง แต่ทั้งนี้ ร้อยละ ๓๓.๓๓ ของทรัพย์ท่ีกรมบังคับคดีกลับไมไ่ด้
ท าอะไร 

- รูปแบบ E-Auction มีหลายรูปแบบ เช่น มีการตั้งเวลาไว้เลย สมมุตวิ่าทรัพย์รายนีต้ั้งเวลาไว้เลย ๑ 
วัน ๒ วัน หรือ ๓ วัน ให้ท าการประมลู เมื่อประมลูเสร็จก็จบกันไป หรือจะประมลูเฉพาะช่วงเวลานี้ 
หากใครสูไ้ด้กส็ู้กันไป สามารถตั้งเวลาได้คล้าย ๆ กับของ eBay แต่อยู่ที่กฎการประมลูด้วยว่า
ยอมรับอะไรได้ในระดับใด ส าหรับของบริษัทสหการประมลูมีทั้ง ๒ รปูแบบ คือ การประมลูหน้า
ลานลงทะเบยีน และการประมลูผา่นระบบ E-Auction ซึ่งสามารถประมลูที่บ้านโดยสมัคร email 
ให้หมายเลขโทรศัพท์ วางประกัน และประมลูผ่านออนไลน ์

- การประมูลในรปูแบบ E-Onsite ของบริษัทสหการประมลู เป็นระบบการช่วยลูกค้าหนา้ใหม่ หรือ
ลูกค้าท่ีไมต่้องการให้ใครเห็นป้ายไม่อยากให้คนมาจับฮั้ว เป็นการกดผ่านระบบมือถือ สู้กันผ่าน
ระบบ ประมูลแบบ E-Onsite คือมาที่น่ี แล้วบริษัทฯ ด าเนินการให้ ไม่ต้องยกป้าย ได้เห็นทรัพย์ 
เรื่องนี้บริษัทฯ เคยท าการประมลูให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ทีน่ าเอาทรัพย์ที่ไม่ใช้แล้วมาให้
บริษัทฯ ประมูลขาย ครั้งแรกจะให้ใช้ยกป้ายกันอย่างเดียวซึ่งจะมีเจ้าใหญ่ ท่ีหากคนอ่ืนยกป้ายมา
เมื่อใด ก็จะเดินไปหาคนนั้นทันที เลยท าให้ต้องมีการประมูลมีหลายรูปแบบ แบบแรกคือการยกป้าย
และพยายามบังคับหรือไม่ก็ถามช่ือเลย แบบที่ ๒ เริ่มมีการควบคุมมากขึ้น เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นการ
ใช้โทรศัพทซ์ึ่งไปไดด้้วยดี แบบท่ี ๓ บังคับให้ใช้การกดอย่างเดียวและนั่งประมลู เมื่อเข้าในพ้ืนท่ี
เฉพาะจึงเพิ่มระเบียบ ให้คนท่ีจะเข้าแข่งขันพร้อมผู้ช่วย ๑ คน ทางการรถไฟต้องรับได้ท่ีบริษัทฯ จะ
ขอเชิญคนออกหากไมไ่ด้ปฏิบัติตามกฎ เช่น มีการเดินไปเดินมา คนมาลงทะเบยีนที่มาประมลูทรัพย์
เป็นหลักสิบแต่เวลาสู้กันจริง ๆ มปีระมาณ ๑-๒ คน เพราะว่าครั้งแรกก่อนที่จะมาประมลูราคาจะมี
การเปิดเผยรายชื่อว่าจะมีใครมาบา้งจึงมีการเคลียร์กันหมดก่อนหน้า เพราะการที่จะลงทะเบียนซื้อ
ทรัพย์ระดับนี้ จะมีขั้นตอนค่อนข้างมาก วางเงินมัดจ าสูงพอสมควร หากลงประมูลแล้วไม่สู้ ดังเช่น 
กรณีของ โทรศัพท์ที่มีผูเ้ข้าประมาณ ๓๐ ราย ท่ีแต่คนที่ประมลูจริงไม่ถึง ๒๐ ราย โอกาสที่คนเขา้
ประมลูแล้วมองหน้ากันมีมาก 

- หากเป็นการขายทอดตลาดด้วยระบบออนไลน์การเคาะสามารถเห็นได้ชัดจริง แต่เกิดเคาะในเวลา
เดียวกัน เป็นปัญหาว่าใครได้ ถ้ามีการกดพร้อมกันเวลาเดียวกัน แต่หมายเลขที่กดขึ้นก่อนคือสมมุติ
ว่าเป็นโคราช ทุกคนก็จะสงสัยว่าท าไมไม่เป็นตัวเองได้ เพราะต่างคนต่างไม่เห็นกัน การประมูลใน
ห้องจะสามารถเห็นได้เลยว่าคนใดยกก่อนเพราะเห็นชัด ปัจจุบันท่ีเป็นระบบออฟไลน์ก็สามารถเห็น
ได้และสามารถดูวีดีโอได้ว่าเป็นหมายเลขเราหรือไม่ที่ยกป้าย จะมีประเด็นเรื่องของความไว้เนื้อเช่ือ
ใจในเรื่องการน ามาขาย ในเรื่องของตัวทรัพย์ คนที่ไม่ได้มาลงพื้นที่จริง ๆ จะสามารถตัดสินใจซื้อ
ทรัพย์แบบนี้ได้หรือไม่ เพราะความน่าเชื่อถือของทรัพย์สินที่จะท าการแสดงรูปถ่าย ถ่ายในปีใด ด้าน
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ในเป็นอย่างไร หรือถ้าไม่มีเวลามาดูก็ไม่ด าเนินการซื้อ ต้องลงมาดูเอง หากประกาศขายจะมีการ
ระบุในเรื่อง เนื้อท่ี เขตที่ตั้ง ซึ่งสมัยนี้ google map สามารถช่วยได้ สมมุติว่าอยู่สันทรายเชียงใหม่ก็
สามารถเข้าไปดูคร่าว ๆ ได้ แต่ถึงที่สุดก็จะต้องเดินทางไปเอง เพราะสภาพแวดล้อมเป็นชุมชนแออดั
หรือหากจะไม่ท าการซื้อก็มีทางเดียวคือไม่ได้วางเงินประกันหรือยกเลิก 

- ตราบใดที่ทรัพยส์ินยังไม่สามารถขายได้ ก็จะเป็นเรื่องของคู่ความที่สามารถถอนการขายได้ แม้ว่าจะ
เตรียมเช็คเตรียมอะไรไป น่ังเครื่องบินไปเจอหน้าบอรด์ประกาศยกเลิกการขายหรือถอนการขาย 
โดยส่วนตัวเห็นด้วยกับการใช้ระบบแบบออนไลน์ กรมบังคับคดีควรมีการขับเคลื่อนไปได้แล้ว ควร
ใช้ระบบเข้ามา setting การขายพร้อมกันด้วย ทุกวันนี้กรมบังคับคดแีก้กฎหมายก็ยังมีข้อจ ากัดใน
การขาย 

- เมื่อกรมบังคับคดีด าเนินการยดึทรพัยแ์ล้วจะมคี่าธรรมเนียมในการเข้าระบบราชการ ทุกวันน้ีกรม
บังคับคดีจะด าเนินการยึดทรัพย์อย่างรวดเร็ว ทรัพย์สินต่าง ๆ ก็จะไปตกอยู่ท่ีกรมบังคับคดี เพื่อจะ
ท าการขายทอดตลาด แม้ว่าจะเปน็ลูกหนี้ที่ดีแตไ่ปเสียบัตรเครดติสว่นอ่ืนหรือของธนาคารอื่น ไม่ทัน
ระวัง กลายเป็นถูกยึดบ้าน การยึดทรัพย์มีเพียงกรมบังคับคดีเท่านั้นที่ท างานการยึดได้ ส าหรับ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะมาแก้ปญัหาก็ไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ปัญหาการขายทอดตลาด 
แค่ช่วยอ านวยความสะดวกมากขึน้กับคนท่ีมาประมูล ซึ่งทางกรมบงัคับคดีน่าจะมองที่การไดร้าคา
ดีกว่าเพราะเปิดการแข่ง ไม่ใช่แคค่นเดินทางเข้ามาที่กรมบังคับคด ี

- ปัญหาที่ผ่านระบบ มีปญัหาเดียวกนัคือการเคาะไม้ ท่ีกรมบังคับคดตีอ้งสามารถเปดิให้ทุกคนเห็นได้
ว่าคนท่ีเข้ามาประมลูคนนี้ได้จริง ๆ ในเวลาที่เคาะไม้ เมื่อต่อสู้ฟ้องร้องคดีสามารถสูไ้ด้ว่าคนนีเ้ป็น
คนได้ทรัพย์ท่ีประมลูจริง ๆ 

- สิ่งที่แตกต่างกันส าหรับผู้มีส่วนไดเ้สียคือพ้ืนฐานข้อมูลหรือ Data Information ที่กรมบังคับคดี
ด าเนินการยึด ใช้ข้อมูลฐานเดียวคอืข้อมูลที่มาจากศาล ส าหรับตอนนี้ยังไม่มีปญัหาเพราะว่ายังไม่มี
ใครเข้าประมูล ซึ่งเปดิตั้ง ๙ สาขา แต่คนสนใจยังน้อยมาก ในกรณีทีเ่ป็นสาขาของต่างจังหวัดที่
ทราบคือของเชียงใหม่ ๑ คดีที่ขายได้ และปัจจุบันเกือบจะ ๒ ปีแลว้ ส าหรับคนท่ีซื้อได้ต้องเดิน
ทางเข้ามาที่กรุงเทพฯ เพื่อท าสญัญาที่กรุงเทพฯ ดังนั้นเป็นการเปิดเครื่องให้เท่าน้ัน ซึ่งปัจจุบันก็
น่าจะยังเป็นอยู ่

รูปแบบการเขา้
ร่วมประมูล
ออนไลน์ของ
สหการประมลู 

 

- บริษัทฯ มีสมาชิก Facebook มากกว่า ๖ แสนคน ท่ีติดตาม Facebook ของบริษัท ซึ่งมีความ
สนใจในเรื่องของรถยนต์จากท่ีมีแค่หลักพัน หลักหมื่น ก็เพิ่มขึ้นทุกวัน หากเป็นการออนไลน์แบบมี 
option ที่จะให้ประสบผลผลส าเรจ็ ต้องมีโมเดล คือ (๑) มีการประมูลออนไลน์กับประมูลหน้าลาน
เป็นสนามเดียวกัน (๒) มีการถ่ายทอดสดประมลูออนไลน์และหน้าลาน ในลักษณะของการไลฟส์ด 
เพื่อท าให้เห็นว่ามีการแข่งขันกันจริง ๆ  

- การก าหนดป้ายประจ าวันหมายถึงการมีสิทธ์ิเข้าประมลูได้ทุกสาขาทั่วประเทศ สมมุติว่า บริษัทฯ มี 
๕ สาขา ประมลูพร้อมกัน อยู่เชียงใหม่ก็อาจจะ Login เข้าไป การสมัครเข้าเว็บไซต์ต้องมี
หลักประกันถึงจะสมคัร โดยการเข้าหน้าเว็บไซต์จะต้องสมัครสมาชิกมีค่าสมคัรที่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ส าหรับรถยนต์ และ ๕,๐๐๐ บาทส าหรับมอเตอร์ไซค์ เป็นหลักประกันท่ีเท่ากับหลักประกันหน้า
ลาน มีการโอนเงินและส่งสลิปมาให้ เพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้รับการยนืยันว่ามีการโอนเงินจริง แล้ว
จากนั้นจะเปดิให้เข้าได้เลย ส าหรบัเงินของ user เข้าออกสะดวกมากหากไม่ต้องการจะเก็บไว้ท่ี
สหการประมลู เมื่อประมลูเสร็จสกัประมาณบ่ายสามโมงก็สามารถกด Refund เงิน ประมาณสี่โมง 
บริษัทจะท าการโอนเงินกลับให้ ท าให้ไม่เกดิความกลัวว่าเงินจะหายหรือจมไป ในการยืนยันตัวตน
นั้น ตั้งแต่ตอนสมคัรแล้วท่ีเอกสารพวกนี้จะต้องถูกส่งมาก่อน 

- เมื่อเข้าระบบการประมลู บริษัทจะพยายามไม่ใหรู้้ว่าใครเป็นใครสิ่งเป็นสิ่งส าคญัที่สุด การประมูล
ของสหการประมูลมีทุกวันเฉพาะส านักงานใหญ่เท่าน้ันท่ีมี ๓ วัน แล้วแต่ท าเลทั่วประเทศ แต่บาง
ท าเลจะมีการประมลูทุกวัน บางวันก็มีหลายท าเล แต่ก่อนท าการเฉพาะโฆษณาเฉพาะทั้งเดือน ส่วน
ตอนนี้ต้องแยกรายสัปดาห์ รายเดอืน หากมีทรัพย์สินหรือรถท่ียังไมถู่กประมลู ก็จะไว้คราวหน้าคือ
ไม่เกดิหนึ่งสัปดาห์ การประมลูจะขายออกได้ราคาประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เป็นผู้ขายราย



๑๔๒ 
 

ไฟแนนซ์ คือตั้งแต่ ๑๐๐, ๙๐, ๘๐, ๗๐ เปอรเ์ซ็นต์ ไล่ไปเรื่อย ๆ เฉลี่ย ๗๐ เปอรเ์ซ็นต์ขึ้นไป 
เพราะคนขายต้องการเงินสด การเก็บรถไว้ก็มีการเสื่อมลงทุกวัน  

ต้นแบบในการ
พัฒนาระบบ
ออนไลน์ของ
สหการประมลู 

 

- การพัฒนาระบบ ระยะแรกนั้นน าโมเดลมาจากประเทศแคนาดา ช่วงนั้นมีสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา และมีอยู่บริษัทหนึ่งจ าช่ือไม่ได้จะดังอยู่ในแคนาดา แล้วกจ็ะมีตดิต่อในช่วงแรกคิดว่าจะไป
หาทีป่ระเทศญี่ปุ่นก่อน แต่ไปจบที่แคนาดาตามที่ทราบประวัติ จึงเช่าใช้ระบบเป็นครั้งคราว โดยเขา
พิจารณาศึกษาว่าอะไรที่เป็นเง่ือนไขของบริษัทฯ มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเล็กน้อย สดุท้ายจะมีค่าเช่า
รายเดือนทุกครั้งท่ีจบจะมคี่าธรรมเนียม ๑๐ เหรียญ ๑๐๐ ครั้ง ๑๐ เหรียญ จะตกปลีะประมาณ ๓-
๔ ล้านบาท ตอนนั้นบริษัทยังมีการประมูลไม่มากนัก แต่รวมทั้งปีก็ยงัต้องจ่ายค่อนข้างสูง เงินฝาก
ทางนี้ก็ยังท าไม่ได้และเป็นนโยบายให้บริษัทต้องท าการปรับปรุง ตอนนี้พัฒนาเป็นระบบของคนไทย
หมด พัฒนา ๔ ปีแล้ว และปรับมาเรื่อย ๆ ให้เข้ากับภายใน และการบริการลูกค้าด้วย ซึ่งเป็นของ
บริษัทท่ีดูแลทั้งหมด ไม่มีการ Outsource ช่วงแรก ๆ อาจจะมีการ Outsource อยู่บ้างเพราะยังไม่
เก่งเรื่องเทคโนโลยี แต่ยังมีเรื่องของการ Streaming เนื่องจากเจ้านี้เก่ง ก็เลยให้เจ้านี้ท าภาพวีดีโอ
ส่งให้ แต่ส่วนของการประมลูเป็นของบริษัทท้ังหมด ในการกดปิด การสูร้าคา การควบคุมตามกฎ
การประมูล ก็เป็นอะไรที่บริษัทท าได้ทุกอย่างหมดแล้ว ยกเว้นการ Streaming แต่ก็ได้มีการท าแบบ
หรือแผนไว้ว่าภายในปีนี้บริษัทจะท าการ Streaming เอง แต่ช่วงนี้เช่าใช้ไปก่อน  

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 

- เจ้าพนักงานกรมบังคับคดตี้องเปลีย่นการท างาน เพราะเรื่องนี้จะพบกันทุกคนไม่ใช่เฉพาะกองบังคับ
คดีเท่าน้ันแต่กับทุกหน่วยงานที่ SAM, Kbank แม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลง แต่ระบบการท างานยังเป็น
แบบเดิม 

- การเดินทางเข้าไปดูทรัพย์ ตรงหนา้เว็บมีเพียงภาพเดียว จึงท าให้ต้องเดินทางเข้าไปดูทรัพย์จริงที่
ต่างจังหวัด  หากกรมบังคับคดีมีการแข่งขัน ก็อาจท าให้เห็นปัญหาเมื่อมีก าไรลดลง 

- ในส่วนของสัญญาที่ต้องเดินทางไปท าสัญญาเมื่อประมลูได้แล้ว ต้องด าเนินการเปลี่ยนหลังโฉนด
เรื่องจดสิทธ์ิ ซึ่งหากยอมรับในกระบวนการของตัวเอง เช่ือว่าจะด าเนนิการขายทอดตลาดทีด่ินได้อีก
มาก กระบวนการขายที่ดินเป็นการซื้อขายตามค าสั่งของศาลจึงไม่มกีารโต้แย้ง โจทก์ไม่จ าเป็นต้อง
เดินทางไปเอง การส่งเอกสารด าเนินการส่งได้เองด้วยซ้ า เพราะกระบวนการของผู้ซื้อต้องตรงอยู่
แล้ว ชัดเจนอยู่แล้ว เพราะไม่ใช่คนอ่ืนเพียงแค่ระบุช่ือใส่ตามค าสั่งของศาล ยกเว้นว่ากรมบังคับคดี
พิมพ์ช่ือผิด 

- หากด าเนินการซื้อท่ีดินเสร็จจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงหลังโฉนดใหแ้ละจะจัดส่งไปท่ีบ้านเลย ใน
กรณีที่ให้เอกชนด าเนินการให้ และเห็นด้วยหากว่ากรมบังคับคดีจะยกเรื่องนี้ให้เอกชนด าเนินการ 
เพื่อรักษากฎหมายในการด าเนินการยึดให้ถูกต้อง 

 

๕.๗ สรุปประเด็นข้อคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ำร่วมงำนน ำเสนอผลกำรศึกษำและรับฟังควำมคิดเห็น 

 การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นใน
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 มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นโดยส่ง
รายชื่อเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจ านวน ๑๔๘ คน มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นจ านวน ๑๒๗ คน (จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 
คน) ก าหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมงานแสดงไว้ในภาคผนวก 
 การน าเสนอรายละเอียดของโครงการการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 
เริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งต้องการศึกษารูปแบบหรือวิธีการ ข้อดีข้อเสีย ผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขปัญหาของขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) รวมถึงข้อ



๑๔๓ 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินการให้มีรูปแบบที่เหมาะสม 
พร้อมอธิบายแนวทางและข้ันตอนการศึกษาพอสังเขป จากนั้นให้ประเด็นส าคัญที่ได้จากการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานส าหรับการเปิดประเด็นอภิปรายให้ความคิดเห็นในห้องประชุมต่อไป โดยมีสาระดังนี้ 

- สรุปการพัฒนาระบบการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีจากเดิมเป็นรูปแบบปกติ  และมีการพัฒนา
ระบบ E-Offering  

o ระบบการขายทอดตลาดปัจจุบันของกรมบังคับคดีเป้าหมายของการขายทอดตลาด คือ เจ้าหนี้จะ
ได้ต้องรับการช าระหนี้จากลูกหนี้ที่แพ้คดี ดังนั้นการขายทอดตลาดต้องมีการขายทอดตลาดด้วย
ราคาเพ่ือให้ความต่างของราคาทรัพย์ของลูกหนี้และภาระหนี้ที่ต้องช าระไม่มีความแตกต่างกันมาก 
ผลประโยชน์จะได้กับเจ้าหนี้ หลักการของการขายทอดตลาดจึงด าเนินการให้เร็วและเจ้าหนี้ได้การ
ช าระหนี้ได้เท่าจ านวนจริง 

o กระบวนการตามกฎหมายพิจารณาความแพ่ง  การขายทอดตลาดจะเกิดขึ้นจากการที่ยึดทรัพย์สิน 
หรืออายัดสิทธิที่เรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษา เพ่ือที่จะช าระหนี้ต่อเจ้าหนี้ ถ้าไม่มีเหตุผลที่
จะงดเว้นการบังคับคดีก็จะให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการขายทอดตลาด เพ่ือที่จะด าเนินการน าเงินมา
ช าระกับเจ้าหนี้ 

o ล าดับถัดมา กรมบังคับคดี ต้องท าการก าหนดวันขายทอดตลาด พร้อมประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทราบเพ่ือที่จะมาดูทรัพย์ และแสดงความสนใจในการเข้าสู้ในการประมูลทรัพย์ แต่ในกรณีที่
ทรัพย์สินเป็นห้องชุด หรือคอนโดมีเนียม ในทางกฎหมายจะมี พ.ร.บ. อาคารชุดที่ดูแลในส่วนของ
ค่าส่วนกลางที่มีติดหนี้สิน หรือการจัดสรรตาม พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน ท าให้นิติบุคคลต้องมีการแจ้ง
รายการที่มีการค้างช าระอยู่เพ่ือออกหนังสือการรับรองการปลอดหนี้ก่อนที่จะด าเนินการการขาย
ทอดตลาดของกรมบังคับคดีต่อไป 

o ในกรณีของการงดการบังคับคดีนั้น โดยปกติจะมี ๓ กรณีคือ (๑) ศาลมีค าสั่งงดการบังคับคดี (๒) 
เจ้าหนี้ขอให้งดการขาย หรือศาลสั่งให้งดการขาย และ (๓) เจ้าหนี้มีความประสงค์ถอนบังคับคดี 
ซึ่งอาจเกิดจากการที่ลูกหนี้ได้ท าการช าระหนี้ 

o จากกระบวนการขายทอดตลาดที่กฎหมายก าหนด สู่กระบวนการพิจารณาความแพ่งที่ ได้
ก าหนดให้กรมบังคับคดีสามารถก าหนดวิธีการขายทอดตลาดได้ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
คือ มีการเข้าถึงทรัพย์ที่จะเข้าสู่กระบวนการขายทอดตลาดได้มากขึ้น  โดยกระบวนการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ขึ้นอยู่กับระดับของการเข้าสู่รูปแบบวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสว์่าจะสามารถเข้าถึงได้ในระดับไหน ปัจจุบันระดับของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมบังคับคดีด าเนินการอยู่  เป็นไปในลักษณะของการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการ E-Offering  

o วิธีการขายทอดตลาดแบบ E-Offering เป็นการวางระบบไว้ในส านักงานเครือข่ายภูมิภาค ซึ่งใน
ปัจจุบันมีส านักงานเครือข่ายเข้าร่วมทั้งสิ้น ๙ ส านักงานเครือข่าย หรือ ๙ โหนด การด าเนินการ
ดังกล่าวจะเป็นการบริการประชาชนที่มีความต้องการที่จะเข้าร่วมประมูลหรือซื้อทรัพย์สินที่อยู่
ตามภูมิภาคใน ๙ ภูมิภาคนี้ ให้สามารถเข้าสู้ราคาได้ ขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลประกอบด้วย ๕ 
ขั้นตอน ดังนี้ คือ (๑) ดูทรัพย์ที่สนใจทาง Online ผ่าน Website ของกรมบังคับคดี (๒) การจอง
เครื่องและอุปกรณ์ส าหรับการเข้าสู้ราคาในส านักงานสาขาที่เป็นเครือข่าย (๓) การวางเงินประกัน
ตามท่ีกรมบังคับคดีก าหนดไว้ (๔) รับรหัสผู้ใช้เพ่ือเป็นรหัสผ่านในการเข้าประมูล และ (๕) เข้าร่วม
ประมูลในวันที่ก าหนดไว้ ใส่รหัส รอสัญญาณ และท าการประมูลตามระเบียบของกรมบังคับคดี 



๑๔๔ 
 

o ระบบ E-Offering นี้มีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ แต่เมื่อท าการศึกษาในหลาย ๆ 
ประเทศพบว่าบางประเทศก็ยังไม่ได้มีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ช่วยในการขาย
ทอดตลาด ในขณะที่บางประเทศวางระบบตลอดกระบวนการตั้งแต่ระบบศาลก็จะเป็น Electronic 
Court ไม่ว่าจะเป็นการส่งส านวนทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้พิพากษารับค าฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ มี 
Timeline ผ่าน Online แจ้งในเรื่องของการออกค าพิพากษา ต่อด้วยขั้นตอนการบังคับคดี ยึด
ทรัพย์ และท าการแจ้งผู้มีส่วนได้เสีย (เจ้าหนี้ ลูกหนี้) ด้วยระบบ Online ทั้งหมด ไปสู่กระบวนการ
ขายทอดตลาด ซึ่งในบางประเทศศาลและหน่วยงานบังคับคดีมี Website เป็นของตัวเองในการ
ด าเนินการขายทอดตลาด 

- น าเสนอเปรียบเทียบรูปแบบการขายทอดตลาดระหว่างประเทศไทยและประเทศต่าง  ๆ ว่ามีความ
เหมือนและความแตกต่างกันอย่างไร  

o ระบบ E-Offering Auction ของประเทศไทยที่มีส านักงานเครือข่าย ๙ เครือข่าย ถือว่าเป็นการน า
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาอ านวยความสะดวก ในขณะที่หลาย ๆ ประเทศมีการด าเนินงานแตกต่างกับประเทศ
ไทย ซึ่งจะพบข้อดีและข้อเสียของระบบ E-Offering ของกรมบังคับคดี ที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้
เสีย เช่น ข้อได้เปรียบหรือโอกาสคือ เป็นการเพ่ิมโอกาสในการเข้าสู้ราคาได้ตามภูมิภาค ท าให้ทรัพย์มีโอกาสใน
การขายไดเ้พ่ิมมากข้ึน ส่วนข้อจ ากัด เช่น การให้บริการใน ๙ โหนด ยังไม่ครอบคลุมและกระจายโอกาสไปยังทุก
จังหวัด การขายทรัพย์ในระบบ E-Offering ต้องรอความพร้อมทั้ง ๙ โหนด ท าให้การขายทรัพย์ช้ากว่าระบบ
ปกติ ผู้สู้ราคาในระบบ E-Offering ไม่สามารถก าหนดราคาตามที่ต้องการได้ เพราะมีการก าหนดให้เสนอราคา
เป็นขั้นบันได ไม่สอดคล้องกับราคาที่ผู้สู้ราคาก าหนดไว้ การขายทรัพย์ในระบบ E-Offering ผู้เข้าประมูลต้องมี
การจองอุปกรณ์ และต้องเดินทางไปยังสถานที่ประมูลเพื่อท าการประมูลได้อย่างสมบูรณ์ 

o ประเทศท่ีมีการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พอจะจ าแนกเป็น ๒ รูปแบบ คือ (๑) 
การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้การด าเนินการบน Platform Online ของเอกชน ที่ได้รับ
การยอมรับจากกระบวนการของศาลให้ด าเนินการได้ เช่น ประเทศอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งมีข้อ
ได้เปรียบในการด าเนินการที่สะดวกบน Platform ที่มีการพัฒนาอยู่แล้ว และผู้สู้ราคาสามารถด าเนินการสู้ราคา
ได้ทุกที่ไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่ประมูล รวมถึงประเด็นการวางเงินมัดจ าซึ่งสอดคล้องกับประเทศไทยที่
มีกฎหมายรองรับ คือ พ.ร.บ.การด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือรักษาความปลอดภัยในการด าเนิน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงหน่วยงานของรัฐที่ต้องยอมรับและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว แต่ข้อจ ากัด
ของ Platform ดังกล่าว คือความน่าเชื่อถือ และความมีเสถียรภาพของระบบและ Platform เอง และการระบุ
ตัวตนจริงของผู้เข้าสู้ราคาบน Platform ดังกล่าวด้วย (๒) การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ
เต็มรูปแบบตั้งแต่กระบวนการทางศาลจนถึงกระบวนการขายทอดตลาด  เช่น สาธารณรัฐ เกาหลีเป็นประเทศ
ต้นแบบส าหรับประเทศไทยที่ต้องการปรับเปลี่ยนการขายทอดตลาดให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ 
ซึ่งระบบในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศาลจะเป็นผู้ด าเนินการโดยผ่าย Website ของศาล
เองทั้งหมด และจะมีหน่วยงานที่คล้ายกับกรมบังคับคดีของประเทศไทยเป็นผู้ด าเนินการให้ แต่ด าเนินการภายใต้
ศาล ที่เรียกว่า Court Auction ซึ่งข้อดีคือหน่วยงานนั้นจะสามารถตรวจสอบ และก ากับการด าเนินงานได้อย่าง
ใกล้ชิด มีระบบการมัดจ าทั้งกระบวนการจะเป็นการด าเนินงานภายใต้หน่วยงานที่ศาลจัดตั้งขึ้น และมีการป้อง
ป้องผู้เข้าสู้ราคาและผู้ซื้อทรัพย์ได้ด้วย มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคหลักและคุ้มครองผู้บริโภคที่เกิดจากธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 



๑๔๕ 
 

o ข้อจ ากัดในกรณีประเทศไทยต้องมีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ระบบของเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงระบบ รวมถึงความคุ้มค่าของการลงทุนในระบบที่ต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาระบบเพ่ือให้
รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด และความเสถียรของตัวระบบที่รองรับธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด 

o ในขณะที่ประเทศอเมริกาและเครือรัฐออสเตรเลียมีการใช้เจ้าพนักงานด าเนินการขายทอดตลาด 
แต่ปฏิบัติงานบน Platform เอกชน ให้เป็นผู้บริการขายทอดตลาดให้ โดยไปผูกติดกับระบบที่มีอยู่แล้วของ
เอกชน แต่เมื่อมีการขายทรัพย์ขึ้นมาก็สามารถช าระหนี้ได้ปกติ 

 สรุปประเด็นที่ได้จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็น  
- กรมบังคับคดีจะต้องมีความพร้อมของบุคลากรทั้งจ านวนคนและองค์ความรู้ ในการเปลี่ยนไปสู่การ

ขายทอดตลาดเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์   
- การเสนอราคาแบบขั้นบันไดในกระบวนการ E-Offering ท าให้ไม่สามารถเสนอราคาได้ตามต้องการ  

ควรมีความยืดหยุ่น (E-Offering) ของราคาในการเสนอ  
- E-Offering จะเป็นระบบให้ลูกหนี้ประวิงเวลาหรือไม่เนื่องจากระบบปกติจะเป็นการซื้อขายแบบเห็น

หน้าผู้ซื้อต้องมีการวางเงินประกัน กังวลในเรื่องของการประมูลแล้วทิ้งเพ่ือประวิงเวลา มีการแก้ไขตรงประเด็นนี้
หรือไม ่

- เสริมประเด็นในเรื่องของการประวิงหนี้ จะเป็นการประนอมหนี้ที่ศาล และสถานการณ์ในปัจจุบันจะมี
เรื่องของทรัพย์ที่เป็นลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเกิดเป็น NPL เข้าสู่ระบบมากขึ้น ต้องการให้ส่งเสริมเป็น 
การขายทอดตลาดแบบ E-Auction เต็มรูปแบบโดยรัฐเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมด 

- การขายทอดตลาดแบบ E-Offering ข้อจ ากัดประการแรกคือข้อกังวลในเรื่องของการยืนยันตัวตน 
ประการที่สองเป็นเรื่องของเงินประกัน ประการที่สามเป็นเรื่องของการท าสัญญา ซึ่งเป็นประเด็นปัญหา หาก
สามารถสร้างความมั่นใจได้จะท าให้การด าเนินการขายทอดตลาดที่มีสถาบันการเงินเป็นลูกค้ารายใหญ่สามารถ
เข้าร่วมการขายทอดตลาดได้อย่างสะดวกมากขึ้น ในเรื่องรูปแบบการด าเนินการประมูลของ website เอกชน 
จะสามารถใส่ราคาสูงสุดที่ผู้เข้าสู้ราคาก าหนดไว้ได้เลย ควบคู่ไปกับการประมูลโดยใส่ราคาแบบขั้นบันได้ไปพร้อม
กัน  

- เห็นด้วยกับการพัฒนาระบบเป็น E-Auction อย่างยิ่ง เนื่องจากทรัพย์จากการประมูลบังคับคดีเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ไม่ได้ปล่อยให้ทรัพย์ถูกปล่อยทิ้งไว้อย่างเปล่าประโยชน์ โดยการสร้างระบบนี้จะ
เป็นการสร้างระบบข้อมูลมหาศาลที่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อกันของข้อมูล อาจจ าเป็นต้องมีการใช้ระบบ AI มาใช้
ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น ประเด็นปัญหาที่พบในห้องประมูลพบว่าจะเกิดความประหม่า
ระหว่างผู้ประมูลหน้าใหม่และผู้ประมูลเป็นประจ า หรือเป็นผู้คุ้นเคยกันเองอาจท าให้เกิดความเกรงใจในการเข้า
ประมูลแข่งขันราคา ดังนั้นระบบ E-Auction ที่จะพัฒนาขึ้นนั้นจะเป็นการแก้ปัญหาความเกรงใจ การประหม่า 
การไม่กล้าที่จะเข้าสู้ราคาด้วยเหตุผลต่าง ๆ เป็นการให้ความเท่าเทียมกันในการเข้าประมูล และผู้ที่จะเข้า
ควบคุมการด าเนินการประมูลก็ยังคงคิดเห็นว่าควรจะเป็นหน่วยงานของรัฐมากกว่าของเอกชน ในเรื่องของความ
เชื่อมั่นของผู้เข้าประมูล ประเด็นเรื่องความเสถียรของระบบในการประมูล เรื่องของการหน่วงเวลาของระบบใน
กรณีท่ีผู้เข้าสู้ราคาอยู่กระจายกันอาจเป็นปัญหาได้เนื่องจากเวลาทุกวินาทีมีผลต่อการประมูล อาจจะเริ่มต้นจาก
การก าหนดเขตพ้ืนที่การประมูลให้รวมตัวกันเพ่ือลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับการหน่วงของสัญญาณเวลาได้ ในเรื่อง
ของข้อมูลทรัพย์ที่กรมบังคับคดีรวบรวมและแสดงให้ผู้เข้าสู้ราคาเข้าไปพิจารณาพบว่ายังเกิดความผิดพลาดของ
ทรัพย์ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมประมูลของผู้สู้ราคาได้ 

- การขายทอดตลาดแบบ E-Offering ที่ต้องเดินทางไปยังโหนด ยังมีความยุ่งยากไม่ตอบโจทย์ของผู้เข้า
สู้ราคา แต่ถ้าเป็นการขายทอดตลาดแบบ E-Auction นั้น จะตอบโจทย์ของผู้ประมูลมากกว่าในส่วนของการ



๑๔๖ 
 

ยืนยันตัวตนนั้น ปัจจุบันการเชื่อมต่อข้อมูลกับทะเบียนราษฎร์มีการพัฒนาไปอย่างมาก จึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร 
การวางหลักทรัพย์สามารถใช้การวางหลักประกันโดยการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางธนาคารมีการ
สนับสนุนอยู่แล้ว โดยการโอนเงินเมื่อประมูลแล้วให้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าทรัพย์ที่ประมูลได้ ประเด็นเรื่อง
การราคาประมูลแบบขั้นบันได ในระบบควรที่จะมีการตรวจสอบได้และให้ใส่ราคาที่ต้องการได้ 

- ประเดน็ปัญหาที่พบจากตัวแทนของธนาคาร คือ การเพ่ิมราคาแบบขั้นบันไดจะเป็นปัญหากับผู้สู้ราคา
ที่เป็นตัวแทนของธนาคาร เพราะตัวแทนของธนาคารจะก าหนดราคาให้ท าการประมูลที่ไม่พอดีกับการขึ้นแบบ
ขั้นบันได ในกรณีที่ราคาของตัวแทนธนาคารก าหนดมาสูงกว่าราคาของผู้แข่งขันรายอ่ืนแต่ต่ ากว่าราคาแบบ
ขั้นบันไดถ้ามีการสู้ราคาเพ่ิมข้ึนท าให้ต้องเสียทรัพย์นั้นไปทั้งที่ราคาที่ผู้แทนธนาคารได้รับมอบหมายมานั้นสูงกว่า
ราคาผู้ชนะการประมูล 

- ถ้าการขายทอดแบบ E-Auction แล้วสามารถสร้างความมั่นใจเรื่องการยืนยันตัวตนได้ จะเป็นผลดีต่อ
ลูกหนี้และเจ้าหน้าที่ เพราะทรัพย์จะปล่อยได้ไวและได้ราคาดี อาจจะเริ่มต้นส าหรับลูกค้ารายใหญ่สามารถสร้าง
การเข้าสู่ระบบการประมูลโดยสร้างโหนดไว้ที่สถานที่ของลูกค้า เพ่ือลดปัญหาการเดินทางไปยังโหนดของกรม
บังคับคดี 

- ประเด็นข้อกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยืนยันตัวตน การวางหลักทรัพย์ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร 
เนื่องจากปัจจุบันมีการตรวจสอบตัวตนและการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว แต่ ต้องการให้ค านึงเรื่อง
ของรายละเอียดของทรัพย์ที่ผู้สู้ราคาจะตรวจสอบควรมีความถูกต้องแม่นย า รวมถึงถ้ ามีการพัฒนาระบบ E-
Auction ขึ้นมานั้น ต้องค านึงถึงความยากง่ายของการใช้งานของระบบ การตั้งราคาของทรัพย์ให้เหมาะสม
เพ่ือที่จะได้ท าการขายทอดตลาดได้ง่ายยิ่งขึ้น และการรองรับของระบบของทางกรมบังคับคดีว่าจะเพียงพอ
หรือไม่ถ้ามีผู้เข้าประมูลให้ความสนใจในการประมูลอย่างมาก 

- ประเภทของทรัพย์อาจไม่จ าเป็นที่จะใช้ในการแบ่งเพ่ือระบบ E-Auction แต่ควรแบ่งตามประเภทของ
ผู้สู้ราคามากกว่า 

- ในความคิดเห็นของผู้แทนธนาคารคิดว่าไม่เหมาะสม เพราะจะไม่เป็นธรรมส าหรับผู้สู้ราคาที่จะเข้าสู่
การประมูลในห้องประมูลปกติ เนื่องจากราคาได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ผู้สู้ราคาไม่ทราบ 

- ต้องการให้มีการประเมินราคาทรัพย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สู้ราคา หรือการให้ข้อมูลของ
ทรัพย์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจของผู้สู้ราคาให้เข้ามาสู้ราคามากยิ่งข้ึน 

- การประมูลในรูปแบบของ E-Auction นั้น เรื่องของการตรวจสอบ nominee ที่เข้ามาแข่งขันในการ
ประมูลท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้สู้ราคาท าให้การประมูลทรัพย์นั้นไม่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง แบบที่
เกิดข้ึนในระบบปกติ มีการวางระบบป้องกันหรือไม่อย่างไร 

- ต้องการทราบความชัดเจนในการเสนอราคาแบบ E-Offering ว่าจ าเป็นต้องเป็นที่ละขั้น หรือสามารถ
เสนอได้มากกว่า ๑ ขั้นหรือไม่เพราะบางท่ีสามารถท าได้แต่ในบางที่ไม่สามารถท าได้ 

- ข้อก าหนดที่ให้เจ้าหนี้ส่งรายละเอียดของทรัพย์ให้ชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของแผนที่ตั้ง และ
รายละเอียดของภาพถ่ายทรัพย์ว่าต้องประกอบด้วยภาพอย่างไรจ านวนเท่า ใด และในส่วนของราคาทรัพย์นั้น 
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเริ่มที่ราคาต่ าไปเลย แล้วไล่ราคาข้ึนเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาท าการประมูลถึง ๔ นัด 

- การประเมินราคาทรัพย์ในแหล่งเดียวกันระยะห่างไม่ไกลกันนักแต่ราคาต่างกัน ไม่ทราบว่าข้อมูลที่กรม
บังคับคดีใช้ในการประเมินราคามีข้อผิดพลาดหรือไม่ ต้องการให้มีมาตรฐานการก าหนดราคาท่ีชัดเจน 

- ต้องการให้มีการบูรณาการจัดกลุ่มระดับของมูลค่าทรัพย์และระดับของผู้สู้ราคา เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายการจัดที่อยู่อาศัยของหน่วยงานอื่นเพ่ือที่จะได้มีการจ าหน่ายทรัพย์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 



๑๔๗ 
 

บทที่ ๖ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 

 ในบทนี ้เป็นการน าเสนอข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาในส่วนที่เป็นประเด็นส าคัญรวมถึงให้ข้อเสนอแนะที่
ได้จากการศึกษา ทั้งนี้ เป็นไปตามขอบเขตการศึกษาของโครงการศึกษาเรื่องการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ 
  
๖.๑  ข้อสรุปจำกกำรศึกษำ 

 ๖.๑.๑  กำรศึกษำผลดีและผลเสียของกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 จากการศึกษาพบว่าการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีผลดีและผลเสียดังนี้ 
 ผลดี 

(๑)  การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุนด้านการเดินทาง ลดต้นทุนด้านเวลา และลดต้นทุน
ด้านเอกสาร นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดพื้นท่ีในการเก็บเอกสารท าให้องค์กรสามารถน าพ้ืนที่ไปพัฒนาในด้าน
อ่ืน ๆ ให้เกิดประโยชน์ 

(๒)  ท าให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการขายทอดตลาด โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเห็นข้อมูลที่
ถูกเรียบเรียงอย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์ 

(๓)  เป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงขายทอดตลาดได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่มี
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงระบบทอดตลาดได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ทรัพย์สินที่อยู่ใน
กระบวนการบังคับคดีสามารถขายทอดตลาดได้มากขึ้น ส่งผลให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับกระบวนการยุติธรรม   
 ผลเสีย 

(๑) การสร้างระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลานานในการพัฒนา และต้อง
ใช้งบประมาณสูงในการสร้างระบบที่ปลอดภัย และการสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) ปัจจัยภายนอกด้านความเสถียรของอินเทอร์เน็ต หรือปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายระหว่างการ
ประมูลทรัพย์สินท าให้เกิดอุปสรรคในการประมูลทรัพย์สินของผู้สู้ราคา 

(๓) ปัจจัยภายนอกด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น การเจาะเข้าระบบของผู้ที่ไม่หวังดี เป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและเกิดปัญหาในการ
ด าเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

(๔) ในการประมูลทรัพย์สิน ผู้สนใจทรัพย์สินไม่สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินได้มากนัก 
ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายทรัพย์สินแบบปกติที่จะมีผู้ให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา จึงอาจจะท าให้ผู้ประมูลทรัพย์เกิด
ความเสี่ยงในการได้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง 

 
 
 



๑๔๘ 
 

๖.๑.๒  กำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อประชำชนจำกรูปแบบหรือวิธีกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทำงกำรแก้ไขกรณีที่มีผลกระทบในเชิงลบ 

จากการรวมรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน และจัดล าดับความส าคัญโดยยึดถือความถี่ในการ
กล่าวถึง โดยหากมีการกล่าวถึงบ่อยครั้งจะถือได้ว่าเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่ท าการสัมภาษณ์เห็นว่า
เป็นประเด็นที่อาจมีผลกระทบที่มีล าดับความส าคัญมากตามล าดับของความถี่ในการกล่าวถึง ท าให้ประเมินได้ถึง
ประเด็นผลกระทบต่าง ๆ เรียงตามล าดับความส าคัญดังนี้ 

๑) ควำมเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต 

ประเด็นผลกระทบ: ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงประเด็นความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต เนื่องจาก
หากท าการขายทอดตลาดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะต้องอาศัยสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อเข้าระบบ
และท าให้มีข้อกังวลว่าจะท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบของการเข้าร่วมขายทอดตลาด และปัญหาของการ
เสนอราคาว่าจะมีการเข้าสู่ระบบอย่างเสถียรหรือไม่ จะท าอย่างไรหากสัญญาณอินเทอร์เน็ตเกิดขาดหายระหว่าง
การขายทอดตลาด 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบ: ความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ตจะส่งผลต่อการขายทอดตลาดใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมาก ทั้งในเรื่องของการเข้าร่วม การคงอยู่ในระบบขณะท าการขายทอดตลาด และ
การเสนอราคาประมูลซึ่งมีความส าคัญอย่างมากในเรื่องของล าดับในการเสนอราคา จะมีผลกระทบต่อผลการ
ขายทอดตลาดว่าใครจะเป็นผู้ชนะและได้ทรัพย์นั้นไป หากระบบดังกล่าวไม่มีความเสถียรหรือไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ จะท าให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมขายทอดตลาดเกิดความกังวลและขาดความเชื่อถือในระบบการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และอาจเลือกท่ีจะไม่เข้าร่วมการขายทอดตลาดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

แนวทำงกำรแก้ไข: การลดผลกระทบ ต้องมีการท าการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมทราบถึงความ
เสี่ยงดังกล่าวว่าการเข้าร่วมในระบบโดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของตนเองนั้น ผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาด
จะต้องยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว และการเข้าร่วมการขายทอดตลาดนั้นต้องพยายามหาสัญญาณที่มีความเสถียร 
หรือทางกรมบังคับคดีอาจจะต้องมีการเตรียมสถานที่ในส านักงานบังคับคดีให้เป็นทางเลือกส าหรับผู้สนใจเข้า
ร่วมประมูลออนไลน์ ให้สามารถเข้ามาให้สถานที่ที่กรมบังคับคดีจัดไว้ให้และมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความ
เสถียร 

๒) ควำมน่ำเชื่อถือของระบบ 

ประเด็นผลกระทบ: ในการจัดท าระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้มีส่วน
ได้เสียมีความห่วงใยเรื่องความน่าเชื่อถือของระบบ ซึ่งพบว่าความน่าเชื่อถือของระบบขึ้นอยู่กับการเป็นเจ้าของ
และเป็นผู้ดูแลระบบ โดยส่วนใหญ่ประชาชนผู้เข้าสู้ราคาในระบบการขายทอดตลาดในปัจจุบันคิดว่าหากกรม
บังคับคดีเป็นผู้พัฒนาระบบขึ้นมาเอง ทั้งเป็นผู้ดูแลระบบในการด าเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จะท าให้ระบบดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน เนื่องจากประชาชน
เชื่อว่าการเป็นระบบของราชการจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าระบบของเอกชน 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบ: หากมีการพัฒนาระบบขึ้น ความน่าเชื่อถือจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมใช้ระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน 

แนวทำงกำรแก้ไข: การลดผลกระทบ กรมบังคับคดีควรเป็นผู้พัฒนาระบบการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้ดูแลระบบต่อไปในอนาคต รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเกิด
ความเชื่อมั่นในระบบ  

 
 



๑๔๙ 
 

๓) โอกำสในกำรเข้ำถึงระบบกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประชำชน 
ประเด็นผลกระทบ: ประชาชนมีความกังวลในเรื่องของการเข้าถึงระบบการขายทอดตลาดด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เกรงว่าจะไม่มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงของประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสู้ราคาในแต่ละ
ช่วงอายุ เนื่องจากประชาชนสูงอายุบางกลุ่มที่เป็นผู้ที่มีเงินทุนและสนใจเข้าร่วมการขายทอดตลาด อาจจะมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้อยกว่าโดยเปรียบเทียบ 
รวมถึงกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี จากปัญหาเรื่องของอุปกรณ์ที่อาจจะมีราคาแพง และการเข้าถึง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วและเสถียรเพียงพอ จึงมองว่าจะเป็นไปได้ที่จะเป็นการตัดโอกาสคนกลุ่มนี้ไป  
ในขณะเดียวกันก็มีมุมมองว่าการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นการดึงดูดประชาชนผู้สนใจ
รายใหม่ ๆ ที่อยู่ในกลุ่มอายุที่มนี้อยลงและมีความเชี่ยวชาญและคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะมีความสนใจที่
เข้าร่วมการขายทอดตลาดมากขึ้น 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบ: กลุ่มผู้สูงอายุที่มีทุนและสนใจเข้าร่วมสู้ราคาแต่ไม่มีความมั่นใจในศักยภาพ
ของตนเองในการเข้าร่วมระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะตัดสินใจไม่เข้าร่วมขาย
ทอดตลาด ในขณะที่กลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมขายทอดตลาดกลุ่มใหม่ (กลุ่มอายุน้อย) อาจมีจ านวนเข้ามาทดแทนไม่
มากเพียงพอ ท าให้ในภาพรวมแล้วผู้เข้าร่วมสู้ราคามีจ านวนลดลง อันจะส่งผลกระทบในเชิงลบคืออาจจะท าให้
ขายทรัพย์ได้ช้าลง หรือไม่ได้ราคาสูงเท่าที่ควร ซึ่งถือเป็นผลเสียทั้งต่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ในคดี 

แนวทำงกำรแก้ไข: การลดผลกระทบ   
(๑) เสนอให้กรมบังคับคดียังคงใช้ทั้งสองวิธีคือการขายทอดตลาดด้วยวิธีการดั้งเดิมและการขาย

ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กันไป เพ่ือไม่เป็นการปิดกั้นกลุ่มใด ๆ กล่าวคือผู้สนใจเข้าสู้ราคา 
สามารถเข้าสู้ราคาได้ทั้งในห้องขายทอดตลาดตามที่กรมบังคับคดีก าหนดไว้  หรือเข้าร่วมการเข้าสู้ราคาโดยผ่าน
ระบบเครือข่ายได ้

(๒) หากมีการจัดท าระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดโอกาสให้มีการเข้าสู้ราคาผ่านทางระบบเครือข่ายได้ 
กรมบังคับคดีควรจัดท าพ้ืนที่หรือห้องขายทอดตลาดที่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ เหมาะสม เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความรวดเร็วและเสถียรเพียงพอ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้สนใจเข้าร่วม
ประมูลสามารถเดินทางมายังกรมบังคับคดีและท าการยืมใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

๔) ควำมรวดเร็วและรำคำทรัพย์ท่ีได้จำกกำรขำยทอดตลำด 
ประเด็นผลกระทบ: ประชาชนมีความสนใจในเรื่องของราคาทรัพย์ที่ได้จากการขายทอดตลาด โดย

คิดว่าหากมกีารขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์และมีผู้เข้าร่วมประมูลเป็นจ านวนมาก ก็จะท าให้การขายทรัพย์
นั้นๆ มีความรวดเร็วมากขึ้น (หากมีผู้สนใจน้อย ท าให้บางรอบไม่มีผู้ประมูล ก็จะต้องรอให้มีการเปิดประมูลใน
รอบถัดไป ซึ่งท าให้ทรัพย์บางชิ้นใช้เวลานานในการขาย หรืออาจไม่สามารถขายได้ ) ท าให้ลดปัญหาทรัพย์ที่ค้าง
อยู่ทีก่รมบังคับคด ีและเมื่อมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลมากขึ้น ก็จะท าให้ราคาขายทรัพย์นั้นสูงขึ้นด้วย จึงเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ในคดีที่ได้ประโยชน์ทั้งจากราคาทรัพย์ที่สูงกว่าและรวดเร็วกว่า การขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีเดิม 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบ: เมื่อมีประชาชนจ านวนมากขึ้นสนใจเข้าร่วมสู้ราคาในการขายทอดตลาด 
จะท าให้สามารถขายทรัพย์ที่ยึดมาได้รวดเร็วมากขึ้น และท าให้ได้ราคาขายที่สูงขึ้น  ย่อมจะเป็นผลดีต่อ
กระบวนการยึดทรัพย์และการขายทอดตลาด ท าให้ลูกหนี้ได้รับเงินจากการขายทรัพย์สูง  สามารถชดใช้หนี้ได้ 
ผลดีส าหรับเจ้าหนี้คือเมื่อกระบวนการจบลงอย่างรวดเร็วย่อมหมายถึงเจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้ไดร้วดเร็วขึ้นด้วย
เช่นกัน 

แนวทำงกำรแก้ไข: แนวทางเสริมคือ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และท าให้ผู้สนใจเข้าร่วมการขายทอดตลาดมากขึ้น  





๑๕๑ 
 

(๒) ระบบบันทึกการเข้าใช้งานดังกล่าว จะต้องสามารถใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันว่าผู้ ใดชนะการ
เสนอราคา หรือผู้ใดเสนอราคาก่อนหลัง และเป็นหลักฐานที่เป็นที่ยอมรับและสามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
ระงับข้อพิพาทท่ีอาจเกิดข้ึนได้ โดยในส่วนนี้ต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมาย และอาจมีการปรับปรุงข้อกฎหมาย
ให้มีการยอมรับข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของศาลหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในภายหลัง 

๗) กำรเข้ำตรวจดูทรัพย์ 
ประเด็นผลกระทบ: พบว่าสถานการณ์ของการขายทอดตลาดในปัจจุบันนั้น ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการ

ขายทอดตลาดมีหน้าที่ต้องรับความเสี่ยงของทรัพย์ โดยการไปตรวจดูทรัพย์ด้วยตนเอง หากไม่จะถือว่ายอมรับ
ตามสภาพที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งถือเป็นข้อจ ากัดที่อาจท าให้ผู้สนใจเข้าร่วมการขายทอดตลาดมีอุปสรรคในการเข้า
ตรวจดูทรัพย์ เช่น พบปัญหาเจ้าของทรัพย์เดิมไม่ยอมย้ายออก ท าให้การเข้าตรวจดูทรัพย์ไม่สามารถท าได้ หรือ 
รูปภาพทรัพย์ไม่ละเอียดมากพอ หรือข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งทรัพย์ไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบ: การที่ผู้สนใจเข้าร่วมการขายทอดตลาดไม่สามารถเข้าตรวจดูทรัพย์ได้ท า
ให้ผู้เข้าประมูลขาดความมั่นใจในการเข้าประมูลทรัพย์ และไม่สามารถทราบถึงสภาพที่แท้จริงได้ จึงส่งผลท าให้
อาจมีผู้เข้าประมูลน้อยลง คงเหลือผู้เข้าประมูลที่มีความช านาญในการประเมินราคาทรัพย์ หรือผู้ที่ประกอบ
อาชีพด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอาจท าให้ราคาประมูลในการขายทอดตลาดต่ ากว่าที่ควรจะเป็น 

แนวทำงกำรแก้ไข: การลดผลกระทบ  
(๑) ต้องแสดงข้อมูลที่อยู่ทรัพย์ที่มีความถูกต้องให้แก่ผู้สนใจและให้ระยะเวลาที่มีความเหมาะสมใน

การเข้าตรวจดูทรัพย์  
(๒) อาจมีการพัฒนาระบบขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง 

(AR/VR) เข้ามาใช้เพ่ือท าให้ผู้สนใจสามารถเข้าตรวจดูทรัพย์ได้ในลักษณะภาพเสมือน โดยอาศัยเทคโนโลยี ๕G 
เพ่ือท าการใช้เทคนิคดังกล่าว 

๘) ควำมโปร่งใสในกำรแข่งขันรำคำและกำรสมยอมในกำรขำยทอดตลำด 
ประเด็นผลกระทบ: ประชาชนที่เข้าร่วมประมูลทรัพย์มีความกังวลว่าหากมีการสมยอมในการขาย

ทอดตลาดจะท าให้การขายทรัพย์นั้นเกิดความไม่เป็นธรรม อาจจะท าให้การขายทรัพย์นั้น ๆ ไม่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากอาจจะท าให้เกิดการข่มขู่ไม่ให้สู้ราคาอย่างเป็นธรรม หรือมีการตกลงกันเพ่ือไม่สู้ราคาอย่างเต็มที่ ซึ่งจะ
ท าให้เกิดการขายทรัพย์ในราคาที่ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น บางครั้งอาจท าให้การขายทรัพย์เกิดความล่าช้าออกไป ท า
ให้ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ในคดีเสียประโยชน์ 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบ: หากมีการสมยอมในการขายทอดตลาดจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ของผู้เข้าร่วมสู้ราคารายอื่น ๆ ที่อาจเกิดความไม่ม่ันใจและไม่เข้าร่วมสู้ราคา หรือเมื่อรู้ว่ามีหรือมีความพยายามที่
จะสมยอมในการขายทอดตลาดก็จะท าให้ไม่อยากเข้าร่วมสู้ราคาในทรัพย์ที่ตนสนใจ ท าให้ทรัพย์นั้นอาจถูกขาย
ในราคาที่ต่ ากว่าเป็นจริง หากมีการสมยอมในการขายทอดตลาดบ่อยครั้งอาจท าให้ผู้ที่เคยสนใจเข้าสู้ราคาซื้อ
ทรัพย์เกิดความไม่ม่ันใจและอาจไม่เข้าร่วมสู้ราคาอีกในครั้งต่อ ๆ ไป ท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมสู้ราคาลดลง ซึ่งจะยิ่ง
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม 

แนวทำงกำรแก้ไข: การลดผลกระทบ 
(๑) กรมบังคับคดี ต้องมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลเป็นจ านวนมากขึ้น 

เนื่องจากหากมีผู้เข้าร่วมสู้ราคาเป็นจ านวนมากขึ้น ก็เป็นการยากที่จะท าการสมยอมในการขายทอดตลาดมาก
ขึ้นด้วย  

(๒) ต้องหาวิธีการป้องกัน เช่น หากเป็นระบบการขายทอดตลาดในปัจจุบัน ก็จะท าโดยการให้
เจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีสังเกตและป้องกันพฤติกรรมที่ส่อหรือเป็นการสมยอมในการขายทอดตลาด แต่หาก



๑๕๒ 
 

เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาจใช้วิธี Machine Learning เพ่ือสร้างระบบการป้องกันและตรวจจับพฤติกรรมที่ส่อ
หรือเป็นการสมยอมในการขายทอดตลาด และมีมาตรการต่อผู้ที่สมยอมในการขายทอดตลาดอย่างชัดเจน เช่น 
การห้ามเข้าร่วมสู้ราคา เป็นต้น แต่การใช้วิธีการนี้ จ าเป็นจะต้องมีการเรียนรู้รูปแบบของการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เสียก่อน จึงอาจต้องเป็นการพัฒนาระบบในระยะต่อมา 

๙) กำรรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล 
ประเด็นผลกระทบ: ประชาชนที่เข้าร่วมประมูลทรัพย์มีความกังวลว่ากระบวนการขายทอดตลาด

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ต้องมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจเกิดความไม่
ปลอดภัยจากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคล  

กำรวิเครำะห์ผลกระทบ: การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นผลกระทบที่ส าคัญทางด้านความ
ปลอดภัยและเป็นปัญหาต่อกฎหมายการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้
จากระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น มีผู้ไม่หวังดีเจาะเข้าระบบ สามารถดึงข้อมูลส่วน
บุคคลของประชาชนที่มีข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระบบย่อมจะเกิดความเสียหายอย่างมาก 

แนวทำงกำรแก้ไข:  กรมบังคับคดีต้องสร้างและใช้ระบบความปลอดภัย (Security) ที่ได้มาตรฐาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และมีการเข้ารหัส 
(Encryption) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ เพ่ือให้สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นความลับได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น อันจะเป็นการลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล 

๑๐) ประเด็นกำรท ำธุรกรรมหลังกำรขำยทอดตลำด 
ประเด็นผลกระทบ: เนื่องจากการท าธุรกรรมหลังการขาย เช่น การท าสัญญาซื้อขายที่ดิน การโอน

ที่ดิน ยังเป็นขั้นตอนที่ไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงท าให้การขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ยังมีข้อจ ากัดในข้ันตอนนี้ ที่ยังต้องให้ผู้ที่ชนะการขายทอดตลาดเดินทางมายังกรมบังคับ
คดีหรือส านักงานบังคับคดีเพ่ือท าสัญญา และการเดินทางไปยังหน่วยราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน
ที่ดิน เพ่ือท าการโอนกรรมสิทธิ์ 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบ: เมื่อมีการพัฒนาระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท า
ให้ผู้สนใจเข้าใช้ระบบนี้ค านึงถึงข้อดีในการไม่ต้องเดินทางมายังห้องขายทอดตลาด เป็นการประหยัดค่าเดินทาง
และเวลา แต่หากขั้นตอนการท าสัญญาหรือธุรกรรมอ่ืน ๆ ยังคงต้องเดินทางไปยังกรมบังคับคดีหรือหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อาจท าให้ความน่าสนใจของการเข้าร่วมการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ลดลง 

แนวทำงกำรแก้ไข: การลดผลกระทบ 
(๑) กรมบังคับคดีอาจประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เข้าใจอย่างชัดเจนถึงข้อจ ากัดของระบบ และขั้นตอนหลังการชนะการประมูลว่ายังมีขั้นตอนอะไรอีกบ้างที่ยังไม่
สามารถด าเนินการได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทราบถึงข้อจ ากัดเสียก่อนเข้าร่วม 

(๒) กรมบังคับคดี อาจเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยสามารถให้ด าเนินธุรกรรมหลังการ
ชนะการประมูล เช่น การท าสัญญาในรูปแบบออนไลน์ได้ และหากเป็นไปได้อาจรวมไปถึงธุรกรรมในหน่วย
ราชการอ่ืนๆ เช่น กรมท่ีดิน ด้วย 
 
 
 



๑๕๓ 
 

 ๖.๑.๓ กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยกับ
ต่ำงประเทศ 

๑) กำรเปรียบเทียบด้ำนกฎหมำย 

ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีกฎหมายเฉพาะที่ระบุให้มีวิธีการในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง การขายทอดตลาดโดยเพ่ิมช่องทางในการเสนอราคา
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Offering 
Auction)  

ประเทศอ่ืนที่ท าการศึกษาไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยตรง แต่มีกฎหมายที่ส่งเสริมให้เกิดการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่รองรับผล
ทางกฎหมายของธุรกรรมที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศไทยกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่มีความเป็นเลิศในการบังคับคดี ในส่วนของการบังคับคดี
แพ่ง ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และ
เครือรัฐออสเตรเลีย สามารถสรุปข้อเปรียบเทียบได้ตามตาราง ดังนี้ 

 

ชื่อประเทศ 
กฎหมำยเฉพำะเร่ืองกำรขำย
ทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำง

อิเล็กทรอนิกส ์

รูปแบบกำรขำยทอดตลำด
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

มำตรกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในกำรเข้ำประมูลในระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์
ประเทศไทย ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง การ

ขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการ
เสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เสนอราคาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Offering 
Auction) โดยผูสู้้ราคาต้อง
ลงทะเบียนเพื่อจองอุปกรณ์ 
และเดินทางไปประมลูใน
ส านักงานเครือข่ายที่
ลงทะเบียนไว้  

ผู้สูร้าคาต้องวางหลักประกัน
ก่อนเข้าเสนอราคาเพื่อรับ
รหัสในการเข้าใช้อุปกรณ์ ซึ่ง
ไม่สามารถน ารหสัเดยีวกัน
นั้นไปใช้ในการเสนอราคา
เพื่อซื้อทรัพย์รายการอื่นได้
อีก 

สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

ไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้โดยตรง 
แต่มีกฎหมายที่ส่งเสรมิให้เกิดการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่  
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
- กฎหมายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Commerce Law)  

ศาลสามารถสั่งให้มีการขาย
ทอดตลาดทั้งในรูปแบบปกติ 
และผา่นช่องทางออนไลน์ โดย
ใช้บริการแพลตฟอรม์ของ
เอกชน เช่น เถาเป่า 
(Taobao) และจากบริษัทขาย
ทอดตลาดเอกชนอีกมากกว่า 
๒๐๐ แห่ง 

ออกประกาศให้ความรู้
เกี่ยวกับการท าธุรกรรม
ออนไลน์ท่ีปลอดภัย การ
ป้องกันรหัสผ่าน อีเมล
หลอกลวง และมีการน าเสนอ
วิธีใช้งานแพลตฟอร์มที่เข้าใจ
ง่าย 

สำธำรณรัฐ
เกำหล ี

ไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้โดยตรง 
แต่มีกฎหมายที่ส่งเสรมิให้เกิดการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก ่
- พระราชบัญญัติการบังคับคดีแพ่ง  

ศาลมรีะบบการขายทอดตลาด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านเว็บไซต ์courtauction. 
go.kr ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ศาล
ด าเนินการเอง  

ใช้ระบบความปลอดภัยทีไ่ด้
มาตรฐานทีม่ีการก าหนดสิทธิ
การเข้าถึงข้อมูลของ
เจ้าหน้าท่ี และมีการเข้ารหสั 
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ 



๑๕๔ 
 

ชื่อประเทศ 
กฎหมำยเฉพำะเร่ืองกำรขำย
ทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำง

อิเล็กทรอนิกส ์

รูปแบบกำรขำยทอดตลำด
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

มำตรกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในกำรเข้ำประมูลในระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์
- พระราชบัญญัติคุม้ครองผู้บริโภคใน

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Act on the 
Consumer Protection in 
Electronic Commerce, etc)  

- พระราชบัญญัติธรุกรรมทางการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Financial Transaction Act)  

ท าให้ลดความเสี่ยงของการ
รั่วไหลของข้อมูลที่อาจ
เกิดขึ้น 
 
 

ประเทศ 
ญี่ปุ่น 

ไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้โดยตรง 
แต่มีกฎหมายที่ส่งเสรมิให้เกิดการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก ่
- พระราชบัญญัติการบังคับคดีแพ่ง 

(Civil Execution Act)  
- พระราชบัญญัตสิัญญาผู้บริโภค (The 

Consumer Contract Act)  

ศาลสามารถสั่งให้มีการขาย
ทอดตลาดทั้งในรูปแบบปกติ 
และผา่นช่องทางออนไลน์ โดย
ใช้บริการแพลตฟอรม์ของ
เอกชนหลายแพลตฟอร์ม เช่น 
www.๙๘๑.jp ที่มี
กระบวนการที่เข้าใจง่ายและ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
เข้าประมูล เช่น รายงานการ
ประเมินราคา ผู้สนใจเขา้
ประมลูสามารถขอเอกสาร 
รายงานสภาพและคุณลักษณะ
ของทรัพย์สินไดโ้ดยง่าย 

ในแพลตฟอร์มมีการแนะน า
ให้ผู้สนใจทราบถึง
กระบวนการประมลูโดย
จ าลองขั้นตอนการประมลู
จริง (Tutorial) ท าให้ผู้สนใจ
สามารถท าความเข้าใจใน
กระบวนการได้อย่างเห็นภาพ 

สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์ 

ไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้โดยตรง 
แต่มีกฎหมายที่ส่งเสรมิให้เกิดการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก ่
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่ง 
- พระราชบัญญัติธรุกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (The Electronic 
Transactions Act)  

ศาลสามารถสั่งให้มีการขาย
ทอดตลาดทั้งในรูปแบบปกติ 
และผา่นช่องทางออนไลน์ท่ี
ให้บริการโดยหน่วยงานเอกชน 

มีการใช้ระบบความปลอดภัย
ที่ได้มาตรฐานท่ีมีการก าหนด
สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของ
เจ้าหน้าท่ี และมีการเข้ารหสั
เอกสารในระบบ ท าให้ลด
ความเสีย่งของการรั่วไหล
ของข้อมูลที่มักเกิดขึ้นจาก
การเก็บเอกสารที่เป็น
กระดาษ  

สหรัฐ 
อเมริกำ 

ไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้โดยตรง 
แต่มีกฎหมายที่ส่งเสรมิให้เกิดการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก ่
- กฎหมายกระบวนการบังคับคดีแพง่ 

(Civil Enforcement 
Proceedings) 

- กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Uniform 
Electronic Transaction Act) 

 

ศาลสามารถสั่งให้มีการขาย
ทอดตลาดทั้งในรูปแบบปกติ 
และผา่นช่องทางออนไลน์ โดย 
Sheriff จะท าหน้าท่ี
ด าเนินการในการขาย
ทอดตลาดในทรัพย์นั้นผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
ให้บริการโดยหน่วยงานเอกชน 

กฎหมายเปิดโอกาสให้ลูกหนี้
ร้องเรียนต่อศาลได้ในกรณีที่
แพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีใช้ใน
การขายทรัพย์ของลูกหนี้
ไม่ใช่แพลตฟอรม์ที่เหมาะสม
กับทรัพย์สินของลูกหนี้ ท าให้
ทรัพย์ท่ีขายไดม้ีราคาต่ า
เกินไป 



๑๕๕ 
 

ชื่อประเทศ 
กฎหมำยเฉพำะเร่ืองกำรขำย
ทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำง

อิเล็กทรอนิกส ์

รูปแบบกำรขำยทอดตลำด
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

มำตรกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในกำรเข้ำประมูลในระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์
เครือรัฐ

ออสเตรเลีย 
ไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้โดยตรง 
แต่มีกฎหมายที่ส่งเสรมิให้เกิดการขาย
ทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก ่
- กฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีและ
บริการดา้นคดี (Service and 
Execution of Process Act) 

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

ศาลสามารถสั่งให้มีการขาย
ทอดตลาดทั้งในรูปแบบปกติ 
และผา่นช่องทางออนไลน์ โดย 
Sheriff สามารถด าเนินการ
ขายทอดตลาดทรัพยส์ินใน
แพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเอกชน เช่น 
www.ebay.com.au  

หากการขายทอดตลาดด้วย
วิธีปกติจะท าให้ได้ราคาต่ าซึ่ง
จะไมเ่ป็นธรรมกับท้ังเจ้าหนี้
และลูกหนี้ ลูกหนี้ตามค า
พิพากษามีสิทธิยื่นค าร้องขอ
ต่อศาลเพื่อให้ขายทอดตลาด
โดยผู้ทอดตลาดภาคเอกชน
ผ่านแพลตฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

 
๒) รูปแบบกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
กรมบังคับคดีของประเทศไทยด าเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Offering Auction) โดยผู้สู้ราคาต้องลงทะเบียนเพื่อจองอุปกรณ์ และเดินทางมาประมูล
ที่ส านักงานเครือข่ายที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณรัฐเกาหลีที่
ด าเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของศาลเอง (courtauction.go. kr) โดย
ผู้สนใจเข้าสู้ราคาสามารถเข้าไปดูข้อมูลทรัพย์สินที่ประกาศขายทอดตลาดได้ในเว็บไซต์ อันประกอบไปด้วย 
ตารางเวลาการขายทอดตลาด รายละเอียดของทรัพย์สินที่ประกาศขายทอดตลาด รูปภาพของทรัพย์สิน และ
สถานที่ตั้งของทรัพย์สินที่แสดงผลในรูปแบบแผนที่ (Map) เพ่ือให้บุคคลทั่วไปสามารถท าความเข้าใจได้โดยง่าย 

ส าหรับประเทศอ่ืน (ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย) ศาล
สามารถสั่งให้มีการขายทอดตลาดทั้งในรูปแบบปกติและผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสั่งให้มีการด าเนินการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินในแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ของหน่วยงานเอกชน 

๓) มำตรกำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันในกำรเข้ำประมูลด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
จากประเทศที่ท าการศึกษาพบว่า มาตรการของสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และ

ประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นมาตรการที่ดีที่ ควรน ามาเป็นตัวอย่างส าหรับประเทศไทย ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนในการเข้าประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน:  
- ในแพลตฟอร์มการประมูลจะมีการให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกรรมออนไลน์ที่ปลอดภัย 

การป้องกันรหัสผ่าน อีเมลหลอกลวง และมีการน าเสนอวิธีใช้งานแพลตฟอร์ม และเมื่อประชาชนให้ความนิยม
กับการประมูลออนไลน์ที่มากขึ้น ท าให้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ข้อมูลของศาลสูงของมณฑลเจ้อเจียง) ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีอัตราที่ท าการขายทอดตลาดทางออนไลน์ส าเร็จถึงร้อยละ ๙๔ ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่ดีกว่าการขาย
ทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีปกติ (ไม่ใช่วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์) ถึงร้อยละ ๑๕ ในขณะเดียวกันการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นท าไห้ได้ราคาสูงกว่าราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดด้วยวิธีปกติ 
 สาธารณรัฐเกาหลี:  

- ในเว็บไซต์การขายทอดตลาด จะมีการท าวิดีโอแนะน า (Introduction VDO) เพ่ือให้ความรู้ผู้ที่สนใจสู้
ราคาให้เข้าใจระบบและการใช้งานก่อนที่จะเข้าใช้งานจริง (ซึ่งกระบวนการนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่มีการด าเนินการ
โดย Korea Asset Management Corporation: KAMCO ผ่านช่องทางที่ชื่อ OnBid) 

http://www.ebay/
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- ให้บริการลักษณะ One-stop-Service ตั้งแต่ระบบการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ การเข้าชมภาพของ
ทรัพย์สินที่ท าการประมูล การวางหลักประกัน (มัดจ า) การเลือกผู้ชนะการประมูล การท าสัญญา การช าระเงิน 
และการคืนค่ามัดจ า การจัดการเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ส าหรับอสังหาริมทรัพย์   จะเป็นการด าเนินการด้วยระบบ
ออนไลน์ทั้งหมด 

- เว็บไซต์การประมูลจะแสดงภาพทรัพย์สินเป็นลักษณะ “Preview” ที่ให้ผู้สู้ราคาสามารถพิจารณา
ทรัพย์สินได้หลายมุมมอง เมื่อผู้สู้ราคาเลือกทรัพย์สินที่สนใจจะเข้าสู้ราคาแล้ว เว็บไซต์จะส่งข้อมูลวันและเวลา
การประมูลไปท่ีอีเมลของผู้สู้ราคาเพ่ือให้ผู้สู้ราคาสามารถกดลิงค์นั้น เพ่ือเข้าประมูลตามวันเวลาที่ก าหนด 

- ก าหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ซื้อทรัพย์สิน) ในระบบที่ท าการซื้อขายอยู่ในช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ได้รับความคุ้มครองจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
ก าหนดมาตรการคุ้มครองการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความปลอดภัย ท าให้ระบบการวางหลักประกัน
เพ่ือเข้าสู้ราคาในการประมูลทรัพย์สินที่อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ส่งผลให้
ประชาชนมีความมั่นใจระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ประเทศญี่ปุ่น: 
-  ผู้สนใจจะเข้าประมูลสามารถดูข้อมูลวิธีการประมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งบางแห่งมีการแนะน าวิธีเป็นการ

จ าลองขั้นตอนการประมูลจริง (Tutorial) ท าให้ผู้สนใจสามารถท าความเข้าใจได้อย่างชัดเจน มีการลงทะเบียน
ในเว็บไซต์เพ่ือกรอกข้อมูลและยืนยันตัวตนก่อนท าการประมูล  

 

๖.๒  ข้อเสนอแนะ 

๖.๒.๑  ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับรูปแบบหรือวิธีกำรขำย
ทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมำะสม 

เพ่ือให้กรมบังคับคดีสามารถพัฒนากระบวนการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้าใช้บริการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จึงเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมในประเด็นต่อไปนี้ 

 

ล ำดับ 
ประเด็นในกำรแก้ไขกฎหมำย 

กฎระเบียบ 
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง 

๑ จัดให้มีกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการขายทอดตลาด ฉบับท่ี ๒ 
พ.ศ. .... (เกี่ยวกับวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์)  

เนื่องจากกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขาย
ทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓ ไมม่ีการก าหนดให้มีขายทอดตลาดโดยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกสไ์ด้ มเีพียงการระบุในข้อ ๑๗ ให้ผู้เสนอราคาสามารถเสนอราคา
ด้วยวาจา ด้วยการยกป้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีอ่ืนท่ีอธิบดี
ประกาศก าหนดในราชกิจจานเุบกษา ซึ่งท าใหข้้อ ๑๗ ไม่ครอบคลมุการขาย
ทอดตลาดโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งกระบวนการ จึงควรยกเลิก
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามทีป่ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 
๓๓๑ ก าหนดให้ท าได ้

๒ หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของระบบ 
(Platform) การขายทอดตลาด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

กรมบังคับคดีควรเป็นเจ้าของระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้ดูแลระบบต่อไปในอนาคต เนื่องจากการมหีน่วยงาน
ราชการผูร้ับผดิชอบโดยตรงเป็นเจา้ของระบบจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชน ถ้าหากมอบหมายให้เอกชนด าเนินการอาจเกดิปัญหาเรื่องความ
เหมาะสมของเอกชนผู้ได้รับมอบหมาย  
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อย่างไรก็ตาม หากมรีะบบของเอกชนท่ีท าได้ดี ทางเลือกที่ด าเนินการได้คือการ
ส่งเสริมให้มีการว่าจ้างเอกชนมาท าการพัฒนาระบบเพิ่มเติม ซึ่งในประเด็นของ
การท า Government Wallet นั้น ทางกรมบังคับคดีควรเป็นผู้พัฒนาขึ้นมาเอง 
เนื่องจากเป็นเรื่องที่ส าคญั นอกจากนั้น กรมบังคับคดียังต้องค านึงถึงประเด็น
ของการมีช่องทางการร้องเรียนและการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนอย่าง
เหมาะสมด้วย 

๓ การยืนยันตัวตนของผู้เสนอ
ราคา 

ผู้เข้าสูร้าคาต้องลงทะเบียนล่วงหน้าพร้อมทั้งแสดงเอกสารที่ยืนยันตัวตนได้ผ่าน
ระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถยืนยัน
ตัวตนสามารถตรวจสอบตัวตนไดจ้ริง 

๔ การก าหนดตารางเวลาในการ
ขายทอดตลาด 

ก าหนดตารางเวลาที่แน่นอนของการประมูลในทรัพย์แต่ละรายการ และ
ประชาสมัพันธ์ในระบบเพื่อให้ผูส้นใจเข้าสู้ราคามีเวลาเตรียมตัว และสามารถเข้า
ประมลูทรัพยไ์ด้ตรงเวลา 

๕ การดูทรัพย์ท่ีต้องการขาย
ทอดตลาดในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

จัดให้มีการเข้าดูทรัพย์ทีต่้องการขายทอดตลาดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
เทคโนโลยีด้านการแสดงภาพถ่ายของทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการ
แสดงภาพเสมือนจริงเพื่อให้ผู้เข้าสูร้าคาสามารถเข้าดูทรัพยไ์ดโ้ดยง่ายผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๖ การวางหลักประกัน ก าหนดให้ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลกัประกันล่วงหน้าก่อนเข้าประมูล โดยผู้เข้าสู้
ราคาสามารถช าระเงินเพื่อวางหลกัประกันนั้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  

๗ มีระบบการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์   

ระบบต้องมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่รดักุมเพียงพอ
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุข้อมลูรั่วไหล หรอืการเจาะเข้าระบบโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 

๘ มีระบบบันทึกรายการกจิกรรม
การประมูลเพื่อสามารถใช้เป็น
หลักฐาน และเพื่อตรวจสอบ
การใช้งานภายหลังได ้

มีระบบการบันทึกการเข้าใช้งานของผู้เสนอราคาอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบไดภ้ายหลังกับเพื่อใช้ยืนยันผู้ชนะราคา และเพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการ
ระงับข้อพิพาทของผู้มีส่วนได้เสยีที่อาจเกิดขึ้นได้ 

 
๖.๒.๒  ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง แก้ไข พัฒนำกฎหมำยไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กฎหมำยของ

ประเทศไทยมีควำมเหมำะสมในกำรบังคับใช้ในเรื่องกำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้กรมบังคับคดีสามารถพัฒนากระบวนการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มี

ประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้าใช้บริการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จึงเสนอให้มีการยกร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ..... (เกี่ยวกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) โดยมีหลักการดังนี้ 
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กฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .....  

(การขายทอดตลาดโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) 
 

---------------------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.๒๕๖๐รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้กรมบังคับคดีจัดให้มีระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ที่ใช้
ด าเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบในเว็บไซต์ที่อ านวยให้เกิดการขายทอดตลาด
ตั้งแต่กระบวนการประกาศขายทอดตลาด การเสนอราคา การวางหลักประกันก่อนเข้าเสนอราคา การขาย
ทอดตลาด การช าระราคา 

ข้อ ๒ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้ผู้สนใจเข้าสู้ราคาผ่านระบบการขายทอดตลาด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทราบถึงตารางเวลาที่แน่นอนของการขายทอดตลาดทรัพย์แต่ละรายการ เพ่ือให้
ผู้สนใจเข้าสู้ราคามีเวลาเตรียมตัวและสามารถเข้าประมูลทรัพย์ได้ตรงเวลา 

ข้อ ๓ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดให้มีค าอธิบายวิธีการใช้งานระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ผู้สนใจเข้าสู้ราคาศึกษาข้อมูลได้โดยง่าย เช่น การท าวิดีโอแนะน า ( Introduction VDO) 
เพ่ือให้ความรู้ผู้ที่สนใจเข้าสู้ราคาให้เข้าใจระบบก่อนที่จะเข้าใช้งานจริง 

ข้อ ๔ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดท าประกาศขายทอดตลาดที่มีรายการตามข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ และน าเข้าสู่ระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้สนใจเข้าสู้ราคา
สามารถพิจารณาประกาศขายทอดตลาดเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้าสู้ราคา  

ข้อ ๕ ระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีช่องทางให้ผู้สนใจเข้าสู้ราคาสามารถ
ดูทรัพย์ที่ต้องการขายทอดตลาดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีด้านการแสดงภาพถ่ายของทรัพย์ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการแสดงภาพเสมือนจริง 

ข้อ ๖ ผู้เข้าเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
แสดงความจ านงเข้าเสนอราคา โดยยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ในระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่าห้าวันก่อนวันขายทอดตลาด 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใด ที่มีกฎหมาย
รับรองซึ่งต้องมีรูปถ่ายและสามารถแสดงตนได้  

(๒) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและเอกสารตาม (๑) ของผู้แทนนิติบุคคลในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคล 
(๓) หนังสือมอบอ านาจในกรณีที่เข้าเสนอราคาแทนบุคคลอ่ืน 
เอกสารในข้อ (๑) – (๓) สามารถยื่นเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
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ข้อ ๗  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันก่อนเข้าเสนอราคาโดยพิจารณาจากราคาประเมินทรัพย์สินซึ่ง
จะต้องน าไปก าหนดเป็นราคาเริ่มต้นในการขายทอดตลาดตามประกาศคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ก าหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด 

การช าระเงินค่าหลักประกันให้ด าเนินการบนช่องทางที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ (Secured Portal)  
หลักประกันให้คืนแก่ผู้เสนอราคาเมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาด แต่ถ้ามีการเสนอขายให้แก่ผู้เสนอราคา

สูงสุด ให้ถือเอาหลักประกันของผู้นั้นเป็นมัดจ าตามสัญญาและเป็นการช าระราคาบางส่วน 

ข้อ ๘ ระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
ในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล ตลอดจนมีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ มีการ
เข้ารหัสไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ เพ่ือลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น 

ข้อ ๙ ระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการบันทึกรายการกิจกรรมการ
ประมูลเพ่ือบันทึกการเข้าใช้งานของผู้เสนอราคาอย่างชัดเจน เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลังเพ่ือใช้ยืนยัน
การชนะราคา และเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการระงับข้อพิพาทของผู้มีส่วนได้เสียที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ข้อ ๑๐ ผู้เสนอราคาสูงสุดเมื่อระยะเวลาในการประมูลในระบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์สิ้นสุดลง ถือว่าเป็นผู้ชนะราคา  

ข้อ ๑๑ การช าระราคาทรัพย์ให้น าบทบัญญัติข้อ ๑๙ และ ๒๐ แห่งกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๖๐ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
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ภาคผนวก ก: ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา จ านวน ๑๐ คน (อย่างน้อย ๑๐ คน จาก ๓ สถาบันการศึกษา)  

รายชื่อนักวิชาการ ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอมล  
อาระพล คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ปัญหาของการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี 
ตั้งแต่มีประกาศในส่วนของการปฏิบัติเป็นระยะเวลา ๑-๒ ปี ช่ือประกาศคือการขายทอดตลาดทางอิเลก็ทรอนิกส์ มีลักษณะเป็นการเอาแค่คอมพิวเตอร์มา
ใช้เป็นเครื่องมือเท่านั้น ซึ่งยังไม่ใช่จุดหมายของการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการด าเนินการจะต้องเข้าไปจองอุปกรณ์การขายทอดตลาด 
E-Auction ของกรมบังคับคดี จึงหมายถึงรูปแบบของอินเตอร์เน็ต คือการน าทรัพย์เข้าไปท าการประมูล หรือการซื้อของออนไลน์ ส าหรับเจตนารมณ์ที่
แท้จริงของการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่อาจต้องเปลี่ยนซื่อของประกาศเป็นการขายทอดตลาดทางอินเทอร์เน็ตจะดีกว่าหรือไม่ เพื่อความ
ชัดเจน  ส าหรับความหมายของอิเล็กทรอนิกส์ คือ เครื่องมือ แต่ตามประกาศฉบับปัจจุบันไม่ใช่พัฒนาการทางการขายทอดตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่ แท้จริง 
ซึ่งเป็นปัญหาที่ชัดเจนอยู่แล้ว 
ข้อดี-ข้อเสีย 
ข้อดี คือ สะดวก รวดเร็ว ระยะเวลา สามารถเข้าร่วมการขายทอดตลาดจากท่ีบ้านได ้
ข้อเสีย เรื่องของแฟลตฟอร์มของทางราชการไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนท่ีจะรับผิดชอบได้บ้างในเรื่องของความน่าเชื่อถือในระบบ ระยะเวลาในการประมูล
ต้องมีการเสนอราคาขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่ทราบว่ามีการเลือกตัวระบบความปลอดภัย ความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบอย่างไรได้บ้าง และความ friendly 
user ของระบบ ต้องดูประเด็นนี้ด้วย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กฎหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๓๓๑ ที่แก้ไขล่าสุดเป็นการแก้ไขโดยการเขียนไว้กว้าง ๆ โดยการขายทอดตลาดทาง
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียว และกฎหมายการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งต้องสอดรับกัน รูปแบบการท าเรื่อง E-Auction การท า
พยานหลักฐาน ฯลฯ ที่จะต้องมาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีกฎหมายรองรับว่าทางราชการรับรองพยานหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ถือ ว่า
พยานหลักฐานในรูปแบบอิกทรอนิกส์มีความเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของตัว 
พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้เทียบเท่ากับตัวเอกสารตัวหนึ่ง ต้องแก้ไขให้สอดรับกับรายละเอียดว่า พ.ร.บ.ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์สอดรับกับตรงนี้แล้วหรือยัง เนื่องจากกระบวนการบังคับคดีแยกออกมาจากศาล กรมบังคับคดีน ามาท าเองดึงค าพิพากษาศาลที่ถึงที่สุด 
หากต้องการที่จะท าให้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า  
ทิศทางของระบบการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์  
เท่าที่ทราบตอนนี้ ศาลทรัพย์สินทางปัญญามี e-court ที่ค่อนข้างดี แต่ไม่ทราบว่าศาลแพ่ง หรือในทางแพ่งส่วนอื่น ๆ ที่สุดท้ายแล้วจะมีส่วนช้ีขาด ยึด
อายัดทรัพย์สินของคนท่ีเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาแลว้จะน ามาด าเนินการต่อในเรือ่งการบังคับคดี ไม่ทราบว่าศาลแพ่งส่วนอ่ืน ๆ ท า e-court ไปถึงระดับ
ใด หากจะท าให้เป็นเนื้อเดียวกันจริง ๆ ความคิดเห็นคือควรจะเริ่มตั้งแต่ e-court จริง ๆ ไม่ใช่มาบังคับคดีกันที่ปลายน้ า แต่ต้องมาตั้งแต่ต้นทาง ซึ่ง
อาจจะท าเป็นข้อเสนอแนะในเรื่องของการจัดการที่ไม่ง่ายนัก ประเทศอื่น เช่น ประเทศเกาหลี เป็นระบบของเขาที่ศาลดูตั้งแต่ตันน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 



แต่ระบบของประเทศไทยเนื่องจากกรมฯ ดึงออกมาอาจจะต้องอาศัยการร่วมมือกันระหว่างศาลและกรมฯ 
แพลตฟอร์มอาจจะต้องท าเป็นแบบเว็บไซต์ คนที่จะเข้าไปดูหรือซื้อทรัพย์สินของกรมบังคับคดีปกติเมื่อก่อน ถึงปัจจุบันก็ยังมีเหมือนเดิมว่า lot นี้มีทรัพย์
อะไรขายบ้าง มีรูป ราคากลาง เป็นรายการทรัพย์แต่ละรายการ ระบุรายการล าดับที่เท่าไหร่ เป็นล าดับ ๆ ไป 
ในการที่จัดท าเป็นรูปเล่มก็ดี เพราะสามารถท ารายละเอียดตรงนี้ อาจท าเป็นแพลตฟอร์มหรือสร้างสรรค์ให้ลงรายละเอียดลึกลงไปเลย เพื่อเป็ นการ
อ านวยความสะดวกให้คนที่สนใจท่ีจะมาดูหรือมาซื้อกับทางกรมฯ ซึ่งก็จะเป็นการสนับสนุนในการเป็น E-Auction ได้อย่างเต็มรูปแบบจริง ๆ 
การเคาะราคาสุดท้าย 
สุดท้ายแล้วราคาจะไปจบตรงไหน ปัจจุบันจะมีเจ้าพนักงานท่ีจะท าหน้าท่ีในการขายทอดตลาด/bid ขายราคา ๓ ครั้ง ถ้าเกิดไม่มีใครให้ราคาที่สูงกว่า ก็จะ
เคาะให้กับคนท่ีเสนอราคาตรงนั้น และถือว่าเป็นการสิ้นสดุราคา 
การท า E-Auction การเคาะราคาจะเกิดขึ้นได้อย่างไร Uniform Commercial Code (UCC) section ๒-๒๓๘ ประกอบ Uniform Electronic 
Transaction Act ของสหรัฐอเมริกา ให้เปลี่ยนจากวิธีเคาะไม้เป็นการประกาศโดยผู้ขายทอดตลาดไปเลยว่าตรงนี้ไปขั้นท้ายสุดของการขายทอดตลาด
แทนการเคาะ เพราะโดยวิธีการแล้วจะไม่มีการเคาะให้เห็นกัน แต่ละคนก็จะนั่งประมูลอยู่ท่ีบ้านของตัวเอง 
กฎหมายไทยอาจจะไมต่้องแก้ไขในประเด็นนี้อะไรมากนัก แต่น่าจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติ เพราะ พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสม์ีการรองรับอยู่
แล้ว แต่ตัวศาลเองที่ไม่อยากจะยอมรับเพราะมันพิสจูน์ยาก  
การพิสูจน์ตัวตนหรือที่มาของลายเซ็น  
กฎหมายใช้ค าว่าพิสูจน์ตัวตนหรือที่มาของลายเซ็น ซึ่งศาลยังไม่ชัดเจนกับข้อความตัวนี้ หากยังไม่ยอมรับส าหรับเอกสารตัวนี้ ก็เป็นการ ไม่รับรองรับ
เจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายฉบับนี้ เพราะว่าวิธีคิดของการปฏิบัติงานของคนท างานเอง ก็จะต้องได้รับความร่วมมือจริง ๆ ต้องจัดการอบรมหรือแนว
ปฏิบัติให้ด้วยหรือไม่ ส่วนส าคัญ คือ ต้องมีความเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้ของทั้งระบบ แบบต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ซึ่งจะเป็นการดีหากท าได้ตั้งแต่ค า
พิพากษา ข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว ข้อมูลก็จะไหลมาเรื่อย ๆ จนถึงปลายน้ าได้ ประเทศอื่น ๆ เริ่มตั้งแต่ระบบค าพิพากษา จนถึง
ด าเนินคดี ศาลจัดการ แต่ส าหรับประเทศไทยอาจจะมีความแตกต่างออกไป 
การท าให้เกิดความง่ายในการด าเนินการ 
ในต่างประเทศ มีการพิจาณาเรื่อง ease of doing business คือความง่ายของการท าธุรกิจ ตามที่หนว่ยงานธนาคารโลกระบเุป็นปัจจัยที่จะใช้พิจารณา
ทุกปี สมมุติหากท าธุรกิจแล้วมีปัญหา เราใช้วิธีการแก้ไขปญัหา ส าหรับกรณีที่เป็นคดีแล้ว หรือหากต้องบังคับคดีกันจริง ๆ แล้วมีความยากง่ายมากใน
ระดับใด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย  
รัตนซื่อสกุล  คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ความเห็นเกี่ยวกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
เห็นด้วยกับการออนไลน์ซึ่งควรจะไปได้มานานมากแล้ว และไม่ใช่เฉพาะการขายทอดตลาด เนื่องจากปัจจุบันโลกเป็นไปในทิศทางนั้นแล้ว เราไม่มีทางจะ
ขัดขืน แต่หากถามว่าพบปัญหาหรือไม่นั้น ตอบได้ว่าเจอแต่ไม่ใช่จะไม่ไปต่อ หากพบปัญหาที่ต้องพยายามแก้ไขในรูปแบบของการขายทอดตลาด ในอดีต
ต้องไปอยู่ที่นั้นต้องอยู่ต่อหน้า ต้องเคาะไม้ตรงนั้น และก่อนหน้าจะเข้าไปสู่วันน้ันได้ ส าหรับคนท่ีต้องการเข้าประมูล จะต้องไปตามหารายละเอียดเองตาม
บอร์ดที่ปิดประกาศ ในกรณีที่เป็นที่ดิน ก็ต้องไปตามรายละเอียดของที่ดินแปลงนั้น ต้องท าการเช็คกับกรมที่ดินเองว่ามีการขออายัดไว้หรื อไม่ ซึ่งเป็น



หน้าท่ีของคนท่ีต้องการเข้าประมูลทุกคนท่ีต้องไปตรวจสอบเอง ส าหรับตัวของคู่ความผู้ท าการยึดต้องการขายให้ได้เร็ว ๆ แต่เจ้าของทรัพย์ต้องการท าการ
ขายให้ได้ล่าช้าที่สุดหรือได้เงินจ านวนมากท่ีสุด เพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นจุดที่จะใช้เทคนิคในทางกฎหมายที่จะท าให้ชนะขาด ณ ตรงนั้น เช่น การถอนการ
ยึดในวันน้ันเลย เมื่อรู้ว่ามีคนตั้งใจจะมาเอาที่ดินแปลงนี้ก็จะใช้เทคนิคถอนเลย ถ้าอยากให้คนของเราได้ที่ดินแปลงนั้นก็จะท าการถอนก่อนค่อยประกาศ
ขายใหม่ หรือในกรณีที่เป็นจ าเลยก็ท าการขอคัดค้านไว้ก่อนแล้วจึงขายใหม่ ซึ่งกระบวนการแบบนี้จะท าให้กระบวนการในการขายทอดตลาดเกิดความ
ล่าช้า ภายหลังกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแก้ไขใหม่ ในกรณีที่ไม่มีเหตุสมควรศาลไม่อนุญาตให้คัดค้านการถอนได้ การเดินหน้าขายต่อไป จึงเป็นการ
แก้ไขปัญหาได้มาก 
แนวทางการเปลี่ยนผ่านของกระบวนการขายทอดตลาด 
กระบวนการที่ใช้ระบบ manual นั้น ไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ จึงสมควรจะมีรูปแบบที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากคนในระยะแรกที่จะคุ้นชินกับระบบ 
manual ซึ่งเป็นระยะที่เปลี่ยนผ่านกระบวนการขายทอดตลาด จึงควรใช้เป็นระบบคู่ขนานที่เดินควบคู่กันไป แล้วค่อย ๆ ลดความส าคัญของระบบ 
manual ลง ในการลดความสัมพันธ์ คือ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับคนที่ไปใช้ระบบ E-Auction ให้มากขึ้น เพราะคนจะถูกจูงใจให้ไปทาง E-Auction 
ด้วยความสมัครใจของเขา ไม่ใช่บอกว่าต่อไปนี้ไม่มีระบบ manual แล้ว ซึ่งจะท าให้เกิดความรู้สึกว่าถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนระบบซึ่งอาจจะมีคนที่ยัง
คัดค้านอยู่  
การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งท่ีควรด าเนินการ 
ในความคิดเห็นคือเห็นด้วยกับการใช้ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เพราะทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว แม้กระทั่งตัวคู่ความเองซึ่งอาจจะ
ต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง ในวันนั้นอาจไปนั่งกับเจ้าพนักงานก็ได้ ในกรณีที่เขาไม่อยากจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่คนที่สะดวกคือคนทั่วไปที่
ต้องการประมูลเพราะมีความสะดวกตรงข้อมูลทั้งหลายจะสามารถป้อนให้กับคนที่สนใจประมูลได้ก่อน ในการตรวจสอบนั้นถ้าหากว่ากรมบังคับคดี
สามารถเช่ือมโยงเรื่องของฐานข้อมูลหรือเรื่องของทรัพย์กับหน่วยงานอื่น เช่น กรมที่ดิน หรือแม้กระทั่งเครื่องจักรที่ติดจ านอง ซึ่งจ ะต้องมีการเช่ือมโยง
ข้อมูลกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมจากการที่ต้องมีการจดทะเบียนเครื่องจักร ข้อมูลอีกส่วนซึ่งเวลาจะไปประมูลแล้วมีปัญหาคือ ในกรณีที่เจ้าหนี้ที่มีสิทธิ
พิเศษอยู่ซึ่งจะได้รับช าระหนี้ก่อนหรือเจ้าหนี้บุริมสิทธิทั้งหลาย ในส่วนนี้บางครั้งหาข้อมูลไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันหากจะท าการขายทอดตลาด คนที่สนใจต้องไป
ตรวจสอบเองทั้งหมด เพราะคือความเสี่ยงหากเกิดกรณีผิดพลาดก็จะเกิดความเสียหาย และปฏิเสธไม่ได้ เพราะมีหลายกรณีมากที่เมื่อประมูลได้ จะขอให้
ศาลถอนการประมูล ไม่ต้องการแล้วโดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ ซึ่งส าหรับศาลแล้วเห็นว่าหน้าที่เป็นของผู้ซื้อที่จะตรวจสอบทรัพย์สินนั้ นก่อน จึงเป็นการ
ตรวจสอบที่บกพร่องของผู้ซื้อนั้นเอง กรมฯ ประกาศแล้วว่าที่ดินอยู่ ณ ตรงที่ใด ฉะนั้นเป็นภาระของผู้ซื้อ และเป็นหน้าที่ของกรมบังคั บคดีที่จะต้อง
เอื้ออ านวยข้อมูลเช่นนี้ให้ทั้งหมด ยิ่งการซื้อขายแบบนี้รวดเร็วเท่าใดก็ยิ่งจ าเป็นที่จะต้องมีข้อมูลเพื่อคุ้ มครองผู้ซื้อจากการขายทอดตลาดที่สุจริต 
ขณะเดียวกันศาลไม่ควรเคร่งครัดกับกติกา (ศาลยึดติดกับตัวหนังสือ) เช่น การขอวางเงิน ศาลก็ไม่อนุญาต หรือขอขยายระยะเวลาไม่เข้าเหตุเล็กน้อยศาล
ก็ไม่อนุญาต เหตุผลที่ใช้คัดค้านต้องเขียนให้ตรงตามตัวบท เหตุแบบน้ีจะเป็นเหตุที่จุกจิกมากเป็นเหตุในทางวิธีพิจารณาความ แต่ประเด็นคือผู้ที่ไปซื้อขาย
ทอดตลาดซึ่งเป็นชาวบ้านที่ไม่รู้กฎหมาย ถือว่าไม่ได้เป็นการเอื้ออ านวยให้กับชาวบ้าน ซึ่งเห็นว่ากฎหมายต้องให้ง่ายต่อชาวบ้านและสามารถเข้าใจได้ ยิ่ง
ท ายากยิ่งเป็นอุปสรรค ยิ่งมีกติกามากหรือตีความมากยิ่งเป็นอุปสรรค เพราะชาวบ้านท าไม่เป็น เป็นต้น 
ถ้าศาลสามารถบังคับซื้อขายไดเ้ร็วซื้อขายไดใ้นราคาที่ดี เพราะสามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน ท าให้กระบวนการในการขายทอดตลาดท าได้เร็วขึ้น ไม่ใช่ศาล



ล าพัง แม้กระทั่งเจ้าหน้าท่ีของกรมบังคับคดีเอง ซึ่งหากมองในแง่ของเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีหรือกระทั่งศาลนั้นเป็นข้าราชการ ที่จะต้องมีการระมัดระวัง
ตนเอง ท าให้บางคนตึง บางคนยืดหยุ่น แล้วแต่ระดับความกลัวจะมีอยู่มากมายระดับใด คนท่ีมีประสบการณ์มาก เช่น ผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์มากจะ
มีแนวทางแก้ไขปัญหาว่าจะให้ออกมาในรูปแบบใด จะหาทางออกให้เลยว่าอย่างนี้ท าไม่ได้ แต่บางคนก็เอาตามระเบียบ เพราะฉะนั้นบางทีไม่ยืดหยุ่น ท า
ให้ต้องเลื่อนการขายออกไปก่อนเพียงเพราะติดเรื่องเดียว ส าหรับคนที่ต้องการประมูลก็มารอในวันนั้น กลับยกเลิกการขายทอดตลาดคนที่ตั้ง ใจจะไปซื้อ
หรือประมูลต้องกลับบ้าน กติกาในรูปแบบน้ีก็สามารถเกิดขึ้นได้ แค่เปลี่ยนระบบจาก auction มาเป็น E-Auction ส าหรับทรัพย์ที่มาขายนั้น การตัดสิน
ของศาลก็ยังไม่จบ เพราะว่าแม้กระทั่งซื้อแล้ว มีการขายทอดตลาดแล้ว ก็อาจจะมีคนที่เขามายึดที่ดิน เข้ามาร้องขัดทรัพย์บอกว่าเขาเป็นเจ้าของที่มีสิทธิ
ดีกว่าก็ได้ ก็กลายเป็นคดีสาขาข้ึนมา เพราะฉะนั้นในบางเรื่องบางคดีต้องมีความเกี่ยวข้องถึง ๙ ศาล กว่าท่ีศาลจะตัดสินคดีจบลง ไม่ใช่เรื่องง่าย แม้กระทั่ง
ศาลฎีกาตัดสินแล้ว ยังใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะปิดคดีได้เพราะไม่ยอมส่งโฉนดที่ดินมาเพื่อให้เจ้าพนักงานท่ีดินปิดภาระจ ายอมบนโฉนด ก็บังคับไม่ได้เรียก
มาไม่ได้ ทางแก้ทางเดียวคือต้องออกโฉนดใหม่ ยกเลิกโฉนดเดิมเพื่อให้เขาจดภาระจ ายอม ซึ่งตรงนี้ใช้เวลาเป็นปีกว่าจะเขียนโฉนดใหม่ขึ้น มา เป็น
กระบวนการในการบังคับคดีที่ใช้เวลานานหากซื้อแล้วมีคนคัดค้าน ในทางปกติหากมีคนคัดค้าน ต้องมีการวางเงินก็สามารถขอวางจ านวนน้อยเพราะคดียัง
มีการทะเลาะกัน ยังพิพาทเรื่องที่ดินกันอยู่ และมีคดีกับที่ดินแปลงนั้นต่อ แทนที่ผู้ซื้อจะวางเต็มก็วางแค่เล็กน้อย เป็นเทคนิคอย่า งหนึ่งของคนที่ชอบซื้อ
ที่ดินจากการขายทอดตลาด ในกรณีที่เขามีเงินนอนอยู่ บางครั้งทะเลาะไป ๕ ปี จบแล้ว แล้วเป็นฝ่ายได้ที่ดิน ราคาที่ดินก็เพิ่มขึ้นเช่นในกรณีที่ทรัพย์มี
ราคา ๑ ล้านบาท ยังไม่สามารถโอนได้ ทรัพย์ตัวนี้ยังมีปัญหา มีการร้องขัดทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่จะกลายเป็นคดีสาขา ผู้ซื้อสามารถถอนเงินที่ วางทั้ง
ก้อนให้วางไว้เพียงเล็กน้อยตามระเบียบของการวางเงินข้ันต่ า 
ในกรณีที่ด าเนินการเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทรัพย์อยู่ในส านักงานเขตอื่น ไม่จ าเป็นต้องไปด าเนินการที่ส านักงานที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ในส่วนนี้ต้องแก้ไข
ในเรื่องของเขตอ านาจศาล ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่กฎหมายขีดเส้นเท่านั้นเองว่าตรงไหนเขตไหนก็สามารถยกเลิกเขตเส้นนั้นได้เฉพาะใน เรื่องของการขาย
ทอดตลาด ถ้ามีประเด็นท่ีทะเลาะกันในท่ีแปลงนั้นต่อ ก็ต้องกลับไปท่ีศาลนั้น หากเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาจใช้ได้โดยไม่จ าเป็นต้องไปค านึงในเรื่องของ
เขตอ านาจ ส าหรับเอกสารที่ดิน ศาลจะเป็นคนออก เวลาได้เอกสารจากศาลยืนยันได้ว่าคุณซื้อได้จากการขายทอดตลาดในราคาเท่านี้ แล้วไปจดทะเบียน
เท่านี้ ผู้ซื้อก็จะถือเอกสารนั้นไปที่ส านักงานท่ีดิน ส านักงานท่ีดินเมื่อพิจารณาแล้วก็ท าตามเอกสารนี้ ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ดินมีความปลอดภัยเพราะต้องท า
ตามค าสั่งศาล เพราะเหตุนี้จึงต้องมีกระบวนการส าหรับการมันเช่ือมโยงกับกรมที่ดิน ในกรณีนี้ไม่แน่ใจเพราะกรมที่ดินยังแก้ไขเอกสารและยังคงต้องเป็น
ระบบ manual อยู่ ส าหรับเอกสารสามารถออกด้วยระบบ electronic- paper ได้ ในอนาคต กรมที่ดินอาจพัฒนาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะระบบ
อย่างนี้อาจเชื่อมโยงกันได้ เมื่อมีค าสั่งศาล ทางกรมที่ดินก็สามารถแก้ไขได้เลย จะยิ่งสะดวกขึ้นมาก ส าหรับการขายทอดตลาดนั้น มีทรัพย์อย่างอื่นด้วย 
บางสิ่งอาจจะยากถ้าหากด าเนินการเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทรัพย์มีค่าจ าพวกทองหรือเพชร ทีต่้องการการพิจารณาถึงลักษณะทรัพย์ ซึ่งไม่สามารถ
พิจารณาด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ได้ การถ่ายภาพอาจจะท าหรือถ่ายได้ในหลายมมุ แต่ก็ยังมีความต้องการจับต้อง ส่องดู เช่น เพชรมีประกายเป็นอย่างไร 
ถ้ามีการท าการรับรองก็จะเกิดค่าใช้จ่ายขึ้น 
ภาระหน้าที่ของศาลในการขายทอดตลาด 
การขายทอดตลาดเป็นหน้าท่ีของศาล ตามความคิดเห็นคือศาลท าหน้าที่ขายทอดตลาดให้จบลง ส่วนความรับผิดชอบอื่นเป็นเรื่องของเจ้าของทรัพย์กับคน
ซื้อซึ่งไม่เกี่ยวกับศาล ศาลจะไม่รับรองเรื่องของคุณภาพ ฯลฯ ศาลมีหน้าที่ขาย ผู้เกี่ยวข้องอื่นจะต้องดูแลผลประโยชน์ของตนเอง เพราะฉะนั้นให้ศาล



รับรองจึงไม่น่าจะท าได้ หากจะให้มีการรับรองจะมีปัญหาตามมาคือเรื่องของค่าใช้จ่าย ซึ่งใครจะเป็นคนรับภาระเพราะค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดนั้น
คนแพ้คดีเป็นคนรับผิดชอบ หากต้องหักจากตัวทรัพย์ไปก่อนในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพย์ เงินที่จะน าไปช าระหนี้ก็จะน้อยลง โจทก์จะได้รับช า ระหนี้
น้อยลง ซึ่งไม่ค่อยยุติธรรมกันทั้งหมด เพราะฉะนั้นอาจเป็นปัญหา  ซึ่งในประเด็นนี้อาจยังคงจะต้องมีระบบ manual หรือในปัจจุบันเราสามารถขอดู
ทรัพย์ก่อน อาจจะยังไม่ต้องมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ แต่ต้องมีการเปิดให้ดูทรัพย์นั้นก่อนจนกว่าจะพึงพอใจ แล้วจึงเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
เข้าไปเคาะราคา ส าหรับสถานที่คือกรมบังคับคดีที่สถานที่ท่ียึดนั้นอยู่ ซึ่งกรณีต่างจังหวัดต้องมีการเดินทางไปดูทรัพย์ หากทรัพย์นั้นขายทอดตลาดโดยไม่
มีใบรับรอง อาจต้องรับความเสี่ยงเอง โดยพิจารณาว่ากรมบังคับคดีให้ราคาเท่าไหร่ หากโจทก์ไม่คัดค้าน เจ้าพนักงานก็สามารถท าการเคาะได้ 
ประเทศท่ีเป็นต้นแบบในการขายทอดตลาด 
มีความเห็นว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ล้ าไทยไปมากโดยเฉพาะในเรื่องออนไลน์ เรื่องการปฏิบัติสามารถหาวิธีการปฏิบัติได้แล้วน ามาใ ช้ส าหรับ
ประเทศไทยโดยให้เป็นตัวบท ซึ่งอาจจะไม่จ าเป็นต้องแก้ไขในวิธีพิจารณาความแพ่งก็ได้ หรืออาจจะเป็นระเบียบของกรมฯ เฉพาะในส่วนของการขาย
ทอดตลาด เพราะในตัวบทของวิธีพิจารณาความแพ่งเปิดช่องให้กว้าง ก็ไปออกกฎหมายลูกแทนได้ ในอนาคตหากรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ มีการพัฒนา
ไปเปลี่ยนไป ก็สามารถเปลี่ยนตามได้ โดยเปลี่ยนแค่ข้อบังคับไม่ต้องเปลี่ยนถึงตัวบทข้อกฎหมาย 
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพ่ือรองรับ E-Auction 
เทคโนโลยีความพร้อมที่เป็นปัญหา จะต้องมีการพัฒนาอย่างค่อยเปน็ค่อยไป โดยให้เริม่ต้นแมจ้ะไม่ไดท้ันทีในปีแรก เช่น ปัจจุบันศาลเริม่มี e-court ก็จะ
เริ่มค่อย ๆ พัฒนา เพราะว่าประเทศไทยอาจจะช้า แต่ค่อย ๆ พัฒนาไป ศาลสมัยก่อนใช้วิธีว่าความด้วยการจดมือ/พูดใส่เทป หรือศาลทรัพย์สินฯ 
เปลี่ยนแปลงโดยการอัดทั้งเสียงและภาพไว้ จะเห็นภาพของการพัฒนาในลักษณะนี้ ยกเว้น E-Auction ที่ยังใช้วิธีการสมัยก่อนทุกอย่างยังต้องใช้ระบบ 
manual มาตลอด ในกรณีที่ E-Auction อาจจะมาลดคนท่ีท ามาเปน็ระบบอาชีพ แค่ E-Auction อย่างเดียวไม่ช่วยทั้งหมดเพียงแค่เปลีย่นรูปแบบเท่านั้น 
ส าหรับความยุ่งยากในการไปหาขอ้มูล ความยุ่งยากของความเสี่ยงหลังจากซื้อแล้วโอนไมไ่ด้ ชาวบ้านธรรมดาไม่ค่อยสนใจ หรือความวุ่นวายท่ีต้องไปยุ่งกับ
ศาลจะยังคงอยู่อย่างเดิม ต้องมรีะบบท่ีให้ข้อมูลแล้วท าให้เอื้อต่อชาวบ้านที่จะเข้าถึงการซื้อขายจากการขายทอดตลาดใหม้ากที่สุด เพราะเหตุใดที่
บริษัทเอกชนเช่นสหการประมลูจงึไม่ค่อยมีปญัหา ท าไมของศาลจึงมีปัญหามาก เพราะเป็นระบบที่มคีวามยุ่งยากส าหรับชาวบ้านเขาไม่ต้องการเข้าไป
สัมผสั แม้ว่าทุกคนจะร่วมกันซื้อทีด่ินแปลงนี้ก็ยังซื้อไม่ได้ เนื่องจากมีอาชีพแบบนี้ ฉะนั้นคนท่ีไม่ใช่ทนายความจะเข้าไปซื้อยากจะเจออะไรแบบนี้ ในกรณีที่
ต้องการไดจ้ริง ๆ เราต้องคุยกับโจทก์ก่อนยึดอาจจะได้ซื้อ โดยถอนจากการยึดแล้วไปซื้อขายกันเอง ความเสีย่งของการให้เขามาเคาะคือการมีคนมาตัด
หน้า เพราะไม่ต้องการให้เราได้ แต่แน่นอนมันจะมคี่าใช้จ่ายยึดแล้วไม่มีการขายจะมีค่าใช้จ่ายร้อยละ ๕ (ค่าธรรมเนียมเจ้าหน้าที)่ หากมกีารยึดที่ดิน ส่วน
ใหญ่จะเป็นในส่วนของเอกสารทั้งนั้น ในกรณีที่ยึด ตูเ้ย็น ฯลฯ ยังตอ้งเสียพื้นท่ีเก็บ ยึดที่ดินกรมฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเก็บ เสยีแต่ค่าเอกสารเท่านั้น 
หากยึดแล้วไมม่ีการปล่อยออกไป จะต้องเสยีค่าธรรมเนยีมการขายรอ้ยละ ๕ ของทรัพย์ ในกรณีนี้ โจทก์บางคนก็ไม่ต้องการเสียคา่ธรรมเนียมส่วนน้ี 
ดังนั้นควรท าทุกอย่างให้ง่ายที่สุด และราคาต้องคุ้มค่า เพราะต่อไปในอนาคตข้างหน้าคนของกรมฯ อาจจะต้องใช้น้อยลงในเรื่องการขายทอดตลาด เพราะ
สามารถให้คนทั่วไปเข้าถึงระบบ สามารถตั้งเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ได้ เมื่อทุกอย่างง่าย ขั้นตอนรวดเรว็ ข้อมูลโปร่งใส ทุกคนสามารถเขา้ถึงข้อมูล
เหมือนกันได้ทั้งหมด อาจจะถึงขั้นทลายพวกที่ท าเป็นอาชีพ หากเปลี่ยนจากระบบ manual เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส ์อย่างเดียวช่วยไมไ่ด้จะกลับเข้าสู่
ระบบเดิม ๆ 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะบุตร 
บุญอร่ามเรือง  คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ความสนใจในเร่ืองการยึดทรัพย์ท่ีเป็นดิจิทัล 
หากการบังคับสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีประเด็นหลกั ๆ คือ bitcoin เมื่อจ าเลยถูกบังคับคดีแล้วมีทรัพยส์ินเป็น bitcoin เราสมารถท าการยึดได้อย่างไร ส าหรับ
การบังคับคดีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้จ าเพาะเฉพาะทรัพยส์ินปกตทิั่วไปเท่านั้น แต่หมายถึงทรัพย์สินทุกอย่างท่ีสามารถจะน าไปขายด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในประเด็นนี้มีการกล่าวถึงอยู่แล้วในบ่างส่วน ส าหรับสินทรัพย์ดิจิทัลจะจับต้องไม่ได้ 
หากเป็นสินทรัพย์ปกติ คือแค่เปลี่ยนวิธีการมาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้แตกต่างอะไรมากนัก สามารถบังคับได้ตามวิธีการ ตามระบบ หากเป็น
สินทรัพย์ดิจิทัล ไม่รู้จะท าการยึดอย่างไร ไม่มีกระบวนการที่รองรับ ปัญหาหลัก ก็คือจะเข้าไปยึดมาได้อย่างไร ถ้าแพลตฟอร์มนั้นไม่ได้อยู่ในประเทศไทย 
แพลตฟอร์มนั้นอยู่ต่างประเทศ หากเรามีค าสั่งว่าจะยึดหรือเอามา แต่แพลตฟอร์มนั้นบอกว่าไม่รับรู้ด้วย ถ้าอยากรับรู้ก็น า username, password มา
กรอก ก็เอา username password กรอกเข้าไปแล้วจัดการ แต่หากจะมีค าสั่งให้แพลตฟอร์มเอามาให้ เขาไม่ท าตามกฎหมายไทย หรือแม้แต่
ผู้ประกอบการไทยท่ีเป็นแพลตฟอร์มก็อาจจะมีประเด็นแบบนี้เหมือนกัน เขาไม่อยากท าตามค าสั่งนี้ ท าให้ไม่ทราบว่าจะท าตามประเด็นนี้ได้เหมาะสมได้
อย่างไร ในระดับใด  เป็นประเด็นว่าหากสามารถบังคับได้จริง ก็ควรบังคับเอากับเจ้าของ username, password ได้เลย จะเหมาะสม ถูกต้องและเป็น
ระบบมากกว่า 
ปัญหาของสินทรัพย์ดิจิทัลในการน ามาขายทอดคลาด 
ปัญหาที่ว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับอย่างชัดเจน อาจจะมีปัญหาได้โดยเฉพาะทรัพย์สินท่ีอยู่ในแพลตฟอร์มต่างประเทศที่เขาไม่ได้รับรู้หรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องด้วยกับเรื่องนี้ ถ้าเป็นในมุมของ PDPA ซึ่งเป็น processer ไม่ใช่ controller เพราะฉะนั้น processer จะข้ามขั้นตอนการเอาของออกมาให้ 
จึงควรต้องไปทาง controller ไม่ควรจะมาหาเขา ส าหรับสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้มีข้อดี-ข้อเสีย ต่างไปจากการขายทอดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป เพราะ
การท าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ดีหมด ช่วยให้เกิดประโยชน์ เพียงแต่รายละเอียดของสินทรัพย์ดิจิทัลต้องการกฎเกณฑ์ที่ท าให้เกิดความชัดเจน เพราะ
เมื่อถึงเวลาแล้วจะเกิดปัญหาในการขายทอดตลาดมีประเด็นว่าจะขายเวลาใด ในกรณีที่เป็น bitcoin จะมีช่วงเวลาในการขาย เช่น กรณีประเทศญี่ปุ่น 
MTGOX เป็นตัวกลางของ bitcoin ธุรกิจไปด้วยดี แต่เกิดปัญหาว่าราคาตกลงอย่างรวดเร็ว และมันจะเกิดการเลื่อนไหลไป พอเกิดเลื่อนไหลก็จะมีปัญหา
พอล้มละลายแล้วต้องถูกบังคับ ในกรณีนี้ไม่สามารถท าการซื้อขายได้ทันที หากขายในตอนนี้จะขาดทุนย่อยยับ ซึ่งก็ต้องหาวิธีว่าหากรอเวลาอีกสักพักจะ
ได้หรือไม่ หรือขอรอจังหวะเวลาแล้วค่อยน ามาขาย เมื่อขายได้ราคาก็จะน าเงินมาคืนให้ อันนี้พอจะท าได้ ส าหรับกรณีของประเทศไทยจะมีของ TMB 
ธนพัฒน์ ท่ีต้องปิดไป เพราะบางรายไปถอนออกจึงเกิดการเลื่อนไหลพอเลื่อนไหลเขาจึงต้องไปปิดกองทุนเพื่อที่จะเอาเงินมาให้ ถ้าหากจะขายคืนเลยไม่
สามารถท าให้ได้ เพราะว่ามูลค่ามันตกมาก เลยต้องปิดกองทุนเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อจะได้ราคาที่สามารถช าระเงินคืนได้ อันนี้คือประเด็นที่สินทรัพย์
ที่มีการผันผวนซึ่งไม่สามารถบังคับทันที่ได้ ในการบังคับคดีรัฐบาลต้องเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัล แล้วเอาสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นออกมาเป็นของรัฐบาล รอเวลา
ขายท่ีเหมาะสม ขั้นตอนจะเป็นเช่นนี้ การจะท าเช่นนี้รัฐบาลต้องมี government wallet ย้ายเงินจากผู้ถูกบังคับคดีข้ามาใน wallet ของรัฐบาลเพราะถ้า
ไม่มีขั้นตอนนี้รองรับ จะจัดการอะไรไม่ได้ ส าหรับ wallet ในการบังคับคดี กรมบังคับคดีก็ต้องมี wallet ในกรณีของการขายทอดตลาดของสินทรัพย์
ดิจิทัลนั้น ต้นแบบที่มีก็ยังไม่ค่อยดีนัก โจทย์ก็คือท าอย่างไรก็ได้เพื่อให้ยึดได้แล้วเอามาขายให้ได้ ส าหรับประ เทศที่ท าแล้วก้าวหน้ามาก ๆ คือ 
สหรัฐอเมริกา แต่อเมริกาก็ไม่ได้เปน็ระบบหรือระเบียบแบบเต็มที่เพียงแต่ใช้อ านาจของอัยการ/หน่วยงานรัฐในการบังคับ สหรัฐอเมริกาจะมีหน่วยงาน US 
Marshals ที่เอาขายขึ้นในระบบอินเทอร์เน็ต มีการประกาศขายซึ่งใช้กฎหมายเดิม แล้วใช้ตามอ านาจเดิมเพื่อประกาศขายออกมา ไม่ได้มีต้นแบบที่จะไป



ลอกได้ เหมือนเป็นต้นแบบกฎหมาย เป็นเหมือนหลักการแนวคิดที่สามารถน ามาปรับใช้ได้ ประมวลกฎหมายแพ่งที่ประเทศไทยมีอยู่ก็พอใช้ได้ อาจจะไม่
ชัดเจนในเรื่องการไปบังคับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งก็อาจจะมีการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งเล็กน้อย ประเด็นที่เป็นเรื่องของแพ่งแท้ ๆ คือ เจ้าของสิทธิที่มี
ช่ืออยู่ใน account ตัวเองแล้วเกิดเสียชีวิตโดยยังไมไ่ดส้่งให้ใคร จึงไม่มีใครเข้าไปเอาได้ จะเกิดเป็นประเด็นว่าจะเข้าไปเอาได้อย่างไร ควรจะท าอย่างไร ซึ่ง
ควรจะมีกฎหมายแบบน้ีเพื่อรองรับ จะได้จัดการได้ ในกรณีส่วนใหญ่นั้น คนยังไม่โวยวาย แต่ทั่วโลกมีคน/กลุ่มคน ที่เป็นเจ้าของ account ที่ก าลังจะเริ่ม
เสียชีวิต อีกประมาณ ๕-๑๐ ปี จะเริ่มเสียชีวิตมากขึ้น และจะเริ่มเกิดปัญหานี้ขึ้นมา แต่คนรุ่นก่อนไม่ใช่คนที่มี account แบบนี้ปัญหานี้เลยยังไม่ได้เกิด
ขึ้นมา ซึ่งตอนนี้ก าลังเริ่มเกิดแล้วในแคนาดา สหรัฐอเมริกา และในยุโรปที่จะเริ่มมีปัญหา 
มุมมองเร่ืองการขายทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 
อาจจะเป็นประเด็นส าคัญอีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันท่ีเป็นอยู่ท่ีมีอยู่แล้วก็ใช้ได้ในระดับหนึ่ง ไม่ได้ไปเปลี่ยนรูปแบบการขายทอดตลาด แค่สามารถท า
ให้การซื้อขายได้ผ่านทางเว็บ ช่วยในเรื่องระบบให้ไม่ต้องไปนั่งในห้องขายทอดตลาด ณ สถานที่เจ้าภาพ แพลตฟอร์มที่กรมบังคับคดีใช้ในปัจจุบันเป็นแค่
ส่วนเดียวให้คู่กรณีผู้ประมูลมานั่งอยู่ในห้องที่มีคอมพิวเตอร์ให้ก็เรียกว่า E-Auction แล้ว การที่กรมบังคับคดีจะท าแพลตฟอร์มขึ้นมาเอง เช่นเดียวกับที่
ศาลเกาหลีไต้สามารถน าทรพัย์สินขายทอดตลาดได้เองเลย หากประเทศไทยจะมีแนวนั้น ก็จะคล้ายกับ US Marshals และของประเทศอังกฤษก็มีระบบนี้
เช่นกัน แต่ประเด็นคือมีแค่เว็บไซต์แล้วท าการประกาศเหมือนกับให้ข้อมูลทางเว็บไซต์เท่าน้ัน หากจะใช้แพลตฟอร์มเต็มที่อาจจะเป็นแพลตฟอร์มที่ท าตัว
เป็น ตัวกลางแลกเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มที่เอาทุกอย่างมา register ได้ ความหมายจะเหมือนกับสินทรัพย์ดิจิทัล ทุกอย่างอยู่ในระบบ คือมีที่อยู่ให้ หากมี
ลักษณะแบบนี้ควรจะท าให้จริงจัง US Marshals จะท าการยึดและเข้าระบบของ US Marshals เองเลย เปิด wallet ของตัวเอง แล้วใส่ในช่ือตามที่ระบุ 
มีกรณีของ Silk Road และ Alphabet ที่มีเจ้าหน้าที่ไปโกงอึกทีหน่ึง เมื่อกฎหมายไม่ชัดเจนก็จะเป็นการเปิดซ่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ช่องโหว่เข้าไปด าเนินการ
เพราะไม่มีใครมาสั่งหรือท าการตรวจสอบ สามารถใช้อ านาจย้ายเข้า wallet ของตัวเอง 
ความเห็นในเร่ืองการน าแพลตฟอร์มเอกชนมาใช้ในขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หากมีแพลตฟอร์มของเอกชนที่ท ามาดีอยู่แล้ว ตามความเห็นคือควรส่งเสริมให้ไปใช้คนที่มีแพลตฟอร์มท า แต่ท าเองเฉพาะประเด็นของ government 
wallet เพราะว่า government wallet จะไปให้คนอ่ืนถือไม่ได้ แต่เรื่องของการประมูลนั้น รายช่ืออยู่ที่กรมแต่เรื่องของการท าการประมูลก็ให้คนอื่นไป
เพื่อให้เกิดการแข่งขัน หากถามเอกชน ก็น่าจะเห็นด้วย กลัวแต่ว่าไปท าแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วผูกขาดท ารายเดียว แล้วก็ท าไม่ได้ดี ในหลายประเทศก็ใช้
เอกชนท าเหมือนกัน พอผ่านกระบวนการศาลเสร็จ ลูกหนี้ต้องจ่ายเจ้าหนี้ ลูกหนี้มีทรัพย์ ท าการยึดทรัพย์ บังคับคดี เสร็จแล้วก็ขายในส่วนนี้ก็ท าการส่งต่อ
ให้เอกชน จริง ๆ ในส่วนเจ้าพนักงานก็สามารถให้เอกชนท าได้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นรัฐอย่างเดียว ตามความเห็นคิดว่าเนื่องจากมีเอกชนท่ีท าได้ดีอยู่แล้ว และ
มีหลายบริษัท ในการบังคับสินทรัพย์ดิจิทัลก็มีมากโดยเฉพาะในบางประเทศ มีปัญหาหลายรูปแบบ กรณีที่มีมากส่วนใหญ่จะเป็นคดีความผิดทางอาญา
กระท าความผิด ไปท าการยึดทรัพย์มา 

รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ 
ปิติยาศักดิ ์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ปัญหาหรือข้อจ ากัดของการขายทอดตลาด 
หลักการซื้อทรัพย์ต้องมีการเข้าดูทรัพย์ การไปประมูลทรัพย์ข้อจ ากัดคือเราไม่สามารถทราบได้ว่าทรัพย์ท่ีเราต้องการมีการงดการขาย เนื่องจากท าการไป
ดูทรัพย์แล้วและเห็นว่าทรัพย์นั้นดี ราคาเหมาะสม แต่ไม่สามารถท าการขายประมูลได้เนื่องจากงดขายท าให้ต้องเสียเวลาในการเดินทาง และไม่สามารถ
ตรวจสอบล่วงหน้าได้ว่าทรัพย์นั้นจะงดขายหรือการตรวจสอบล่วงหน้าเพียง ๑ วัน ไม่สามารถทราบได้เพราะข้อจ ากัดในด้านกฎหมาย โดยปกติทั่วไปผู้เข้า



ประมูลอาจจะไม่เข้าใจ กฎระเบียบให้สามารถงดการขายไดต้ลอดเวลา หากโจทก์แถลงขายเสร็จสิน้ การซื้อทรัพย์ ๑ ช้ิน เป็นที่ดิน ๑ แปลง หากไปท าการ
ประมูลแล้วไม่สามารถประมลูซื้อได้จะท าให้เกิดค าถามว่าการเดินทางมาประมลูครัง้นี้เพื่ออะไร คือข้อจ ากัดของคนท่ีประมูลซื้อเพราะท าให้เสียเวลาในการ
เดินทาง หากจะท าการแก้ไขโดยส่วนตัวมองว่าอาจจะไม่มีทางเป็นไปได้ เนื่องจากมีข้อกฎหมายที่สามารถให้จ าเลยที่ขายทรัพย์ในวันท่ีใกล้จะขายแล้วหาก
มีเงินมาจ่ายให้กับโจทก์ บางครั้งจึงต้องท าการงดขาย หรือการจ่ายเงินแต่บางส่วนโจทกก์็มองว่าจ่ายเพราะโจทกเ์ป็นธนาคารหรือสถาบันการเงิน ดังนั้นจึง
ไม่มีข้อมูลที่เด็ดขาดให้กับผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์รู้ล่วงหน้า เป็นข้อจ ากัดที่ท าให้ผู้ไปประมูลซื้อเสียเวลา โดยเฉพาะส าหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
เนื่องจากผู้ไปประมูลจะมี ๒ กลุ่ม อีกกลุ่มคือผู้ประกอบวิชาชีพท่ีซื้อทรัพย์มาเพื่อจะท าการขายซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์อาจจะเข้าใจว่าการซื้อขายของต้อง
มีผู้ที่เก็งก าไรส่วนหนึ่งเพื่อท าให้ตลาดคึกคักขึ้นมา หากมีแต่ผู้ซื้อมาเพื่อ เข้าอยู่อาศัยอย่างเดียวมันก็จะเงียบไป จึงต้องมีคนที่เข้ามากระตุ้นการซื้อขาย
เพื่อให้ตลาดหมุนขึ้นมา พวกเก็งก าไรจะมีเงินสดที่ดอกเบี้ยต่ า การน าเข้ามาที่อสังหาริมทรัพย์จะคุ้มกว่าเพราะดอกเบี้ยธนาคารไม่ถึงร้ อยละ ๑ การซื้อ
สินทรัพย์เอาไว้มูลค่าจะเพิ่มขึ้น การซื้อทรพัย์จากการขายทอดตลาดจะคุ้มค่าในด้านอ านาจการต่อรองเพราะคนขายต้องถูกบังคับขาย บางครั้งอาจจะใน
ราคาต่ ามากหากทรัพย์ดังกล่าวไม่มีผู้สนใจประมูล หรืออาจจะได้มาโดยไม่ได้ตั้งใจ ส าหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพจริง ๆ การเข้าประมูล ๓-๔ ครั้ง แล้วได้
ทรัพย์สินไป ๑ ครั้งก็ถือว่าคุ้ม  
ประเด็นการวางเงินในการประมูลทรัพย์ 
สมัยก่อนหากวางเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท สามารถประมูลทรัพย์ได้หมด แต่ปัจจุบัน วางเงิน ๑ ก้อนสามารถประมูลได้เพียงช้ินเดียว สมมุติว่าจะประมูล ๑ 
ล้านบาท ให้วางทรัพย์ร้อยละ ๕ คือ ๕ หมื่น หากประมูลทรัพย์ ๓ ล้าน ต้องวาง ๑๕๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของเงินก้อนอาจจะสามารถไปประมูลทรัพย์ใน
ราคา ๑ ล้านก็ได้ แต่เนื่องจากทางกรมแยกกันว่าการถือป้ายนั้น เพื่อจะประมูลอะไร ส่วนน้ีคือข้อจ ากัดในการซื้อทรัพย์ว่าต้องเอาทรัพย์นี้อันเดียว แล้วอีก
ทรัพย์ท่ีอยากได้แต่ต้องวางทรัพย์ก่อน ก็ไม่ทันแล้ว เพราะแสดงว่าเราต้องเตรียมเงินอีก ๑ ก้อน เพื่อท่ีจะเอาทรัพย์อีกตัว นี่คือสิ่งที่แย่กว่าสมัยก่อน 
ข้อจ ากัดในการด าเนินการขายทอดตลาดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ปัจจุบันรูปแบบการด าเนินการ ยังติดข้อจ ากัดในข้อกฎหมายซึ่งไม่สามารถยื่นข้อเสนอที่บ้านได ้ต้องไปยื่นข้อเสนอที่ส านักงานในพ้ืนท่ีในแต่ละจังหวัด แล้ว
เข้าประมูลทรัพย์ในกรุงเทพมหานครได้ เป็นต้น การประมูลทรัพย์ในวันนี้สามารถประมูลทรัพย์ต่างจังหวัดได้เป็นการเช่ือมโยงที่ค่อนข้างดีเพราะไม่ต้อง
เดินทางไปยังสถานท่ีตั้งทรัพย์ของส านักงานบังคับคดี แต่อย่างไรก็ยังต้องเดินทางไปที่ส านักงานเพราะไม่สามารถประมูลที่บ้านได้ อีกปัญหาหนึ่งคือเรื่อง
การวางเงิน เพระหากอยู่บ้านไม่สมารถวางเงินได้ เนื่องจากต้องวางเงินในการซื้อทรัพย์  ส าหรับการวางเงินออนไลน์ไม่สามารถท าได้เนื่องจากระบบ
ราชการในการวางเงินยุ่งยากมาก ยิ่งช่วงเวลาที่จะขอเงินคืนยิ่งยาก ซึ่งเป็นกลไกทางกฎหมายที่ซับซ้อนมาก หรืออาจะเกี่ยวเนื่องในเรื่องของการทุจริตหาก
ไม่แสดงตนเนื่องจากทรัพย์สินท่ีเป็นที่ดินต้องเป็นคนสัญชาติไทยเท่าน้ันท่ีซื้อได้ เพราะหากประมูลที่บ้านแล้วไม่แสดงตน อาจจะมีคนที่เป็นต่างชาติเข้ามา
ประมูลหรือไม่ อาจมีการประมูลแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมา จึงจ าเป็นต้องมีการแสดงตนในสถานที่ ที่เป็นที่ตั้งของส านักงานแห่งนั้น รูปแบบการ
ด าเนินการยังติดข้อจ ากัดว่าอย่างไรก็ต้องเดินทางไปท่ีส านักงานแห่งนั้น ๆ แต่มีข้อดีคือไม่ต้องเดินไปประมูลที่จังหวัดที่ตั้งทรัพย์  
การแสดงตน คือการแสดงตัวตน ต้องไปไม่ใช่แค่ใช้บัตรประชาชน เพราะต้องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นอัตลักษณ์ของเรา กฎหมายติดข้อจ ากัดในบาง
เรื่องการเป็นระบบราชการยิ่งมีข้อจ ากัดจะท าเหมือนเอกชนไม่ได้ ตรงนี้จึงเป็นข้อจ ากัด แต่เท่าที่เป็นอยู่ก็ดีอยู่แล้ว 
 



ประโยชน์จากการท าการขายทอดตลาดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 
ต้องตรวจสอบว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะแบบนี้ คือการเข้าประมูลโดย E-Offering, E-Auction จากนอกสถานที่ ท าให้ได้เงินเพิ่มมากกว่า
หรือไม่ในปริมาณเท่าใดเมื่อเทียบกับก่อนที่มีการประมูลแบบนี้ ในทางเศรษฐศาสตร์ได้ประโยชน์ ในมุมมองคือคุ้มค่าที่ ท าแบบนี้ขึ้นมา เช่น หากประมูล
ธรรมดาได้พันล้านมี E-Offering,  E-Auction แล้วได้เพิ่มมาเป็นพันสองร้อยล้าน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ นอกจากนั้น ที่ส าคัญคือการเปิดขายทอดตลาดด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วท าให้ผู้เข้าร่วมมากข้ึนหรือท าให้ได้ราคาสูงขึ้นหรือไม่ หากราคาทรัพย์สินที่ได้คือดีขึ้นก็จะเป็นประโยชน์กับเจ้าของทรัพย์ ที่เป็น
จ าเลยตามค าพิพากษา และธนาคารเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 
ข้อสังเกตที่ยังเป็นปัญหาในการด าเนินการขายทอดตลาดในรูปแบบ E-Offering 
ตั้งแต่มี E-Offering, E-Auction คนที่เข้ามาร่วมประมูลจากต่างจังหวัดมีแค่ครั้งเดียวในการจองเครื่อง นั่นหมายถึงข้อจ ากัด รูปแบบดูดีแต่จะเกิดผล
หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะคนที่เข้ามาประมูลที่ดินต้องเข้าไปดูสถานท่ีจริงมาก่อนด้วย รูปแบบที่น ามาใช้อาจจะต้องถูกออกแบบให้เหมาะกับลักษณะ
ของประเภทของทรัพย์ คือข้อที่ต้องพิจารณาว่าที่ด าเนินการอยู่นั้น เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์หรือไม่ จากการที่ไปส ารวจหรือไปซื้อขายมาแล้วว่า
เกิดผลมากน้อยแค่ไหน ทั้งในด้านของปริมาณที่เข้ามาและราคาที่มีมากขึ้น หากจ านวนเงินท่ีได้มาต้องไปดูในเชิงตัวเลข ประกอบกับการขายทอดตลาดคือ
การกระบวนการหลังการบังคับคดีแล้ว เหมือนกระบวนการจัดการว่า การบริหารจัดการในรูปแบบใดจะเหมาะสมกว่า เช่น ประเทศไทยท าได้ยากเพราะ
มาจากส่วนกลางทั้งสาย อาจจะติดที่ข้อจ ากัดทางกฎหมาย หากจะท าให้แสดงตน สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น ต้องแก้กฎหมายอะไร  
การที่มีบัตรประจ าตัวโดยปกติไม่สามารถแสดงตนโดยไม่ใช้บัตร หากทุกอย่างเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หมด การแสดงตนทุกอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ ก็
อาจจะท าได้ กรมการปกครองต้องปล่อยข้อมูล การแสดงตนยังท าไม่ได้เนื่องจากยังติดข้อจ ากัดทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะหน่วยงานรัฐไม่ยอมปล่อยข้อมูล
ออกมาเนื่องจากหน่วยงานของรัฐจะมีการเก็บความลับของหน่วยงาน ไม่มีข้อกฎหมายจึงให้ข้อมูลไม่ได้ และปัจจุบันมีกฎหมายการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคลยิ่งไม่สามารถให้ได้เนื่องจากติดกฎหมายนี้ อ านาจตามกฎหมายที่มีอยู่จะเอาข้อมูลไปให้ผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้ ตรงส่วนนี้จึงเป็นข้อจ ากัด
ของการใช้ข้อมูลร่วมกัน จริง ๆ แล้วการใช้ข้อมูลร่วมกันเป็นเรื่องที่ดีหากจะสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ เนื่องจากติดอุปสรรคบางเรื่อง เลยยากในการท า
การประมูลอยู่ท่ีบ้านเพราะไม่สามารถที่จะระบุตัวตนได ้หรือในเรื่องของการวางเงินยังมองไม่ออกเพราะปัจจุบันต้องไปวางที่ส านักงาน ไปกรอกข้อมูล เอา
เงินใส่ซองแล้ววาง แล้วทางกรมบังคับคดีก็เก็บซองไว้ หากใช้การโอนจะเกิดปัญหาในเรื่องของการโอนกลับ เนื่องจากเขาโอนกลับให้เราไม่ได้  จะต้องไป
เซ็นรับเงินออกมาอีก เพราะหน่วยงานราชการการจะเอาเงินคืนเราต้องไปเซ็นถึงได้เนื่องจากมีกฎระเบียบของพัสดุ  
ในกรณีที่เปิดบัญชีเพื่อการประมูลแล้วล็อกไว้ ก็ไม่สามารถท าได้เนื่องจากในการคืนเงินนั้น ทางกรมบังคับคดีจะด าเนินการคืนเงินสดให้ ณ วันนั้น หากไม่
เอาเงินคืนวันน้ัน เงินดังกล่าวจะเข้าคลัง และจะต้องด าเนินการหลายขั้นตอน เนื่องจากต้องมีการเซ็นออก หากกรณีปกติเงินดังกล่าวอยู่ในชองก็เอาซอง
คืนไปแล้วท าการเซ็นก ากับ การวางมัดจ ามีระบบอยู่หากมีการเขียนกฎว่าเฉพาะทรัพย์นี้ที่ต้องมีการวางมัดจ าออนไลน์ได้ และเมื่อเป็นการวางมัดจ าทาง
ออนไลน์จะต้องคืนอย่างไร ต้องไปดูกฎหมายว่าติดเง่ือนไขของกฎหมายหรือไม่หากเขียนกฎออกมาแล้ วข้ามระเบียบของทางพัสดุอาจจะไม่มีทาง หรือ
อาจจะต้องตัดให้เข้าระบบเอกชนท าการดูแลในส่วนนี้แทนระบบราชการ และถ้าผ่านเรื่องนี้ไป ยังมีค าถามตามมาคือจะมีการคอรัปช่ันหรือไม่เนื่ องจาก
การขายทรัพย์สินเป็นอ านาจของรัฐที่จะบังคับตามค าพิพากษาให้กับเอกชน แล้วเอกชนรายนั้นใช้อ านาจในทางที่ท าผิด (abuse of power) ขึ้นมาจะเกิด
ความรุนแรง ความเสียหายจะมากหรือไม่ กลายเป็นอีกประเด็นหนึ่ง 



แต่จะมองว่าเกิดความคล่องตัว ในมุมมองคือทางธุรกิจคล่องกว่าราชการอยู่แล้ว ถ้าส่วนราชการด าเนินการเองอาจจะติดตัวระเบียบพัสดุ การให้เอกชนเข้า
ด าเนินการก็จะติดเรื่องของความโปร่งใส่ พอจะแก้ปัญหาหนึ่งก็อาจจะมีค าถามตามมาว่ารัฐมีความโปร่งใสหรือไม่ เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้ อง
บังคับตามค าพิพากษาและเกี่ยวข้องกับอ านาจตุลาการ หรืออ านาจรัฐเพราะคือข้าราชการของศาล จากธรรมเนียม จารีต หรือแนวปฏิบัติของกรมบังคับ
คดีมีลักษณะเป็นแบบนั้น ณ ปัจจุบัน โดยวัฒนธรรมองค์กร กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานของศาลหากจะแก้ไขวัฒนธรรมองค์กรในเชิงลึกจึงยากมาก 
ปัญหาการคั่งค้างของทรัพย์ท่ีถูกบังคับให้ขายทอดตลาด 
เนื่องจากไม่ทราบว่าทรัพย์ท่ีค้างอยู่กับกรมบังคับคดีที่ยังประมูลไม่ได้มีเท่าไหร่ อาจจะต้องท าการดูตัวเลขเพื่อท าการแยกประเภทว่าเป็นท่ีดินเท่าไหร่ เป็น
บ้านเท่าไหร่ เป็นคอนโดเท่าไหร่ แล้วประเภทไหนท่ีค้างอยู่ท่ีกรมนานท่ีสุด เช่น สมัยก่อนจะเป็นทรัพย์สินประเภทคอนโดมิเนียม ราคา ๒ แสนกว่า ที่ค้าง
อยู่ในระบบมาก และจะใช้กลไกอะไรในการผลักดันทรัพย์สินเหล่านั้นออกจากระบบให้ได้เป็นเงินสดกลับมา หากสามารถแบ่งประเภททรัพย์ได้จะได้
ประโยชน์และสามารถหารูปแบบในการบริหารจัดการ เนื่องจากกฎหมายเป็นส่วนหน่ึงในการเข้าไปบริหารทรัพย์สินแต่ละประเภทที่ค้างอยู่ที่กรมจ านวน
มาก ๆ จะท าให้ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นเงินได้อย่างไร เช่น คอนโดราคาถูกที่ค้างมาประมาณ ๕-๗ ปี มีการน าประมูลขายมาตลอดแล้วยังขายไม่ได้ จะใช้
วิธีการจัดการอย่างไร โดยไม่ได้มองเพียงข้อกฎหมายด้านเดียว การมีตัวเลขหรือข้อมูลเพื่อดูว่าทรัพย์แต่ละประเภทนั้นมีทรัพย์สินอะไรบ้าง วิธีการขาย
และรูปแบบการขายจะท าอย่างไร เพราะการขายเป็นแค่กระบวนการอย่างเดียวท่ีต้องการหาลูกค้าเข้ามาให้มาก อ านวยความสะดวกให้คนเข้ามา ต้องให้
ความสะดวกในการขายจริง ๆ ต้องมีวิธีการจัดการว่าจะพลิกทรัพย์สินนั้นออกจากระบบให้เป็นเงินกลับมาได้อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้ งฝ่ายเจ้าหนี้
และลูกหนี้ ลูกหนี้ไม่ต้องมาค้างว่าเมื่อใดจะหมดหนี้เนื่องจากทรัพย์สินถูกยึด ส่วนเจ้าหนี้จะได้เงินเมื่อใด ทรัพย์สินที่เก็บเอาไว้ก็เสื่อมสภาพไปโดยไม่ไ ด้
ประโยชน์ กลายเป็นที่รกร้างอาจจะต้องมองหลายมิติในการเข้าไปบริหารจัดการ เป็นไปได้หรือไม่ในการให้เอกชนเข้ามาด าเนินการทรัพย์บางส่ วน
เนื่องจากทรัพย์สินค้างมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร บางครั้งทรัพย์สินบางอย่างไม่ได้ถูกปรับปรุง อาจจะเข้าธนาคารยากเพราะคนซื้อไปยังต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอีก ท าให้คนตัดสินใจซื้อน้อยลง ทรัพย์สินที่ต้องการปรับปรุงเพื่อการผลักให้เข้าสินเช่ือธนาคารได้ และคนซื้ อจะได้รู้ว่า
งบประมาณรวมถึงการตกแต่ง และเข้าไปอยู่ได้ ต้องใช้งบประมาณเท่าใด เช่น การซื้อคอนโด ๑ แห่ง ตามราคาประมูล จะสามารถขอสินเช่ือธนาคารได้
หรือไม่ จะท าการปรับปรุงต้องใช้งบประมาณอีกสักเท่าใด หรือหากจะขายต่อให้ได้ก าไรควรลงทุนเพิ่มเท่าใด ส าหรับคนที่ประกอบอาชีพ ขาย
อสังหาริมทรัพย์สามารถคิดได้เนื่องจากเข้ามีเงินเย็น แต่ส าหรับคนท่ีจะซื้อเพื่อใช้จริง ๆ ต้องรอให้สมบูรณ์แบบ แล้วจึงตัดสินใจซื้อ แต่จะท าอย่างไรเพื่อให้
ผู้ใช้จริง ๆ เข้าไปด าเนินการซื้อได้เลย เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะคนที่อยากได้ทรัพย์  เช่น บ้าน จริง ๆ มีจ านวนมาก แต่คนพร้อมจะซื้อโดยรู้ว่าต้องจ่าย
งบประมาณเท่าใดมีจ านวนน้อย หากผ่านระบบ E-Offering, E-Auction ต้องมีเงินสดมาถือ หากมีคนที่อยู่แถวนั้นท างานแล้วอยากได้เป็นส่วนตัว
เนื่องจากไม่มีความสามารถที่จะซื้อหรือเข้าถึงเพื่อท าการประมูล อยากผ่อนเป็นรายเดือน  ด้วยเหตุนี้ส าหรับบางคนต้องการได้แต่ไม่รู้จะท าอย่างไร เกิด
อาชีพท่ีประมูลไปตกแต่งแล้วเอาไปขาย จริง ๆ ตรงนั้นเป็นแค่ส่วนน้อย แต่ท าอย่างไรให้ผู้ใช้จริงเข้าถึงได้มาก สามารถเพิ่มลูกค้าและทรัพย์สินที่จะขายได้ 
ปัญหาอีกประการคือความยากในการน าออกขาย ดังนั้นหากร่วมมือกัน เช่น  ไฟแนนซ์ ธนาคาร แต่ส่วนใหญ่จะเป็นธนาคาร เช่น ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ซึ่งก็ไม่มีความพร้อมที่จะเข้าไปตกแต่งเพื่อท าการขาย ทรัพย์ของธนาคารเองก็ยังทิ้งไว้เนื่องจากขายไม่ได้ ซึ่งอาจจะต้องเริ่ มตั้งแต่การปล่อยกู้ 
เพราะหากปล่อยเกินราคาทรัพย์ แล้วพอไปยืดทรัพย์มาจะขายออกได้ยากเพราะทรัพย์สินนั้นมีราคากับคุณภาพต่างกัน เช่น ที่ดินตาบอดแล้วถูกหลอกว่า
ไม่ใช่ที่ดินตาบอด เมื่อซื้อได้แล้วปรากฏว่าทางเข้าไม่มีจะท าการขายใคร โดนหลอกกันทั้งระบบ ทรัพย์จึงค้างอยู่ในระบบแล้วท าการขายไม่ออก สรุปคือจะ



ท าอย่างไรให้ทรัพย์สินไม่มากองอยู่ท่ีกรมบังคับคด ียิ่งปัจจุบันมีภาษีที่ดิน ในอนาคตที่ดินที่เก็บไว้อาจจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีกันหมด ปีนี้ลดให้ร้อยละ ๙๐ 
แต่ปีหน้าต้องจ่ายในจ านวนเต็ม ที่ดินรกร้างว่างเปล่าอาจจะยังขายไม่ได้ ที่ดินรกร้าง จะจ่ายภาษีกันอย่างไร บังคับคดีมาแล้วจะขายใคร  โครงสร้างการ
บริหารจัดการที่ดินมีปัญหาอยู่จะจัดการอย่างไร หากจะท าการปรับแก้ประเด็นใด ก็ต้องดูกฎหมายหลักว่าให้อ านาจอะไรไว้บ้าง ข้อดี คือการ เพิ่มลูกค้า 
ข้อเสียคือความคุ้มค่าของการด าเนินการ เพราะเปิดขายแล้วท าการขายไม่ได้ไม่รู้จะขายท าไม ที่ดินที่คนต้องการซื้อข้ามจังหวัดมี จ านวนมากเพียงพอต่อ
การเปิด E-Offering หรือไม่ หากการท าวิจัยเรื่องดังกล่าวเพื่อหาแนวทางท าให้ทรัพย์สินที่คั่งค้างในระบบออกมาจ าหน่ายได้เพิ่มขึ้น อาจจะมีข้อเสนอที่
เป็นรูปธรรมได้ระดับใด และอย่างไร คงต้องอาศัยการวิจัยเชิงลึก และกระบวนการที่จะน าเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิวา 
วิจิตรโกเมน คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา 

ข้อเสนอของการขายทอดตลาดออนไลน์ 
เคยด าเนินการซื้อขายทอดตลาดผ่านเว็บไซต์หรือออนไลน์ซึ่งธุรกิจที่ด าเนินการอยู่คือธุรกิจขนส่ง จึงได้มีการเข้าซื้อทรัพย์ผ่านกระบวนการขายทอดตลาด
ของกรมบังคับคดี ทรัพย์สินท่ีเข้าร่วมในการขายทอดตลาดคือรถบัสและรถตู้ ซึ่งกรมฯ ยึดมาจากผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาด้านการเงิน  
ประเด็นเร่ืองของการวางเงิน ข้อสังเกตที่พบในเรื่องของการขายทอด คือ การขายทอดตลาดโดยปกติทุกอย่างต้องด าเนินการที่หน้างาน ปัจจุบันไม่ทราบ
ว่ามีการวางหลักประกันด้วยวิธีอื่นหรือไม่ แต่ช่วงเวลาที่เข้าประมูล วางเงินด้วยดราฟท์ที่ท าการซื้อมาจากธนาคารในอัตราร้อยล ะ ๑๐ ของทรัพย์สินที่
ต้องการประมูล เนื่องจากเป็นเงินจ านวนมาก ประมาณ ๒-๓ ล้านบาท ท าการการประมูลต่อครั้งประมาณ ๔-๕ คัน จ านวนเงินที่วางหลักประกันจึง
ค่อนขา้งสูง เป็นปัจจัยท่ีท าให้ไม่สะดวกในการเข้าประมูล แต่เข้าใจกฎเกณฑ์จากทางกรมฯ ว่าเพื่อเป็นการรับประกันว่าผู้เข้าท าการประมูลจะรับทรัพย์สิน
นั้นไปจริงจากการประมูล หากเป็นขั้นตอนการขายทอดตลาดที่ง่ายขึ้นและช่วงเช้ามีการท าให้ประชาชนเข้าถึงทรัพย์ที่ต้องการประมูลได้ง่ายขึ้น ส่วนตัวที่
เข้าไปท าการประมูลเนื่องจากเข้าใจกฎหมายจึงกล้าที่จะด าเนินการเข้าประมูล หากเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์จึงควรด าเนินการเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
เพื่อให้ลูกหนี้มีเงินส่วนท่ีเหลือจากการขายทอดตลาดน าไปช าระหนี้ได้มากข้ึน และท าให้สินทรัพย์ขายได้เร็วขึ้น ผู้เข้าสู้ราคามีโอกาสเข้าไปประมูลมากขึ้น 
โดยเสนอว่าจ านวนเงินวางหลักประกันร้อยละ ๑๐ ของทรัพย์ หากกรมฯ เปลี่ยนแปลรูปแบบเป็นระบบออนไลน์  แล้วมีต้นทุนในการน าเงินมาวาง
หลักประกันลดลง จะท าได้หรือไม่ อย่างไร เช่น อาจจะคิด ๑ ล้านบาทแรก ร้อยละ ๑๐ ส่วนท่ีเหลืออาจจะเตรียมจ านวนเงินที่เข้าประมูลซึ่งอาจจะสูงขึ้น
โดยไม่ต้องเจาะจงว่าร้อยละ ๑๐ ของทรัพย์ เนื่องจากผู้ด าเนินธุรกิจต้องท าการกู้เงิน แต่ในวันนี้ผู้ด าเนินธุรกิจยังไม่ไดร้ับการอนุมัติ แต่อนาคตจะมีการขอกู้
เงินแน่ ๆ จึงกล้าเข้าร่วมการประมูลกับกรมฯ ซึ่งในกรณีที่ทางกรมฯ ต้องการเงินสดเพื่อเป็นหลักประกันและเงินจ านวนดังกล่าวไปอยู่ที่ก รม ซึ่งในทาง
ธุรกิจแล้วสามารถน าเงินจ านวนดังกล่าวไปด าเนินการอย่างอื่นได้ และผู้ด าเนินธุรกิจน าเงินจ านวน ๗-๘ ล้านบาท เพื่อไปเป็นหลักประกันการเข้าประมูล 
๑๐-๒๐ วัน ท าให้ผู้ด าเนินธุรกิจเสียประโยชน์ การวางหลักประกันคิดว่าหากจ าเป็น ก็ไม่ต้องมีการก าหนดอัตราที่แน่นอน และไม่จ าเป็นต้องสูงถึงร้อยละ 
๑๐ ของราคาทรัพย์ อาจจะเป็นการท าให้ตันทุนต่ าลง ในความคิดเห็นอาจจะคิดเป็นอัตราถดถอยเมื่อจ านวนเงินสูงขึ้น ค่าวางประกันอาจจะลดลงตาม
วัตถุประสงค์ของกรมฯ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าประมูลไม่ได้เข้ามาป่วนหรือมาประมูลหลอก เงินประมูลยิ่งมาก การวางประกันก็ค่อยๆ ลดน้อยลง เนื่องจาก
จ านวนเงินวางหลักประกันจากจ านวนเงินของตัวทรัพย์มีมากอยู่แล้ว การซื้อดราฟท์มีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาด าเนินการ เนื่องจากเป็นการเข้าประมูล ใน
ต่างจังหวัดบางครั้งการทราบรายการสินทรัพย์ช้า ก็ท าให้เตรียมการซื้อดราฟท์ไม่ทันจึงเสียโอกาสไป ในกรณีของการด าเนินการออนไลน์ หากคิ ดวิธีการ
อื่น เช่น การเช่ือมต่อระบบกับธนาคาร อาจจะเป็น accor account ลดจ านวนเงินที่ต้องไปท าธุรกรรม เพราะตอนนี้ธนาคารก็อยากมีธุรกรรมกับเอกชน
มากขึ้น เอกชนก็เปิดบัญชีนิติบุคคลกับธนาคารอยู่แล้ว อาจจะเป็นอีกลักษณะ ( feature) ส าหรับเงินเฉพาะสิทธิเพียงแค่ขาโอนเงินเข้าไปในนั้นมีการ



ก าหนดวันว่าหากไม่ถึงวัน เวลา ท่ีระบุในเอกสารจะไม่สามารถถอนเงินจ านวนนั้นออกได้ หากไม่มีการท าธุรกรรมใด ก็กลับมาที่ผู้เข้าประมูลโดยที่ไม่ต้องมี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทางด้านการโอนเงินเข้าไปในบัญชี เช่น True money wallet จะเหมือนว่าไม่มีระบบการประกันเงินฝาก ซึ่งต่างจากระบบของธนาคาร 
เนื่องจากจ านวนเงินท่ีมาก การยังอยู่ในระบบธนาคารที่มีระบบการประกันเงินฝาก น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าท่ีจะโอนเงินไปตาม True money wallet 
ของเอกชนข้างนอกท่ีเป็นรายย่อย หากกรมฯ จะด าเนินการควรจะด าเนินการอยู่ในระบบของธนาคารหรือไม่เพราะง่ายต่อบัญชีของนิติบุคคลและอาจจะ
ได้ประโยชน์ในเรื่องของความน่าเชื่อถือมากกว่า (มองในมุมของผู้ใช้เทคโนโลยีเป็น) 
ประเด็นเร่ืองการสร้างแพลตฟอร์ม   
กรมฯ ควรสร้างแพลตฟอร์มของกรมฯ เอง เนื่องจากต้องใส่รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ชัดเจน หากมีภาพ ๓ มิติของทรัพย์สิน โดยที่ประชนไม่ต้อง
ด าเนินการเข้าตรวจสภาพทรัพย์สินด้วยตนเองจะเป็นประโยชน์และท าให้การขายทอดตลาดของกรมฯ สามารถข้าถึงประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดได้มากขึ้น 
เมื่อก่อนเคยด าเนินการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ต่างจังหวัด ซึ่งมีข้อจ ากัดท าได้เพียงเฉพาะพื้นท่ี ท่ีทราบที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ หากกรมฯ มีรูปภาพที่ชัดเจนและมี
รายละเอียดของพื้นที่ตั้งอยู่ที่ใด สภาพ ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไร บางครั้งผู้ที่เข้าประมูลอาจจะไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด หากแพลตฟอร์มของกรมฯ 
สามารถลงรายละเอียดได้มากเพียงพอ จะตอบโจทย์ในส่วนต่าง ๆ ได้มากกว่าเป็นแพลตฟอร์มของเอกชน  
การปรับตัวเข้าสู่ระบบการขายทอดตลาดออนไลน์ 
กรณีของผู้ที่มีอาชีพไปประมูลสินทรัพย์ ซึ่งยังคงอยู่ในระบบออฟไลน์แบบเดิม หากเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์แล้วผู้ประกอบการรายเล็กที่มีอยู่ค่อนข้างสูง
ที่ยังไม่สามารถข้าถึงเทคโนโลยี ควรให้ความเห็นใจ เพราะหากเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด และกรมฯ ท าแพลตฟอร์มเองอาจจะไม่  user friendly 
มากนัก ด้วยความที่ไม่ได้ user friendly อาจจะมีการติดขัด ก็จะต้องยังคงระบบแบบออฟไลน์อยู่ด้วยหรือไม่ส าหรับลูกค้าที่อายุประมาณ ๕๐ ปีขึ้นไป 
เนื่องจากปัจจุบันทุกคนส่วนใหญ่ต้องต าเนินการท าธุรกรรมออนไลน์แล้ว คนอายุ ๕๐-๖๐ ปี อาจจะยังไม่คุ้นชินกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและคนยุคนี้ยังอยู่
ในธุรกิจอีกสัก ๑๐ ปี ส าหรับการแสดงทรัพย์สินไม่ทราบว่าผิดหลักการกับกรมฯ หรือไม่ที่ต้องท าการตลาดให้ขายมากเกินไป เพระรู้สึกว่าทุกคนจะไม่กล้า
เข้าประมูลเพราะไม่เห็นสภาพทรัพย์ของจริงหากเป็นแพลตฟอร์มที่ข้ามจังหวัด การน าเสนอทรัพย์สินจึงต้องเป็นการน าเสนอในรูปแบบที่คนสนใจและ
สามารถข้าถึงรายละเอียดของทรัพย์สินได้มากขึ้น อย่างกรณีตัวอย่างอสังหาริมทรัพย์ที่จะท าการซื้อ ซึ่งไม่มีโอกาสได้เข้าไปตรวจสอบสภา พข้างในตัว
ทรัพย์ว่าเป็นอย่างไร ท าได้เพียงตรวจสอบหน้าบ้านหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบว่าไม่ได้เป็นพ้ืนท่ีตาบอด บรรยากาศรอบ ๆ ดู friendly หรือไม่ หากทางกรม
ฯ จ าเป็นต้องท าการขายอยู่แล้ว และมีโอกาสได้เห็นโครงสร้างภายในจริง ๆ กรมฯ อาจจะต้องเปลี่ยนแนวคิด mindset โดยเป็นเพียงตัวกลางเพื่อให้
ลูกหนี้น าเงินมาช าระเจ้าหนี้ ไม่เช่นนั้นลูกหนี้เองก็จะล าบาก 
จุดยืนของกรมที่ควรมีในการขายทอดตลาด 
จุดยืนของกรมฯ อาจยืนตรงจดุที่ว่าจะท าอย่างไรก็ได้ใหเ้ป็นประโยชน์กับเจ้าหนี้มากสุด หมายถึงว่าลูกหนี้ขายทรัพย์สินไดเ้ร็วทีสดุ สูงสดุ ดอกเบี้ยไม่ขึ้นไป
มาก สินทรัพยไ์ม่เสื่อม ซึ่งเป็นประโยชนกับทุกฝ่ายเนื่องจากขายของได้ราคาและดี เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ ลูกหนี้ก็ไดผ้่อนคลายหนี้ของตัวเอง หากมอง
จุดยืนของกรมฯ เช่นนี้ น่าจะต้องท าให้การขายมลีักษณะทีม่ีการน าเสนอมากกว่าท่ีเป็นอยู่ การไปประมูลรถบัสหรือรถตู้นั้น ทางกรมฯ ขายตามสภาพจริง 
ๆ ไม่ให้โอกาสคนท่ีไปประมูลไดส้ตาร์ทเครื่อง เมื่อสองปีท่ีแล้วไปประมูลกับกรมฯ และปีที่แล้วไปประมูลกับส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ที่ด าเนินการยดึทรัพยร์ถบัสทัวร์ศนูย์เหรียญ ที่ท าการยดึมาจากกรณีของทัวร์ศูนย์เหรียญ ก็มีการด าเนินการในลักษณะเดยีวกันคือรถจอดเรียงแถวกัน แต่



ไม่สามารถสตาร์ทรถได้ ผูเ้ข้าประมูลท าการเลือกว่าต้องการรถเบอรไ์หน ซึ่งต้องเอาช่างซ่อมฯ ไปด้วยหากสตาร์ทรถไม่ตดิต้องเอาช่างเข้าซ่อมและขับกลับ
เป็นการขายทีไ่ม่มเียื่อใยกับผูเ้ข้าประมลู เนื่องจากสินทรัพย์พวกนี้ยิ่งนานยิ่งเก่า ยิ่งโทรม มันเสียประโยชน์กันทั้งคู่ ทางกรมฯ ต้องท าเชิงพาณิชย์มากกว่านี้ 
ปัจจุบันลูกหนีม้ีจ านวนมากขึ้นและการยดึทรัพย์มากขึ้น การปล่อยออกไปอย่างไรเป็นหน้าท่ีของกรมฯ ที่ต้อง active เพื่อปล่อยทรัพยส์ิน ไมเ่ช่นนั้น
ทรัพย์สินต้องค้างอยู่ในกรมฯ และกลับไปเป็นเหมือนปี ๒๕๔๐ ที่ยึดมาเต็ม และทุกกิจการก็ลม้ละลายอย่างน้อยขายได ้ลูกหนี้ถือว่าลดหนี้ออกไป เจ้าหนี้
ยังคงอยู่ได้เพราะได้รับช าระหนี้บ้าง และคนข้างนอกท่ีพอมีเงินก็เข้าถึงทรัพย์สินพวกนี้ก็สามารถหมุนวนอยู่ในระบบได ้

ศาสตราจารย์ ส าเรียง  
เมฆเกรียงไกร คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(เกษียณอายุ) 

ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการขายทอดตลาดด้วยวิธอีิเล็กทรอนิกส์ 
โดยหลักการแล้วเห็นด้วยว่าควรใช้การขายระบบออนไลน์ จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวขึ้นแล้วก็สะดวกต่อผู้ประสงค์จะประมูลทรัพย์ เพราะว่าผู้ประมูลไม่
จ าเป็นต้องมาที่สถานที่ที่ท าการขายทอดตลาด ปัญหาคือระบบออนไลน์สามารถท าได้อย่างทั่วถึงหรือไม่ จะมีการเปิดโอกาสให้คนทั้งประเทศ รวมถึง
ต่างประเทศหรือไม่ ผู้ที่จะเข้ามาประมูลควรขึ้นทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่ เช่น การลงทะเบียน การประกวดราคา เพราะว่าโดยหลักแล้วคงต้องขึ้ นทะเบียน
ก่อนว่าจะมาประมูลทรัพย์สินทางออนไลน์ ส าหรับการขายออนไลน์ มีในพระราชบัญญัติเรื่องการขายตรงหรือไม่ ว่าจะเป็นการขายทรัพย์สินและบริการ
ขายทอดตลาด ต้องไปจดทะเบียนตามกฎหมายเพื่อจะได้ท าเรื่องออนไลน์ ซึ่งต้องท าการเช็คพระราชบัญญัติการขายตรงอีกที ที่ให้ขึ้นทะเบียนเนื่องจากว่า
หากมีอะไรเกิดขึ้นทางกรมฯ จะได้ทราบ การประมูลคงคล้ายกับการประมูล E-Auction ของกระทรวงการคลัง/กรมบัญช ีกลางที่มีการประกวดราคาของ
รัฐน ามาเป็นแนวทาง ในหลักการก็คงจะไม่ต่างกัน น่าจะเอาหลักการมาใช้ในการแก้ไขตัวกฎหมาย ต้องแก้ตัวระเบียบเพราะอาจจะไม่สะดวกในตัว
กฎหมาย การวางเงินจะมีวิธีการอื่นหรือไม่นอกเหนือจากวางเงินประกันแบบท่ีเป็นอยู่ คนอยู่ต่างจังหวัดใช้ระบบได้ไหม เช่น การโอนเงินเข้ามาก่อนแล้วก็
โอนคืนพรุ่งนี้ คงต้องใช้ระบบการช าระเงินโดยการให้โอนมาก่อน หากไม่ได้ก็ค่อยโอนคืนให้ภายใน ๓ วัน คงต้องใช้ระบบแบบนี้ หากคิดว่าร้อยละ ๒๕ 
เพื่อเป็นหลักประกันกับผู้ประมูลหากไม่จ่ายเงิน ก็ต้องกลับไปดูกฎหมาย 
ปัญหาของการขายทอดตลาดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
การเข้าสู่การขายทอดตลาดแบบออนไลน์ปัญหาคืองบประมาณว่าทางกรมบังคับคดี มีงบประมาณมากพอที่จะท าออนไลน์ได้ทั่วประเทศหรือไม่ คงต้อง
ค่อย ๆ ท าไปก่อน อาจจะขายที่จังหวัดใหญ่ ๆ ก่อนแล้วค่อย ๆ ขยายออกไป แต่ในกรุงเทพ ฯ ต้องท าก่อนเพราะกรุงเทพฯ มีคดีค่อนข้างมาก แล้วค่อย
ขยายไปภาคอื่น ๆ หากออนไลน์ท่ัวประเทศจะดีเพราะสะดวก 
ต้นแบบการขายทอดตลาดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางกรมบังคับคดี น ากฎหมายของฝรั่งเศสมาใช้ในการบังคับคดี และใช้ค่อนข้างมากในประเทศฝรั่งเศส ท่ีเป็น civil law หากเป็น common law ก็
อาจจะศึกษาระบบของประเทศสิงคโปร์อย่างน้อยต้องเอา ๑ ประเทศ เพ่ือเปรียบเทียบ เพราะสิงคโปรเ์ป็นประเทศท่ีค่อนข้างเจริญแล้ว และใช้ระบบ
ออนไลน์ค่อนข้างมาก สิงคโปร์ในปัจจุบันนี้การให้ค าปฏิญาณไม่จ าเป็นท่ีจะต้องมาศาล อยู่ท่ีบ้านก็สามารถให้การออนไลนไ์ด้ ซึ่งอาจจะเรียนรูจ้ากประเทศ
สิงคโปรไ์ด้มาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐริกา แชน 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

ปัญหาของการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี 
ระบบการขายทอดตลาดในปัจจุบันของกรมบังคับคดีเป็น E-Offering ซึ่งยังไม่เป็นระบบออนไลน์แบบเป็นทางการเหมือนกับว่านั่งที่ไหนก็ได้อย่างนี้ 
เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติจริง ๆ เราต้องเอาคอมพิวเตอร์ของเราเข้าไปเพื่อที่จะท าการขายทอดตลาดอยู่ ก็จะท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติก็คือว่าใน E-



Auction ถ้าจะแก้ปัญหาให้จริง ๆ ต้องเป็นระบบออนไลน์ได้อย่างแท้จริงให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าไปนั่งอยู่ที่ไหนก็ได้ในมุมของโลก  แล้วก็เข้าไปท า
การ E-Auction ได้อย่างแท้จริงไม่ต้องถือคอมพิวเตอร์เข้ามานั่งในท่ีขายทอดตลาด มันก็ท าให้เป็นการขายทอดตลาดที่สมบูรณ์แบบท่ีแท้จริง 
ข้อดีและข้อเสียของการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
ข้อดีของการท าออนไลน ์คือ เป็นการตัดคา่ใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการประมลูงาน ตัดคา่ใช้จ่ายในเรื่องของการท าเอกสารและก็แน่นอน
เพราะจะสะดวกขึ้นเวลาในการประมูลจะเร็วขึ้น ที่ส าคัญเลยท าใหเ้รามีความสะดวกสบายมากข้ึน ถ้ามนัเป็นการท าท่ีเป็นแบบ fully function คือเป็น
ระบบออนไลน์ท่ีสมบรูณ์แบบก็คือสะดวกแล้วก็ท าให้คนเข้าถึงการออนไลน์ E-Auction ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ท าให้ทรัพย์ถูกขายไดเ้ร็วข้ึนเพราะเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 
ข้อเสีย แน่นอนทุกอย่างทีเ่ป็นระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์จะมีความเสี่ยงกับ Cyber Security ถ้าเกดิ Cyber Security ไมม่ีความรัดกมุเพียงพอข้อมูล
ทุกอย่างที่เข้าไปในน้ันอาจถูกขโมยไปหรืออาจท าใหเ้กิดการโกงได้งา่ยขึ้น การที่มองว่าท าให้การโกงลดลง อาจจะเป็นช่องให้โกงกันได้ ถ้าระบบการจัดการ
ไม่ดี ท่ีส าคัญ ข้อเสียอีกประการหนึง่คือเนื่องจากระบบยังไม่ fully function ยังไม่เป็นออนไลน์  คนที่เขาต้องการประมูลจากต่างประเทศต้องท าอย่างไร
นี่ก็เป็นอีกข้อหน่ึง และที่ส าคญัเลย ทุก ๆ แพลตฟอร์ม ทุก ๆ ระบบเป็นระบบท่ีมีความน่าเช่ือถือขนาดไหน เพราะว่าคนท่ีเขาจะเอาข้อมูลมาให้เราท า 
auction บางอย่างเป็นความลับ ถ้ารั่วไหลไปเราจะท ายังไงและก็ข้อสุดท้าย การพัฒนาระบบท่ีจะน่าเช่ือถือได้ จะต้องมีการลงทุนและตอ้งใช้เวลานานมาก
เพื่อท าให้ระบบน่าเชื่อถือ และตอบโจทย์ของการท า E-Auction จริงๆ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หากพูดถึงกฎหมาย ในปัจจุบันเรามีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่มีการแก้ไขล่าสุดมาตรา ๓๓๑ และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ แน่นอนว่ากฎหมายฉบับนี้รองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสท์ั้งหมดไมว่่าจะเป็นพยานหลกัฐานทางอิเล็กทรอนิกส ์ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด หากถามว่ากฎหมายไทยรองรับหรือไม่ แน่นอนว่ามีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมาย
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรับรองการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เหมือนการท าธุรกรรมทางกระดาษทั่ว ๆ ไป และอีกประเด็นหนึ่ ง 
กระบวนการขายทอดตลาดเป็นกระบวนการหนึ่งในการบังคับคดีทางแพ่ง ฉะนั้นการท าให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นกระบวนการเดียวทั้งหมดจะให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น บางประเทศยังมีการเป็น e-court หรือศาลอิเล็กทรอนิกส์ การว่าความทางอิเล็กทรอนิกส์ เสร็จก็มีการบังคับคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วย หากเราจะท าร่วมกันให ้coordinate กันได้จะท าให้การบังคับคดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น  E-Auction มีกฎหมายตามหลักการทั่ว ๆ ไปอยู่แล้ว แต่ไม่
มีกฎหมายลูกหรือกฎหมายเฉพาะมาก าหนดว่าขั้นตอนการท า E-Auction ท าอย่างไรบ้าง เพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะต้องท าเป็นกฎกระทรวงโดยมีการ
ก าหนดชัดเจนว่ากระบวนการ E-Auction ท าผ่านช่องทางไหน มีกระบวนการท างานอย่างไร มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ ใครเป็นผู้มีหน้าที่
ในการก ากับดูแลก็จะท าให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
ประเทศท่ีเป็นต้นแบบในการท า E-Auction 
ประเทศท่ีเป็นต้นแบบท่ีดีจากที่ได้แนะน าไปข้างต้นถ้าจะท าให้มีประสทิธิภาพอย่างเต็มที ่หากประเทศไทยพัฒนาไปสู่ศาลอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็น E-Court 
ได้ จะท าให้การประมูลอิเล็กทรอนิกสม์ันสอดคลอ้งทั้งระบบ ตัวอย่างประเทศท่ีใช้ได้เลยส าหรับ E-Court คือ สิงคโปร์ เพราะประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศ
ที่มีความล้ าหน้าทางเทคโนโลยีทุกประการอยู่แล้ว และเป็นประเทศท่ีมีศาลออนไลน์ด้วยหากเราสามารถใช้ประเทศสิงคโปร์เป็นตน้แบบได้ ก็จะเป็นการน า



ร่องที่ดีและอีกประเทศหนึ่งนอกจากสิงคโปร์แล้วยังมีประเทศเกาหลีใต้อาจจะยังไม่ได้ใช้ระบบศาลออนไลน์ แต่มีการใช้ระบบ E-Auction ในการประมูล
ขายทอดตลาดด้วยวิธีออนไลน์หากเราเอาประเทศสิงคโปร์และเกาหลีใต้มารวมกัน เราอาจจะได้ระบบที่อาจจะเหมาะสมกับประเทศไทยก็ได้ เพราะเราก็
เป็นประเทศเอเชีย ในส่วนของความแตกต่างของประเทศสิงคโปร์และเกาหลีใต้คือ เกาหลีใต้มีศาลและเว็บไซต์กลางในการขายทอดตลาดออนไลน์เอง 
และหากเป็นระบบรวมกันจะท าให้การขายทอดตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์  
วิญญูหัตถกิจ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ปัญหาของรูปแบบการขายทอดตลาดในการบังคับคดีแพ่งในปัจจุบันและการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ปัญหาน่าจะเป็นเรื่องของระบบท่ีท าให้การประมูลไมส่ะดวกเท่าที่ควร เพราะปัจจุบันกรมบังคับคดีใช้ระบบขายทอดตลาดแบบ E-Offering ซึ่งยังไม่ใช่
ออนไลน์อย่างเตม็รูปแบบ ผู้ประมลูไมส่ามารถเข้าประมลูผา่นระบบอินเทอร์เน็ตจากข้างนอกได้ ยังต้องเดินทางมาประมูลในระบบปิดของส านักงานสาขา 
ดังนัน้ ถ้าหากเราใช้การขายทอดตลาดแบบ E-Auction อย่างเต็มรูปแบบ โดยประชาชนสามารถเข้าประมลูผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากท่ีไหนก็ได้ ก็
น่าจะท าให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมประมูลของที่ขายทอดตลาดมากขึ้น และลูกหนี้ก็จะมีโอกาสได้เงินมาจ่ายคืนเจ้าหนี้มากขึ้น 
ข้อดีและข้อเสียของวิธกีารขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อดีคือลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร ท าให้เสียเวลาน้อยลง ไม่ต้องเดินทางไปท่ีส านักงานสาขา ส่วนในเรื่องของกระบวนการประมูล 
มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มโอกาสในการขายทอดตลาด เพราะระบบ E-Auction ท าให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการเข้าร่วม
ประมูลมากขึ้น 
ข้อเสียคือ การที่ต้องลงทุนจัดท าระบบ E-Auction ต้องจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลในระบบมีความเสี่ยงท่ีจะรั่วไหล เพราะอาจมี 
hacker เข้ามาเจาะระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีเรื่องการขายทอดตลาดโดยเพิ่ม
ช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถท าให้การขายทอดตลาดแบบ E-Auction เนื่องจากปัจจุบันมาตรา ๓๓๑ ของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้ถูกแก้ไข โดยเพิ่มเติมช่องทางการขายโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การประมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ดังนั้นการด าเนินการขายทอดตลาดแบบ E-Auction ก็น่าจะเป็นวิธีที่กฎหมายต่าง ๆ ให้การยอมรับในอนาคต 
ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันของไทยสามารถพัฒนาไปในแนวทางใดได้บ้างเพื่อท าให้การขายทอดตลาดแบบ E-Auction เพื่อให้เกิดความชัดเจน
และแน่นอน ควรจะออกเป็นกฎหมายลูก เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ส าหรับก าหนดแนวทางรองรับการขายทอดตลาดแบบ E-Auction 
ประเทศท่ีเป็นต้นแบบในการท า E-Auction 
ประเทศท่ีสามารถน ามาเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนากฎหมายเรื่องการขายทอดตลาดแบบ E-Auction ของประเทศไทย เท่าที่ทราบ ประเทศสิงคโปร์ก็
เป็นประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะมีระบบ E-Court ที่ท าให้กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเป็นระบบออนไลน์ โดยคู่ความสามารถยื่นเอกสารต่าง ๆ เข้า
มาในระบบดังกล่าวได้ ซึ่งการขายทอดตลาดแบบ E-Auction ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับคดีที่ควรพัฒนาไปพร้อมกับระบบ E-Court เพื่อให้เป็นระบบ
ออนไลน์ตั้งแต่ต้นจนจบ 
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การใช้ระบบหรือการพัฒนาระบบของการประมูลทรัพย์ในรูปแบบ E-Auction 
เท่าที่ไปศึกษามาเรื่องของ E-Auction ประเด็นส าคัญคือเรื่องของคนและเรื่องของเทคโนโลยี ตอนนี้เท่าที่ดูก็คือเรื่องของคน เนื่องจากไม่มั่นใจว่าคนของ
กรมฯ มีคนพร้อมที่จะเข้าไปพัฒนาหรือเปล่าเพราะว่าหากหน่วยงานนี้พร้อมอยู่แล้ว ตรงนี้ไม่มีปัญหาเขาสามารถที่จะท าได้เพราะ E-Auction เป็น
เหมือนกับการท าระบบการประมูลธรรมดา ๆ ก็มีอยู่แล้วแต่ท่ีส าคัญที่สุดคือคน จากคนก็เป็นเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ แล้วก็ระบบเครือข่ายต่าง ๆ 
ที่ต้องมี อันนี้ท่ีจะต้องตามมา คือเรื่องของ ฮาร์ดแวร์ support ไหม ซอฟต์แวร์พัฒนายังไง และก็โครงข่าย เครือข่าย เน็ตเวิร์คทั้งหมดพัฒนาไหม ในส่วนนี้
ทั้งหมดพร้อมไหม ถ้ามีตรงนี้ท้ังหมดสามารถพัฒนาได้ แต่การพัฒนาก็ไม่ใช่แค่วันสองวันเสร็จ อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนแล้วจะทันกับกรมฯ หรือไม่ และอีก
เทคโนโลยีหนึ่งที่คิดว่าตัดปัญหาในหลายเรื่องได้ คือ อยากได้พวกที่เป็น AR, VR เข้ามาเพื่อจะดูทรัพย์ของจริงผ่านทาง virtual เนื่องจาก ๕G มีอยู่แล้ว 
ติดต่อเข้ามาเลย คนท่ีเข้ามาประมูลได้ดูทรัพย์ของจริงเลย คนท่ีอยู่ตรงกลางก็สามารถเห็นได้ว่าคนนี้เข้ามาดูทรัพย์อะไร เป็นยังไง ที่ดินเป็นยังไง ไม่ต้องมา
ดูพื้นท่ีจริง 
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 ในการพัฒนาต้องพัฒนาอะไรที่จ าเป็นก่อน ต้องพัฒนาเป็น phase ไปถึง
จบ ๓ ปี จะพัฒนาสมบูรณ์เต็มที่ ๑ ปี อาจจะได้เรื่องของเรื่องของการท าประมูลเบื้องต้นที่เราจะมีอะไรเข้ามา และดูว่าความพร้อมทั้งหมด และพัฒนา
เป็น phase ๒ ต่อกัน เรื่องของ VR เรื่องของ security ส าคัญสุด เท่าท่ีดูมา น่าจะเสริมได้เรื่องของ machine learning  
ถ้าเราเอา outsource มาเราก็ต้อง concern ว่า outsource นั้นเช่ือถือได้แค่ไหน ระบบเบื้องหลังข้างหลังเป็นอย่างไร network เป็นอย่างไร ระบบของ
ซอฟต์แวร์เป็นยังไง ซอฟต์แวร์มีการผ่านการ testing หรือยังว่ามีเรื่องของ security ระดับไหน อันนี้เป็นลักษณะของถ้าเรา outsource เข้ามา คือต้องดู
ที่แผนก่อนว่าจะเป็นระยะยาวขนาดไหนคือฮาร์ดแวร์จริง ๆ ปัจจุบันนี้มีระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ซึ่งเราไม่ต้องลงฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเราสามารถขึ้นในระบบ
คลาวด์ ในเวลาที่พร้อมขึ้นก็จะลดต้นทุนในเรื่องของโครงการ ท ามาเพื่อจะเป็น ad hoc หากจะเป็นระบบ long-term ประมูลเป็นแบบระยะยาว ๑๐ ปี 
ต้องใช้ระบบนี้ น่าจะต้องไปลงทุนในคอมพิวเตอร์กรณีนี้ก็คือเป็นไซต์งานคอมพิวเตอร์มีเซิร์ฟเวอร์มีทุกอย่างพร้อม อันนี้ก็ถือว่าเป็นระดับหนึ่ง ที่เป็นระดับ
เหมือนกับ office ทีต่ั้งข้ึนมาให้การจัดการด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างสเปคสูง 
อีกเรื่องหนึ่ง ระบบเครือข่ายมี concern ว่าคือคนจะเป็นห่วงว่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่า คือสมมุติว่าท าระบบดีแล้ว อยากน่ังประมูลจากที่บ้านแล้วสัญญาณ
ไม่เสถียรขึ้นมา สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ต้องการเข้าไปไม่เสถียรหรือเขาจะควรจะต้องมีห้องพักห้องการันตีให้ใช้ อยากจะเข้ามาต้องมาห้องนี้อีกอะไรไหม 
ถ้าเป็นระบบเครือข่าย/สัญญาณไม่เสถียร ถ้าเป็นระบบเหมือนกับที่เขาท าอยู่ตอนนี้คือเข้าไปในห้อง 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 แล้วก็จะมีกล้องดูว่าเป็นเขาจริงหรือไม่ ในการที่จะประมูลราคาสามารถล็อกได้โดยใช้ระบบของ mobile ธรรมดา 



หมายความว่าไม่ใช่เป็นมือถือแบบธรรมดาหรือมือถือราคาแพง แต่สามารถเก็บพวก bio-matrix ของคนไว้ได้ เอา bio-matrix ของคนเข้ามาใช้ในเรื่อง
ของการประมูล 
ถ้าจะท าระบบนี้ต้องพึ่งพา ๕G เป็นหลัก จะลดปัญหาเรือ่งของคนท่ีจะไปดูไม่ได้แล้วทรัพย์มองไม่เห็นว่ามันคืออะไร ไปบ้านก็ไม่รู้รูปทรงอย่างไร ถ่ายรูปมา
ก็เดินเข้าไปไม่ได้ ระบบ ๕G เดินไปได้เพราะเอาแต่ของจริง  
๕G และ Security ที่ช่วยในการยืนยันตัวตนของเรา เช่น ถ้าสมมุติว่าถ้าเราเข้าไปห้องค้า เอาแค่มือถือเรา ถ้าเรา verify มือถือเราผ่านว่าเป็นของเรา เป็น
ตัวตนของเรา เป็นเบอร์โทรศัพท์เรา เป็น fingerprint ของเรา เพราะฉะนั้น operator เขาสามารถท่ีจะส่งตัวนี้เข้ามาที่ของเราได ้เราก็จะเป็นแค่ไปรองรับ
ยืนยันตัวตนคนนี้จาก operator ที่ให้บริการ AIS หรือ Dtac หรือว่าจะเป็นพวกที่เป็นมือถืออย่างเช่นเราใช้ iPhone หรือ Android ก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะ
เป็นมือถือหลัก ๆ เช่น เราท า 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 แต่ว่าตรงนี้มันไม่ได้เอาท้ังหมดมา ซึ่งเขาจะเข้าประมูลเขาต้องยอมรับในสิ่งท่ีเป็นตัวตนของเขาอยู่แล้ว เอาเท่าท่ีจ าเป็นในตัวเขาเข้ามา 
กฎหมาย PDPA เขาจะเริม่ใช้เมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ว่าเลื่อนไป ๑ ปี เพราะฉะนั้นต้อง verify ให้เข้ากับกฎหมายตัวนี้ด้วย ยังไม่เห็นบริษัทในประเทศ
ที่เป็นเลิศจริงๆ เรื่องของการประมูล ดีทีส่ดุก็น่าจะเป็น eBay เว็บไซต์ปัจจุบันคือเอาซอฟแวร์เข้ามาใช้ในเว็บของตัวเองเพื่อประมูลของขาย มีแบบนี้เข้า
มาแล้วก็จะจัดเป็นช่วงเวลา ๖ โมงถึง ๒ ทุม่ ๒ ทุ่ม ถึงเที่ยงคืน เขาจะขายของแล้วจะมีคนเข้ามาประมูลสินค้าที่จะขายเป็นสินคา้แบรนด์เนม สินค้าพวกนี้
อาจจะไม่ไดร้าคาถูก ระบบ security มันก็จะแตกต่างกัน ส าคัญคือ security ส าคัญมาก 
ห้องประมูลท าแบบเรียลไทม์ถ้าเกิดเราจะท าแบบนั้น และกระบวนการนี้เป็นระบบ E-Auction จะเป็นลักษณะเรียลไทม์สู้กันได้จริงสิ่งที่เป็นปัญหาคือ
ระบบการฮั้ว เพราะว่าเรามีมือถือหลายอัน เราไม่รู้ว่าเขาเข้าไปคุยกันข้างหลัง เราเห็นแต่ข้างหน้า แต่ว่ามันต้องเปิดให้กว้างมาก คือว่ามีคน ๑๐๐ คน คง
ไม่ฮั้ว ๑๐๐ คน อาจจะฮั้วแค่ ๑๐ คน ๒๐ คน เราต้องเปิดให้มาก ๆ เพราะว่าเวลาที่อีกคนหนึ่งแทรกขึ้นมาปุ๊บ ราคาต่ าสุดนี้มันก็ต้องไปดูว่าใครราคาจะ
ต่ าสุด ในการฮั้วเราสามารถจบั pattern ได้เราต้องดู log file และจับ pattern เราจะท าอย่างไรต่อเมื่อมีการจับการฮั้วได้ พวกเทคโนโลยีปัจจุบันนี้บริษัท
ในประเทศของเรายังไม่ได้ท าแบบ AI มาจับฮั้ว บริษัทเอกชนท่ีท าก็มีของ CDG เรื่องของการท า E-Auction จะมีบางคนที่พัฒนาไปถึงคลาวด์ที่รู้เรื่องนี้ได้ 
แต่บางคนก็ยังก็ต้องเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องเสนอกรมฯ ในการพัฒนารูปแบบของการจับพฤติกรรมด้วย ประเด็นส าคัญคือความโปรงใส 
การดีเลย์เข้ามาแล้วพอให้ราคาเท่ากันหรือพร้อมกัน ในระบบ network จริง ๆ มันจะมีเวลาแค่คนเดียว คือถ้าเราซิงค์เวลาทั้งหมดเป็นเวลาแค่อันเดียวไม่
ว่าคุณเข้ามาในระบบแล้ว ทุกคนจะได้เวลาเดียวกันหมด ไม่ว่าคุณจะเป็นเวลาหรือจะท าอะไรก็ตาม พอเวลาประมูลมันจะจับ log file ได้อยู่แล้วว่าใคร
ยกขึ้นมา แล้วใครกดปุ่มขนาดไหน เป็นระดับหนึ่งในล้านวินาทีก็จับได้ หากอินเทอร์เน็ตช้าหรือระบบไม่ดีแต่ล็อกจากข้างนอกเข้าไปแล้วเข้าไปในระบบส่ง
ช้ากว่าเสี้ยววินาทีน้ีเข้าไป ท าให้เสียเปรียบอีกคนหนึ่งที่อาจจะนั่งอยู่ในห้องและอยู่ในระบบซึ่งอยู่ใกล้ระบบพื้นฐานเขาดีกว่าอย่างนี้มันเหมือนกับการเล่น
เกม มันต้องมีขั้นต่ าของการเล่นเกมกันตรงนี้ เป็นประเด็นท่ีทางกรมฯ ก็ต้องมองเหมือนกันว่าเกิดขึ้นได้ 
กังวลเรื่องยกขึ้นมาแล้วพร้อมกัน ยกขึ้นมายกหลังกี่วินาทีและเราวัดได้กี่วินาที สมมุติ ๓๐ วินาที ไม่มีใครประมูลต่อคอมพิวเตอร์สามารถจัดการได้อยู่แล้ว
หรือ ๑๕ วินาที ไม่มีการส่งข้อมูลเลตเกินเป็น ๑๕ วินาที 



ประเด็นความโปร่งใสด้วยการใช้ไลฟ์สดจริง ๆ แล้วคือการท า streaming data อยู่ท่ีว่าเซิร์ฟเวอร์คือถามว่า delay หรือไม่ ซึ่งในความเป็นจริงจะ delay 
อยู่แล้ว แต่จะ delay เท่าไหร่เป็นในส่วนท่ีเราต้องลงทุนถ้าจะท าตรงนี้ ถามว่าคนที่ท าแบบ real time, streaming real time มีไหมต้องดูกลับไปว่าเขา
ท ายังไง มีคนท า streaming real time อยู ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกนรินทร์  
วรุตบางกรู คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

การพัฒนาระบบ E-Auction 
การพัฒนาระบบแบบ full scale เรื่องของระยะเวลานี้ก็คือเกีย่วกับ requirement ซึ่งจริง ๆ แล้วระหว่างที่พัฒนาขึ้นมาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเตมิขึ้นมาเรื่อย ๆ จริงแคต่รงนี้พัฒนาเอง มันอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าท่ีเขาเคยมปีระสบการณก์ารพัฒนาระบบนีม้าแล้ว 
เรื่องของระบบออนไลน์และออฟไลน์ คนบางกลุ่มอาจเข้าไม่ถึงระบบออนไลน์ เช่น คนยากจนไม่มเีงินซื้อหรือเข้าถึงเทคโนโลยเีหล่านี ้หรือตามหมู่บ้าน
ไกล ๆ ในส่วนน้ีอยู่ท่ีลูกค้าบางกลุม่ก็ยังชอบที่จะไปท่ีห้องค้าหลักทรพัย์กันถึงแม้จะซื้อขายจากบ้านได้  คือถ้าเป็นห้องค้าจะมีระบบรองรบั เพียงแต่ว่าถ้า
เขาไมม่ีก็ไปท่ีห้องที่มีระบบรองรับ แสดงว่ากรมฯ ก็อาจจะเหลือระบบเดียวก็ได้เพียงแต่ว่าท า portal ตรงนี้ไว้คอยรองรับคนท่ีอยากจะเข้ามา และคนทีท่ า
ไม่เป็นจะต้องมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ 
พวกเทคโนโลยีเหล่านี้จริงๆ จะจับ pattern ก็ต้องมีข้อมูลมาก่อนว่าการฮั้วจะเกิดขึ้นมีข้อมูลอย่างไรบา้ง ต้องศึกษาในระดับหนึ่ง ใช้เวลาทดลองระบบ 
ต้องมีการ test หากรับเลยต้องเป็นอย่างนี้ใช้เวลาสัก ๑๐ วินาที  ภายใน ๑๐ วินาท ีจะมีการ dump ลงไปอีกผิดปกติหรือ dump ลงไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว 
เราจะต้องมีตัวอย่างมาก่อนว่าถ้าเป็นแบบนี้ หมายถึงอะไรและมีการฮั้วเกิดขึ้นหรือไม ่
การ streaming real time จะเกีย่วกับคนถ้า delay ไป อาจจะเสียผลประโยชน์แต่ส่วนใหญ่แล้วจะ delay ไม่มาก ถ้าเราท า streaming real time 
จริง delay ไม่มาก แต่กต็้องดูว่าขึ้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งไกลแคไ่หนรับได้แค่ไหน ในประเทศไม่นา่จะมีปญัหา หากเป็น ๕G ซึ่งเราใช้กับมือถือ ถ้าเกิดว่าเป็น
อินเตอร์เนต็ที่เราให้บริการ เราเพิม่อินเตอร์เนต็ที่เร็วเป็น ๑ GB, ๑๐ GB ก็โอเค เพราะฉะนั้นก็คือตัว ๕G แล้วจะไปทางด้าน device มากกว่า และ
สัญญาณให้แรง ในการท าตรงนี้จะมีกฎหมายเรื่องของคอมพิวเตอร์ในการเก็บ log file อันนี้มันควรจะมี log file ไว้ด้วยเวลาประมลู เวลาที่เขาเข้ามาถ้า
เกิดเรามีปัญหาอะไร เราเป็น tag log file ในนี้ข้ึนมาดูได้ บางบริษัทจะเก็บเป็นแบบ backup data, log file จะเก็บได้ง่ายๆ 
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ส ำหรับกำรขำยทอดตลำดคือไม่สำมำรถเสนอรำคำท่ีก ำหนดได้ เน่ืองจำกกรมบังคับคดี ท ำกำรก ำหนดรำคำเคำะมำเป็นจ ำนวนเต็ม เน่ืองจำกก่อนหน้ำน้ี
สำมำรถเสนอรำคำแบบปกติได้ ปกติสำมำรถเสนอเกินระดับที่ธนำคำรก ำหนด หำกเป็นกำรเสนอรำคำในห้องปกติสำมำรถก ำหนดรำคำได้ แต่เฉพำะ
ห้อง E-Offering/ E-Auction ไม่สำมำรถท ำกำรเปลี่ยนรำคำได้ และระบบล่ำช้ำ 

นายพินัย (ไม่ขอแจ้งนามสกุล) 
LH Bank ผู้แทนโจทก์/ผู้รับจ านอง 

กำรใช้ระบบ E-Offering/ E-Auction ให้ควำมสะดวกส ำหรับคนที่อยู่ต่ำงจังหวัดที่ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยหรือเดินทำงเข้ำมำกรุงเทพเพ่ือท ำกำรประมูลใน
กำรซื้อทรัพย์ 
ควำมสะดวกข้ึนอยู่กับแต่ละคนหำกว่ำอยู่ใกล้ก็สำมำรถขับรถมำกรมบังคับคดีได้ แต่หำกเป็นคนที่อยู่ไกล/อยู่ต่ำงจังหวัดหำกสำมำรถประมูลผ่ำนระบบ
ออนไลน์ก็จะเป็นกำรดี หำกมีเป็นระบบออนไลน์จะท ำกำรใช้ เน่ืองจำกปัจจุบันต้องไปตรวจสอบข้อมูลหรือรำยละเอียดด้วยตัวเอง และทรัพย์ส่วนใหญ่
จะมำจำกกำรรับจ ำนอง ในส่วนของกำรยึดทรัพย์ของจ ำเลยจะไม่ท ำกำรเข้ำไปดูทรัพย์เองจะใช้ภำพถ่ำยเพ่ือท ำกำรประเมินทรัพย์สิน 
หำกเป็นคนผู้เข้ำประมูลซื้อจะต้องเข้ำไปตรวจสอบทรัพย์สินว่ำภำระติดพัน/ติดจ ำนองไหม หรืออำจจะตรวจสอบภำระหน้ีจำกจ ำเลยว่ำมีภำระหน้ีอยู่
เท่ำไหร่ หำกท ำเป็นระบบออนไลน์จะสะดวกย่ิงข้ึน 
กำรเสนอรำคำแบบออนไลน์จำกอินเทอร์เน็ตจะมีปัญหำในเรื่องของกำรยืนยันตัวตนส ำหรับผู้เข้ำสู้รำคำ เน่ืองจำกทรัพย์บำงตัวต้องวำงเงิน ห ำกกำร
ประมูลผ่ำนระบบออนไลน์จะวำงเงินอย่ำงไร อำจจะวำงก่อนล่วงหน้ำ ๑ วัน ในส่วนน้ีต้องปรับปรุงไปพร้อมกัน ในมุมมองเห็นว่ำกำรไปประมูลซื้อขำย
ในระบบออนไลน์แล้วท ำกำรประมูลรำคำ สุดท้ำยยังต้องเดินทำงมำท่ีกรมบังคับคดี  เพ่ือท ำสัญญำซื้อ/ขำย หำกมำที่กรมบังคับคดี ก็จะท ำกำรประมูล 
วำงเงินเสร็จและท ำสัญญำซื้อ-ขำยได้ทันที คือ จบในวันเดียว หำกจะให้สมบูรณ์คือต้องท ำให้เสร็จโดยไม่ต้องเดินทำงมำท่ีกรมบังคับคดี 

คุณเพชรดาว (ไม่ขอแจ้งนามสกุล) 
ตัวแทน บสก. 

รูปแบบของปัจจุบันหำกเปลี่ยนเป็น E-Auction ในส่วนตัวไม่เห็นด้วย อำจจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก แต่จังหวะในกำรซื้อหรือเหตุขัดข้องอะไรใน
ตอนน้ันไม่สำมำรถแก้ไขได้ และจังหวะของอินเทอเน็ตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน คุณอำจจะบอกว่ำคุณเข้ำประมูลแล้ว แต่เจ้ำพนักงำนท ำกำรเคำะไป
แล้วก็จะท ำให้เสียสิทธ์ิไป เมื่อเทียบกับกำรเข้ำมำประมูลในห้อง ในเรื่องเทคโนโลยีอำจจะไม่ Support และเรื่องของควำมโปร่งใส 
ในเรื่องกำรวำงหลักทรัพย์หำกมีกำรลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนได้ก็ดี อย่ำงน้อยก็ให้คู่ควำมลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อน ไม่ว่ำจะดูแลกำรขำย กำรซื้อทรัพย์ 
ฯลฯ ควรมีกำรลงทะเบียนล่วงหน้ำไม่ต้องมำลงทะเบียน ณ วันที่จะมีกำรประมูล เมื่อมำถึงก็สำมำรถย่ืนเอกสำรและรับป้ำยเข้ำไปด ำเนินกำรประมูลได้ 
ส ำหรับกำรตรวจสอบทรัพย์เน่ืองจำกต้องมำดู ณ วันประมูลจึงเป็นกำรไม่สะดวก เน่ืองจำกเป็นสิทธ์ิของคู่ควำมที่จะเข้ำมำวันประมูลอยู่แล้ว เรำจะท ำ
กำรตัดสิทธ์ิของคู่ควำมไม่ได้เพรำะเป็นควำมเสี่ยงที่เรำต้องรับไปอยู่แล้ว ไม่เหมือนกับกำรซื้อขำยบ้ำนจำกโครงกำรบ้ำนจัดสรร มีเพียงระเบียบที่จะต้อง
ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจ หำกไม่สะดวกจะด ำเนินกำรซื้ออย่ำงอื่น เน่ืองจำกเป็นกำรบังคับขำยตำมกฎหมำย ซึ่งต่ำงกับเอกชน เช่น หมู่บ้ำนจัดสรรที่มี
โปรโมชั่นขำย ลด แลก แจก แถม แต่เป็นกำรบังคับขำยตำมกฎหมำยจึงต้องใช้กฎหมำยบังคับว่ำผู้ซื้อทรัพย์มีอ ำนำจแค่ไหน จ ำเลย คู่ควำมแต่ละฝ่ำยมี
สิทธ์ิแค่ไหน นอกจำกปัญหำทำงเทคโนโลยีแล้วอำจจะต้องมีกำรแก้กฎหมำยให้มีกำรรองรับระบบ E-Auction ให้มำกข้ึน 



คุณเจนทวิทย์ 
(ไม่ขอแจ้งนามสกุล) 

กำรเข้ำมำประมูลทรัพย์ในระบบออนไลน์ในส่วนเรื่องของควำมสะดวกซึ่งมีแน่นอนเพรำะไม่ต้องเดินทำงมำกรมบังคับคดีแต่เป็นกำรประมูลออนไลน์ 
กำรใช้ระบบออนไลน์จะดีกว่ำตรงที่กำรมำดูทรัพย์ต่ำงๆ และกำรเข้ำถึงข้อมูลของทรัพย์ในรูปแบบออนไลน์น่ำจะละเอียดกว่ำตอนน้ี เน่ืองจำกเรำต้อง
มำดูที่กรมเอง ข้อเสียส ำหรับกำรประมูลไม่ได้แตกต่ำงกันมำกเน่ืองจำกกำรเข้ำมำประมูลเรำเพียงทรำบว่ำผู้เข้ำร่วมประมูลเป็นใคร หำกเป็ นระบบ
ออนไลน์จะคล้ำยกับระบบโปรแกรมซูมไหมที่จะต้องเห็นหน้ำผู้เข้ำประมูลหรือ 

คุณเอกสิทธิ์  
(ไม่ขอแจ้งนามสกุล)  

หำกเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ก็มีควำมเป็นไปได้ก็มีควำมสะดวก หำกขำยออนไลน์ได้จะท ำกำรประมูลอยู่หน้ำคอมพิวเตอร์ แต่ในมุมมองเห็นว่ำกำร
ตอบสนองหรือ real time กำรยกป้ำยจะสมบูรณ์หรือไม่ หำกไม่ประสบผลส ำเร็จอำจจะเป็นกำรเสียโอกำสของผู้ที่เข้ำร่วมประมูลแบบออนไลน์อยู่
กำรประมูลแบบปกติมีอุปสรรคในเรื่องของกำรมำไม่ทันอำจจะต้องเดินทำงมำแต่เช้ำ หำกได้ล ำดับต้นๆ จะต้องเดินทำงมำก่อนเวลำ ในมุมมองคิดว่ำ
ระบบแบบปกติดีกว่ำเพรำะสำมำรถทรำบผู้เข้ำร่วมประมูลได้ 

คุณวรพณ สังข์แก้ว  
ผู้สังเกตการณ์/ผู้ประมูล 

กำรประมูลควรจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์ดีกว่ำ เน่ืองจำกไม่ต้องเดินทำงให้เสียเวลำและสำมำรถท ำกำรเคำะประมูลได้ 
กำรวำงหลักประกันหรือเอกสำรต่ำง ๆ ควรวำงในรูปแบบออนไลน์ซึ่งจะสะดวกกับผู้ซื้อ/ ผู้เข้ำประมูล และควรมีระบบตรวจสอบที่ดี 
ปัจจุบันท ำงำนด้ำนระบบไอที เข้ำใจกำรท ำงำนของระบบออนไลน์หำกใช้ระบบที่มีคุณภำพก็จะไม่มีปัญหำในกำรเข้ำใช้ระบบ ข้ึนอยู่กับกำรด ำเนินกำร
ของผู้เป็นแอดมินของเว็บไซต์มำกกว่ำ หำกระบบเสถียรหรือมีควำมปลอดภัยและไม่มีปัญหำเรื่องสัญญำณ 
กำรออกแบบระบบในกำรเข้ำท ำกำรประมูลเน่ืองจำกระบบปกติสำมำรถเห็นหน้ำและหำมำตรกำรกำรป้องกันควำมไม่โปร่งใสได้ หำกระบบด ำเนินกำร
ออกมำโดยไม่มีมำตรกำรอะไรเลยก็จะเกิดปัญหำได้ในภำยหลัง  
กำรตรวจสอบสถำนะว่ำทรัพย์สินจะเข้ำท ำกำรประมูลได้หรือไม่ เช่น โทรหำเจ้ำหน้ำเพ่ือขอข้อมูล เจ้ำหน้ำที่ให้ตรวจสอบก่อนว่ำทรัพย์สินดังกล่ำว
สำมำรถท ำกำรประมูลได้หรือไม่ซึ่งค ำตอบดังกล่ำวไม่ชัดเจนเพียงพอส ำหรับผู้ประมูล บำงครั้งเจ้ำทรัพย์มำด ำเนินกำรช ำระหน้ีสินทั้งหมด จะท ำให้ผู้เข้ำ
ประมูลเสียเวลำในกำรเดินทำงมำท่ีกรมบังคับคดี เพ่ือท ำกำรประมูล 

คุณนงค์รัก (ไม่ขอแจ้งนามสกุล)  
ผู้แทนโจทก์ธนาคารยูโอบี  

ปัญหำที่พบคือกำรเสนอรำคำเองไม่สำมำรถท ำได้ต้องไล่ตำมรำคำที่กรมบังคับคดี ก ำหนดเท่ำน้ัน ส ำหรับ E-Offering กำรขำยเฉพำะวันเสำร์-อำทิตย์ 
อยำกให้มีเฉพำะวันปกติเพรำะจะได้เตรียมงำนรวดเดียว เน่ืองจำกธนำคำรก ำหนดรำคำมำเพ่ือท ำกำรเสนอรำคำแต่ไม่สำมำรถท ำกำรเสนอรำคำในส่วน
ที่ธนำคำรก ำหนดได้และไม่ทรำบว่ำจะมีผู้เข้ำเสนอรำคำมำกหรือน้อยเพียงใด 
กำรขำย E-Offering ระบบสัญญำณช้ำ บำงครั้งต้องรอสำขำต่ำงจังหวัดเข้ำระบบมำพร้อมกันเพ่ือท ำกำรประมูล 
หำกเป็นกำรประมูลระบบออนไลน์ ส่วนใหญ่มปีัญหำเรื่องรำคำ จะก ำหนดรำคำของธนำคำรไม่ได้ หรือกำรเข้ำมำท ำกำรประมูลแทนธนำคำรต้องคิดให้
รอบคอบก่อนท ำกำรประมูล เช่น ธนำคำรก ำหนดรำคำมำที่ ๓๘๐,๐๐๐ บำท แต่ทำงกรมบังคับคดี ก ำหนดรำคำเริ่มต้นที่ ๕๓๐,๐๐๐ บำท ก็ไม่
สำมำรถท ำกำรประมูลได้ หำกรอกำรประมูลนัดที่ ๔ ก็ต้องท ำกำรเข้ำสู้รำคำกับผู้เข้ำประมูลท่ำนอื่น หำกเป็น E-Auction แล้วใส่รำคำเป็นระบบเดิมได้
จะไม่มีปัญหำเพรำะเมื่อก่อนสำมำรถข้ำมรำคำได้หำกเกินรำคำท่ีทำงธนำคำรก ำหนด 
กำรวำงหลักประกันหำกประกำศฉบับใหม่ (อำจจะใช้ประมำณเดือนสิงหำคม) มำอำจจะเกิดปัญหำ คือ ให้โจทก์วำงหลักประกันเท่ำกับบุคคลภำยนอก 
ปกติจะวำงหลักประกันร้อยละ ๕ ของรำคำท่ีสำมำรถประมูลได้ แต่กำรให้วำงเท่ำกับบุคคลภำยนอก ต้องท ำกำรกรอกข้อมูลแบบบุคคลภำยนอก บัตร 
๑ ใบต่อ ๑ ทรัพย์ที่จะท ำกำรประมูล บำงครั้งธนำคำรต้องท ำกำรเบิกเช็คที่ต่ำงสำขำซึ่งใช้ระยะเวลำในกำรรอนำนพอสมควร กำรถือเช็คเข้ำมำเพ่ือท ำ



กำรประมูลในวันน้ันเลยอำจมีน้อย เช่น กรุงไทย ไทยพำณิชย์ ออมสิน ฯลฯ 
รำคำท่ีวำงหลักประกัน เช่น รำคำทรัพย์ ๑ ล้ำน โดยปกติโจทก์จะวำงหลักประกันแค่หลักหมื่น แต่ส ำหรับบุคคลภำยนอกจะต้องวำงหลักประกันเป็น
หลักแสน หำกใช้ระบบเหมือนบุคคลภำยนอกต้องวำงหลักประกันหลักแสนและกำรเดินทำงมำช่วงเช้ำเพ่ือรับใบวำงหลักประกันหรือลงทะเบียนอำจจะ
ใช้เวลำนำน และอำจจะต้องใช้หลำยใบเพ่ือประมูลทรัพย์ เงินวำงหลักประกันแต่ละธนำคำรหรือแต่ละเรื่อง/ทรัพย์ไม่เท่ำกัน 
หำกเป็นระบบออนไลน์เน่ืองจำกตัวแทนจำกธนำคำรจะต้องเข้ำด ำเนินกำรเพ่ือไปรับเช็คจำกธนำคำร ระบบธนำคำรด ำเนินกำรช้ำส่งผลให้ตัวแทนจำก
ธนำคำรด ำเนินกำรล่ำช้ำไปด้วย กำรที่ตัวแทน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมดน้ันเน่ืองจำกตัวแทนโจทก์ต้องใช้เช็คหรือเงิน
สดเพียงอย่ำงเดียวจึงต้องท ำกำรเตรียมกำรหรือท ำกำรวำงแผนใหม่ 
หำกใช้ระบบ E-Auction เมื่อท ำกำรประมูลจำกต่ำงจังหวัดได้แล้ว จะท ำกำรซื้อขำยอย่ำงไร หรือต้องด ำเนินกำรด้วยวิธีไหน และผู้ที่ประมูลได้แล้วจะ
เข้ำท ำสัญญำ ณ ที่ใด กำรท ำระบบประมูลออนไลน์หำกได้ทรัพย์ ๓ ที่ และต้องเข้ำท ำสัญญำภำยในวันน้ันควรจะด ำเนินกำรอย่ำงไร เน่ืองจำก
ต่ำงจังหวัดจะเข้ำมำท ำกำรประมูลที่กรมบังคับคดี ส่วนน้อยมำก เพรำะเดินทำงเข้ำมำที่กรุงเทพฯ ไม่ทัน ยกเว้นว่ำผู้ที่เข้ำประมูลที่กรมบังคับคดี หรือ
กรุงเทพฯ จะเดินทำงออกไปประมูลทรัพย์ที่ต่ำงจังหวัด ซึ่งตำมกรมบังคับคดี แต่ละสำขำจะมีนำยหน้ำท ำกำรซื้อขำยในแต่ละที่/สำขำ หำกสนใจทรัพย์
ไหนจะเดินทำงไปประมูลทรัพย์น้ันเป็นส่วนมำก 
เน่ืองจำกกังวลเรื่องสัญญำณท่ีไม่เสถียรจำกระบบทำงกรมบังคับคดี ข้ึนตรงหน้ำจอแล้วแต่ของต่ำงจังหวัดยังไม่ปรำกฎข้ึนบนหน้ำจอ ห ำกมีผู้ท ำกำร
เคำะรำคำกว่ำระบบจะข้ึนตรงหน้ำจอก็เสียโอกำสในกำรซื้อผ่ำนระบบของผู้เข้ำประมูลมีน้อยมำก 

คุณวิชญา งามศิริจิตน์  
ผู้เข้าร่วมประมูล 
 

กำรประมูลแบบ E-Offering ส ำหรับระบบ application ของกรมบังคับคดีในกำรจองระบบมีควำมล่ำช้ำ จึงใช้วิธีกำรตำมปกติคือเข้ำท ำกำรลงทะเบียน
ที่หน้ำกรมบังคับคดี ณ วันที่ท ำกำรประมูล ซึ่งแต่ละสำขำมีวิธีกำรที่ไม่เหมือนกัน บำงที่ต้องกำรส ำเนำบัตรประชำชน แต่บำงที่ไม่ต้องกำรส ำเนำบัตร
ประชำชน หำกเป็นระบบ และหลักเกณฑ์เดียวกันก็จะดี  
กำรตรวจสอบสถำนะของทรัพย์ คือ เดินทำงไปดูสถำนที่จริง ไม่สำมำรถเข้ำไปดูตัวทรัพย์ได้ภำยในบริเวณพ้ืนที ่
หำกเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ก็จะดีใจมำก กำรลงทะเบียน กำรวำงเงินสำมำรถโอนเงินได้ ใช้กำรกดประมูลที่บ้ำน อำจจะได้รำคำทรัพย์ดีกว่ำเข้ ำ
ด ำเนินกำรประมูลแบบปกติ 
ในส่วนของกำรท ำสัญญำสุดท้ำยต้องเดินทำงเข้ำมำเพ่ือท ำสัญญำ อำจจะให้ระยะเวลำในกำรเข้ำท ำสัญญำประมำณ ๗ วันก็ได้เพ่ือเข้ำท ำสัญญำ เพียง
ท ำระบบ application ให้ด ำเนินกำรได้ง่ำยและกำรเดินทำงเข้ำมำช่วงเช้ำไม่ล ำบำกก็เพียงพอ 

คุณสุนทรสนาน  
(ไม่ขอแจ้งนามสกุล) 

เมื่อเริ่มกำรประมูลแล้วจะมีคนเดินเข้ำเดินออกท ำให้รู้สึกว่ำวุ่นวำยมำกและอำจจะท ำให้สมำธิของผู้เข้ำประมูลเสียไป ทำงกรมบังคับคดี ไม่ได้จ ำกัดเวลำ
เข้ำออกจะปิดห้องประมูลเมื่อไหร่ หรือควรจะอยู่ในน้ันเลยแรกเริ่มผู้คนวุ่นวำยมำก เพรำะทรัพย์เยอะและอำจท ำให้สมำธิหลุดได้ หำกเวลำเข้ำออกว่ำ
กำรประมูลทรัพย์เริ่มข้ึนเวลำ ๙:๓๐ น. หำกล่วงเลยเวลำ ๙:๓๐ น. ไม่มีสิทธ์ิเข้ำห้องประมูลแล้ว หำกประมูลได้แล้วค่อยทยอยเดินออก ในส่วนน้ันไม่มี
ปัญหำแต่ตอนเดินเข้ำมำหำเก้ำอ้ีน่ังท ำให้วุ่นวำยมำก 
ส ำหรับในรูปแบบของกำรประมูลออนไลน์ก็ดีในแง่ของกำรที่ ไม่ต้องเสียเวลำเดินทำงแต่ไม่แน่ใจว่ำในเรื่องควำมโปร่งใสและสัญญำณอินเทอร์เน็ต
คลำดเคลื่อนเพรำะแต่ละพ้ืนที่ไม่เหมือนกัน  



กำรเข้ำท ำสัญญำถึงแม้จะไม่ใช่ในรูปแบบของกำรใช้ระบบออนไลน์ ระบบปกติคนเข้ำประมูลก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของข้อกฎหมำยหรือในข้อสัญญำที่
เปลี่ยน เช่น เมื่อท ำกำรประมูลได้และรับโอนกรรมสิทธ์ิแล้วต้องไปบอกคนที่อยู่อำศัยในบ้ำนหรือผู้อยู่อำศัยคนเก่ำหรือเจ้ำของกรรมสิทธ์ิคนก่อนที่ ไม่
ยอมออกจำกทรัพย์สิน จะต้องท ำอย่ำงไรหำกเขำไม่ออกเน่ืองจำกว่ำข้อมูลในส่วนน้ีไม่ชัดเจนและในเว็บไซต์ ใน google ก็ไม่มีรำยละเอียดในส่วนน้ี 

คุณสุกฤษฏิ์ ชาประเสริฐกุล และ
คุณชูศักด์ิ ชาประเสริฐกุล ในฐานะ
ผู้ประมูล มาดูทรัพย ์

ระบบปัจจุบัน คือ เจ้ำหน้ำที่ท ำงำนล่ำช้ำต้ังแต่วำงหลักประกัน เคยท ำกำรเข้ำไปดูทรัพย์ กำรเข้ำไปดูทรัพย์ล่วงหน้ำก่อนและด ำเนินกำรโ ทรเช็คว่ำ
วันรุ่งข้ึนจะมีประมูลทรัพย์ไหม จะโทรไม่ค่อยติด ไม่ค่อยเรียลไทม์ไม่ค่อยปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันหำกประมูลได้ก็โอเคแล้วเชื่อมั่นในเรื่องของกำรประมูล
ที่มีควำมโปร่งใส  
หำกเปลี่ยนเป็นระบบ E-Auction สะดวกดี แต่ในส่วนของภำครัฐอำจไม่ค่อยตอบโจทย์ในเรื่องน้ีมำก  หมำยถึง ตัวระบบอำจจะไม่เสถียรหรือในส่ วน
ของสัญญำณระบบ หรือตัวระบบมำกกว่ำ 
วันน้ีเข้ำไปประมูลทรัพย์ทำงเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ิงมำบอกว่ำยกเลิกประมูลในห้องประมูลโดยไม่มีกำรให้เหตุผลโจทก์อำจจะมำงดเองหรือว่ำเจ้ำหน้ำท่ีงด 
ส่วนตัวดูทรัพย์ใหญ่จึงต้องเดินทำงมำดูหน้ำงำน บำงครั้งทำงกรมบังคับคดี จะมำงดกำรขำยจึงต้อ งเดินทำงมำเอง ทรัพย์ใหญ่ที่ท ำกำรดู คือ 
อสังหำริมทรัพย์ส่วนใหญ่ท่ีดูคือประมำณ ๑๐ ล้ำนบำทข้ึน หำกเป็นระบบออนไลน์หมด เผื่อระบบล่มหรือเกิดเหตุขัดข้องกลัวว่ำจะพลำดงำนน้ี หำกเป็น
ทรัพย์หลักแสนอำจจะไม่จริงจังแต่หำกเป็นทรัพย์ใหญ่ ๆ ยังไงหำกมีกำรประมูลออนไลน์ก็ต้องเดินทำงมำเพ่ือกันควำมผิดพลำดจำกระบบล่มหรือเน็ตที่
บ้ำนมีปัญหำช่วงน้ันพอดี  
ส ำหรับระบบกำรวำงหลักประกันช่วงแรก ๆ ที่มำอำจจะไม่เรียบร้อยเพรำะเขำเปลี่ยนระบบไปด้วยเมื่อ ๒ อำทิตย์ที่ผ่ำนมำ คือ สำมำรถเดินเข้ำไป
ประมูลได้เลยโดยไม่มีเจ้ำหน้ำท่ีแนะน ำ แต่วันน้ีต้องลงทะเบียนแล้วให้มีเจ้ำหน้ำท่ีแนะน ำว่ำต้องไปช่องไหนต่อจะถำมว่ำดีไหม คือ ดีเพรำะบำงครั้งเรำ
ไปรอคิว ซึ่งนำนพอไปผิดช่องก็จะมีเจ้ำหน้ำที่แนะน ำว่ำให้ไปช่องส ำหรับกำรวำงหลักประกัน /วำงเงินสด วำงเช็คแล้วก็บัตรเดบิต ส ำหรับกำรวำง
หลักประกันเป็นบัตรเดบิตสะดวกไม่มีเงื่อนไขในกำรจ ำกัดวงเงินกับอยู่ที่เรำกับธนำคำรซึ่งมีแค่ธนำคำรกรุงไทยธนำคำรเดียว 
หำกมี option เสริมส ำหรับในส่วนของธนำคำรน่ำจะมีค่ำธรรมเนียมแยกต่ำงหำก เพรำะกรุงไทยเป็นธนำคำรของรัฐ ธนำคำรอื่นมีค่ำธรรมเนียมอย่ำง
อื่นเพ่ือควำมสะดวกของผู้ที่ประมูลทรัพย์ 
กำรใช้ระบบออนไลน์เคยท ำกำรสมัครในระบบมี option ออนไลน์แต่กลัวควำมผิดพลำดก็เลยเดินทำงเข้ำมำที่กรมบังคับคดี เองหำกเป็นระบบ E-
Onsite ก็ดี 

คุณเนตร (ไม่ขอแจ้งนามสกุล) ในเรื่องของที่ต้ังทรัพย์ในส่วนของคอนโด จะให้รำยละเอียดข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ไม่ระบุว่ำทรัพย์น้ันอยู่ชั้นไหน ให้เพียงรำยละเอียดของบ้ำนเลขที่ และ
รูปภำพบ้ำนเลขที่ของที่ต้ังทรัพย์เท่ำน้ัน รำยละเอียดภำยในไม่อำจทรำบได้ว่ำตัวทรัพย์หันหน้ำไปทำงระเบียง หรือไปในด้ำนใดหรืออยู่ในทิศทำงใด 
ในเรื่องของกำรตรวจทรัพย์จะท ำกำรสอบถำมหรือโทรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ตอบได้เพียงแค่ทรัพย์ตัวน้ีอยู่ที่ชั้นไหน หำกมีกำรระบุข้อมูลไว้
ตรงหน้ำเว็บไซต์ไปเลยจะดีเน่ืองจำกเรำไม่สำมำรถเข้ำไปดูในคอนโดได้หำกเป็นไปได้อยำกให้เขำถ่ำยรูปห้องมำให้ดู รวมถึงภำยในตัวห้อง 
กำรประมูลของกรมบังคับคดี กำรใช้ระบบออนไลน์หรือระบบออฟไลน์ควรใช้ทั้ง ๒ ระบบเพรำะส ำหรับบำงคนไม่ทรำบเรื่องระบบหรือกำรเข้ำถึง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีใหม่ หรือไม่มีควำมรู้ ท ำให้เขำขำดโอกำสจึงไม่ควรตัดโอกำส 
 



สามีคุณสุนทรสนาน กำรบริหำรจัดกำรคนเข้ำออกสถำนที่ในกำรประมูลท ำให้วุ่นวำย ควรจัดกำรเป็นรอบในกำรเข้ำประมูล หำกเดินทำงมำไม่ทันกำรประมูลก็ตัดสิทธิเขำไป
เลย และเรื่องของกำรไม่แสดงตัวว่ำเป็นใคร ส่วนมำกโจทก์จะไม่ยอมเปิดเผยตัว หำกคุณไม่แสดงตัวแล้วคุณจะมำใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประมูล  คิดว่ำ
ทำงกรมบังคับคดี คงไม่น่ำจะอนุญำต เช่น นำย ก โจทก์ท่ี ๑ หรือผู้แทนนำย ก หรือโจทก์ หรือจ ำเลยไม่มีใครมำแต่พอประมูลจริงก็มำแข่งประมูลกัน
เหมือนไม่โปร่งใส 
เรื่องค่ำใช้จ่ำยส ำหรับคนที่เข้ำมำประมูลต้องแบกภำระเรื่องค่ำใช้จ่ำยแทนคนขำยสมมุติว่ำมีกำรซื้อขำย ค่ำโอนกรรมสิทธ์ิทำงกรมที่ดินเขำจะเก็บกับทำง
ผู้ซื้อจริง ๆ ต้องเก็บกับคนขำย แต่เป็นกำรผลักภำระมำท่ีคนซื้อ ควรต้องหักเหมือนนิติบุคคลหำกมองในแง่คนประมูลที่ต้องกำรเข้ำไปอยู่ไม่ได้มองใน
ส่วนของกำรท ำธุรกิจ 
หลังจำกประมูลได้จะมีกำรเข้ำครอบครองทรัพย์ ทำงกรมบังคับคดีควรเชิญผู้ครอบครองทรัพย์เดิมที่ครอบครองทรัพย์อยู่ออกจำกทรัพย์ตัวน้ันไป กรม
บังคับคดีควรช่วยแจ้งออกหนังสือ/ใบเตือนให้เจ้ำของทรัพย์เดิมออกจำกตัวทรัพย์ไปเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่คนซื้อเพรำะปัจจุบันคนซื้อต้องไปไล่
เบี้ยเอำกับเจ้ำของทรัพย์เดิม ทั้งกำร performance ให้ครอบคลุม รวมถึง กำรท ำให้เป็นระบบ ครอบคลุมก่อนเน่ืองจำกระบบเก่ำ ๆ ยังมีปัญหำอยู่ 
หำกไม่ท ำกำรเคลียร์ทรัพย์ให้เรียบร้อยก่อนเข้ำประมูลใครจะอยำกเข้ำประมูล บำงครั้งเมื่อประมูลทรัพย์มำได้แล้วก็ต้องไปท ำกำรฟ้องขับไ ล่เจ้ำของ
ทรัพย์เดิมอีก ก่อนที่จะท ำกำรออกประมูลทรัพย์/เข้ำมำประมูลควรท ำให้ทรัพย์พร้อมที่จะเข้ำมำประมูลก่อนจะได้ไม่มีปัญหำภำยหลัง 
ส ำหรับกำรตรวจทรัพย์ก่อนจะเข้ำประมูลเมื่อท ำกำรตรวจทรัพย์แล้วจะยุ่งยำกเพรำะยังมีเจ้ำของเดิมอยู่เขำไม่ยินดีคุยกับผู้เข้ำประมูลทรัพย์ที่เรำก ำลัง
จะเข้ำท ำกำรประมูลในเรื่องของกำรหำข้อมูลได้แค่ทำงเดียวคือที่กรมบังคับคดี เท่ำน้ัน 
หำกจ้ำงเป็นภำคเอกชนเข้ำด ำเนินกำรดูแลก็จะดีเลย ทำงกรมบังคับคดีควรจะมี Performance ที่ท ำให้ขำยได้เร็ว ท ำให้จบ อำจจะเทียบกับ
ต่ำงประเทศเป็นเชิงแนะน ำ 
ส ำหรับเรื่อง กำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ (Service Mind) อำจจะเป็นวัฒนธรรมของข้ำรำชกำร ถำมค ำตอบค ำ ไม่ยินดีให้ค ำตอบ ไม่เป็น friendly ไม่
พร้อมที่จะช่วยเหลือ 
ก่อนประมูลมีควำมชัดเจนว่ำต้องท ำอะไรยังไงเมื่อหลังประมูลได้ควรมีค ำแนะน ำ เน่ืองจำกว่ำศึกษำในคู่มือของกรมบังคับคดี ไม่ได้เขียนชัดเจนว่ำต้องท ำ
อย่ำงไรและเข้ำไปอ่ำนในเว็บไซต์ก็จะเป็นของเก่ำบ้ำงของใหม่บ้ำงข้อมูลไม่ตรงกัน สอบถำมนิติกรของส ำนักงำนของกรมบังคับคดีแต่ละท่ำนก็ให้ข้อมูลที่
ไม่เหมือนกันมีค ำตอบเพียงว่ำลองดูสิ ลองดูก่อน ซึ่งไม่ควรจะโยนภำระมำให้ 
ส่วนเรื่องของค่ำธรรมเนียมควรจะไปหักจำกผู้ที่ประมูลได้ อย่ำงเช่น ค่ำส่วนกลำง/ ค่ำนิติบุคคล/ ส ำนักงำนที่ค้ำงอยู่มำแจ้งก่อนเขำยังกันเงินไว้ให้หัก
เมื่อประมูลได้เท่ำไหร่เขำจะหักส่วนที่ค้ำงคืน ส ำหรับค่ำธรรมเนียมหักรำยได้ ณ ที่จ่ำยเขำก็น่ำจะดูจำกตรงน้ี สำมำรถขอคืนได้ หรืออำจจะจ่ำยก่อนก็ได้
แต่เรำควรขอคืนได้ หรืออำจจะไม่ต้องจ่ำยเลย เพ่ือไม่ต้องท ำเรื่องขอคืนให้ยุ่งยำก และเรื่องของผู้อยู่อำศัยที่ไม่ออกจะต้องท ำยังไง/ ควรท ำยังไงเพรำะ
นิติกรแต่ละท่ำนให้ข้อมูลไม่เหมือนกันบำงคนก็บอกว่ำคุณต้องไปให้ลูกบ้ำนออกเอง หำกลูกบ้ำนไม่ออกคุณก็ต้องไปที่ศำลไปท ำเรื่อง 
Service หลังกำรประมูลได้ควรจะมีให้คนซื้อไปด ำเนินกำรต่อหลังจำกประมูลได้ บำงครั้งข้อมูลไม่ชัดเจนด้วยว่ำต้องด ำเนินกำรอย่ำงไรควรท ำกำร
เคลียร์ทรัพย์ก่อนต้ังแต่ต้นทำง ผู้ซื้อสำมำรถเข้ำไปดูทรัพย์ได้เพรำะปัจจุบันไม่สำมำรถเข้ำไปดูตัวทรัพย์ข้ำงในได้ หำกด ำเนินกำรน้ี ได้จะลด Issue ได้
ทรัพย์ก็จะขำยออก 



ก่อนที่จะเข้ำท ำกำรประมูลจะท ำกำรหำข้อมูลจำกกรมบังคับคดี และไม่ก็ต้องเดินทำงไปที่กรมที่ดินว่ำทรัพย์อยู่ตรงไหน ควรท ำกำรแจกแจงรำยละเอียด
ว่ำหำกมีกำรประมูลทรัพย์ได้แล้วควรจะด ำเนินกำรต่ออย่ำงไร แต่ไม่ต้องลงรำยละเอียดเยอะเกินก็ได้ 

คุณนันทนัช รักชาส มาประมูลใน
นามบริษัท 

ส ำหรับเอกสำรจะตรวจเยอะมำกข้ึน จำกที่เมื่อก่อนตรวจไม่เยอะ อย่ำงเช่น หนังสือรับรองของบริษัท จะตรวจและปั้มตรำหรือประทับตรำ หำกไม่มีกำร
ปั้มเหมือนเมื่อก่อนสำมำรถแกะอำกรแสตมป์ได้มำใช้ในโอกำสอื่นได้ 
กำรตรวจทรัพย์หรือข้ันตอนกำรเข้ำประมูล คือ ท ำกำรตรวจทรัพย์ในเว็บไซต์ แต่ควำมจริงต้องไปดูหน้ำงำนอีก/ ในบอร์ดที่กรมบังคับคดีว่ำมีกำรขำย
ทอดตลำดไหม เปลี่ยนสถำนะทรัพย์เป็นกำรงด หรือเปลี่ยนกำรขำย หรือเจ้ำของทรัพย์ท ำกำรจ่ำยหน้ี อย่ำงที่เรำดูมำหลำยทรัพย์แต่จริง ๆ ซื้อได้เพียง 
๓ ตัว งดขำย ๔ นัด เปลี่ยนวิธีกำรขำย หรือเจ้ำของเขำมำติดต่อหรือธนำคำรเขำมำย่ืนเรื่องไว้ ควรมีทรัพย์ที่พร้อมประมูลจริง ๆ ในวันที่ท ำกำรประมูล 
หำกเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ควำมจริงก็มีปัญหำทุกอย่ำง แต่ต้องดูที่ระบบจะออกมำก่อนว่ำมีควำมยุ่งยำกแค่ไหนหำกมีระบบออกมำเมื่อเทียบกั บ
ระบบแบบปกติ 
เมื่อท ำกำรประมูลเสร็จแล้วจะท ำกำรช ำระส่วนที่เหลือใช้ระยะเวลำในกำรช ำระรำคำเป็นเวลำนำนซึ่งบำงครั้งใช้เวลำ ๑ วันในกำรเข้ำช ำระส่วนที่เหลือ 

คุณจารุพงศ์ ร่วมทอง มาในฐานะ
จ าเลย  

เมื่อก่อนกำรประมูลทรัพย์เจ้ำของทรัพย์มีสิทธ์ิค้ำนรำคำได้ ๑ ครั้ง เพรำะเขำไม่อยำกเสียบ้ำน แต่ในจังหวะที่ครั้งแรกยังหำเงินมำท ำกำรประมูลไม่ได้
ต้องค้ำนรำคำเพ่ือให้กำรขำยครั้งแรกหมดไปและมำเริ่มใหม่ในครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เขำไม่เปิดโอกำสให้เจ้ำของทรัพย์มำซื้อ คือ ชื่อของเรำเองมำซื้อไม่ได้ 
สมมุติว่ำเป็นหน้ีธนำคำรแล้วถูกยึดบ้ำนไปจะท ำกำรซื้อเองไม่ได้ต้องขอญำติพ่ีน้องให้มำซื้อ เพรำะเป็นหน้ีธนำคำรและเป็นเจ้ำของโฉนด หำกซื้อได้
ธนำคำรก็ต้องโอนชื่อให้กับผู้ซื้อ แล้วผู้ซื้อเป็นลูกหน้ีขัดกันกับที่เป็นหน้ีอยู่ ๑ ล้ำน ๘ แสน แต่มำซื้อบ้ำนในรำคำ ๑ ล้ำน ๒ แสนบำท เป็นเทคนิคที่ท ำให้
ธนำคำรเสียเปรียบเพรำะลูกหน้ีมีเงิน ๑ ล้ำน ๒ ก็เป็นหน้ีธนำคำร ๑ ล้ำน ๘ แสน พร้อมดอกเบี้ยหำกไปซื้อใหม่ก็ได้ในรำคำ ๑ ล้ำน ๒ แสนบำท ลดหน้ี
ไป ๖๐๐,๐๐๐ ธนำคำรเลยไม่เปิดโอกำสให้ลูกหน้ีมำซื้อเอง เพรำะธนำคำรจะต้องโอนบ้ำนหลังน้ีให้กับผู้ซื้อได้ใหม่ ลูกหน้ีรำยใหม่เคยเป็นลูกหน้ีที่ติด
ธนำคำรอยู่ ๒ ล้ำนกว่ำ แต่ธนำคำรต้องโอนทรัพย์สินซึ่งรำคำขำยน้อยกว่ำหน้ีที่เป็นอยู่ ต่อไปน้ีก็เปิดโอกำสให้ยึดบ้ำน หำกน ำเงินไปใช้หน้ีธนำคำรควร
เอำเงินไปประมูลซื้อคืนมำดีกว่ำ เขำเลยตัดโอกำสลูกหน้ีไม่ให้ค้ำนรำคำ เพรำะส่วนใหญ่ลูกหน้ีไม่เสนอซื้อหรอกขัดแข้งขัดขำ ไม่มีกำรขำยไปก่อน ๑ นัด 
เพ่ือหำทำงที่จะไปกู้หน้ียืมสิน 
กรมบังคับคดียังมีข้อบกพร่องอีกหลำยอย่ำง ไม่มีนิติกรที่มำให้ค ำแนะน ำโดยตรง เช้ำมำก็วุ่นวำยไปหมด ไม่มีนิติกรที่ให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำยเพรำะว่ำ
ขำยทอดตลำดวุ่นวำยคนที่เพ่ิงมำวันแรกไม่รู้ว่ำต้องท ำอย่ำงไรบ้ำง แต่มีประชำสัมพันธ์อยู่ก็ไม่สำมำรถให้ข้อมูลอะไรได้ค ำถำมบำงครั้งก็ตอบไม่ตรง เช่น 
ถำมว่ำหลังจำกซื้อทรัพย์วำงเงินไป ๒๐,๐๐๐ บำท แล้วเงินส่วนที่เหลือรำคำทรัพย์สำมำรถขยำยเวลำได้กี่เดือนเจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ไม่สำมำรถตอบ
ได้ ท ำกำรชี้ไปที่ป้ำยประกำศก็ตอบมำ ๓ เดือน ยำกเย็นขนำดไหน แล้วคนสูงอำยุจะมองเห็นได้อย่ำงไรจริง ๆ ทรำบค ำตอบก่อนที่จะถำมด้วยซ้ ำแต่
อยำกถำมเพ่ือควำมมั่นใจ เช่น ทรัพย์หน่ึงล้ำนห้ำแสนบำท เขำจะเอำเงินที่เหลือมำวำงได้อีกเมื่อไหร่และขยำยระยะเวลำได้อีกนำนเท่ำไหร่ เป็นข้ันตอน
ที่ง่ำยตอบตรงน้ันก็ได้ ๓ เดือนค่ะ หำกติดขัดก็ไปย่ืนค ำร้องขอขยำยได้อีกแล้วแต่ศำลจะสั่งเจ้ำหน้ำที่ควรมีควำมรู้อยู่แล้วไม่ว่ำจะอยู่ช่องไหนก็ตำมใน
ระบบงำนของเขำเว้นแต่คุณจะไปท ำผิดช่อง บำงครั้งรปภ. ยังตอบได้เพรำะอยู่กรมบังคับคดี แล้วท ำไมเจ้ำหน้ำที่ถึงตอบไม่ได้เพรำะเป็นงำนบ ริกำร
ประชำชน เพรำะประชำชนไม่ได้มีควำมรู้มำกมำย ส่วนใหญ่ท่ีเข้ำมำ ๑ ไม่อยำกขำยบ้ำน ๒ จะท ำยังไงให้ยืดระยะเวลำเพ่ือเอำเงินมำช ำระหน้ีธนำคำร
และขยำยระยะเวลำ ธนำคำรถือว่ำกรมบังคับคดี เหมือนฌำปนสถำนที่เผำศพบ้ำนคุณก ำลังจะถูกยึดตอนน้ีคุณอยู่วัดแล้วคนที่มำน่ีนึกได้เลยว่ำ มีคน
ก ำลังจะมำยึดบ้ำนคุณไปคุณไม่มีสิทธ์ิจะท ำอะไรนอกจำกจะมีเงินแต่มีเงินแล้วก็ท ำอะไรไม่ได้ไม่สำมำรถประมูลได้ต้องให้ญำติพ่ีน้องมำประมูล เมื่ อ



ประมูลได้แล้วเขำไม่ใช่เจ้ำของทรัพย์ที่แท้จริงเพรำะยืมชื่อเขำมำ เจ้ำของบ้ำนประมูลไม่ได้จะท ำกำรแก้ไขให้เจ้ำของบ้ำนมีสิทธ์ิประมูลทรัพย์ของตัวเอง  
ส ำหรับเรื่องของกำรประมูลทรัพย์ต้องตำต่อตำฟันต่อฟันหำกเปลี่ยนเป็นกำรประมูลแบบออนไลน์อำจจะมีเหตุขัดข้องได้ แต่ในห้องประมูลสำมำรถยก
ป้ำยต่อสู้รำคำกันได้แบบเห็นหน้ำ แต่ถ้ำเปิดกำรประมูลแบบออนไลน์จะเกิดมั่วในจังหวะที่เรำจะได้ทรัพย์พอดีเบต (Debate) หมดก็จบกัน หำกเกิดกำร
ประมูลออฟไลน์บำงครั้งเขำน่ังรถมำแต่ไกลเพ่ือมำประมูลแต่มำดูป้ำยงดขำย คือ ต้องสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำจะงดหรือไม่งด แต่น่ีต้องมำก่อนต้องมำดูที่
ป้ำยต้องมำดูที่น่ี มำตรวจที่น่ี แทนที่จะเข้ำไปที่เว็บไซต์ของกรมบังคับคดี เพ่ือเช็คได้เลย ใส่หมำยเลขคดี เข้ำไป เช่น วันน้ีวันที่ ๒๔ กรกฎำคม มีกำร
ประกำศขำยครั้งที่ ๔ งดไหม สมัยก่อนมีกำรขำยถึง ๖ ครั้งครั้งที่ ๑-๕ หำกไม่มีกำรขำยครั้งที่ ๖ จะงดโดยอัตโนมัติแต่ตอนน้ีมีแค่ ๔ ครั้งงดหรือไม่งด
ต้องเข้ำมำดูเองบำงคนอยู่บำงบัวทองมำเพ่ือมำดูประกำศว่ำงดขำย ค่ำเดินทำงเป็นพันแล้วระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดีต้องไวใช้ได้จริงเพรำะ
คนมีควำมทุกข์บ้ำนก ำลังจะถูกยึดแต่หำข้อมูลกว่ำจะกดเข้ำไปดูได้ ส ำหรับคนที่ประสบปัญหำแต่พูดไม่เป็นก็ไม่สำมำรถให้ข้อมูลเรำได้ ส ำห รับกรม
บังคับคดีมีหลำยแผนก เช่น แผนกยึดทรัพย์ แผนกเก็บทรัพย์สิน แผนกขำยทอดตลำด 
กำรเช็ครำยชื่อของผู้มีส่วนได้เสียในคดีบำงครั้งกำรหำป้ำยไม่เจอ เพรำะตัวเล็กนิดเดียวหำกเป็นระบบศำลสำมำรถเช็คเลขคดีได้ ส ำหรับจ ำเลยที่ ๒ ใน
คดีที่จ ำเลยที่ ๑ ถูกยึดทรัพย์แล้วเมื่อมำดูที่ป้ำยแต่ไม่มีชื่อของตนเองเพรำะใช้ค ำว่ำพวกจ ำเลยและพวกก็ไม่สำมำรถหำชื่อได้หำชื่อได้กว่ำจะข้ึนไปข้ำงบน
เขำประมูลไปแล้ว เพรำะเขำมีแต่ใบที่ประกำศขำยมำบำงอย่ำงเขำก็เหมือนภำษำกฎหมำยจะรู้กันเขำจะใส่ชื่อจ ำเลยที่ ๑ อย่ำงเดียวหำกทรัพย์อันน้ีเป็น
กรรมสิทธ์ิร่วม ๕ คนก็จะเขียนแค่จ ำเลยที่ ๑ นำงสำวน้ีกับพวกรวม ๕ คน หำกคุณเป็นจ ำเลยที่ ๕ แล้วมำหำป้ำยก็จะเจอไม่เจอ จะมีชื่อโจทก์ จ ำเลยที่ 
๑ กับพวกส ำหรับพวกไม่สำมำรถหำชื่อเจอได้ ท้ังยังไม่มีหมำยเลขคดี เน่ืองจำกเป็นปัญหำส ำคัญ เพรำะรำษฎรไม่รู้ระบบมีหมำยเลขคดีข้ึนในระบบและ
มีค ำว่ำพวกโดยไม่ได้ระบุชื่อจ ำเลยที่ ๑ ๒ ๓  หรือ ๔ จะท ำอย่ำงไรให้ประชำชนดูป้ำยแล้วสิ้นสงสัยไม่ต้องเดินไปถำมเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ หรือ
เจ้ำหน้ำท่ีของกรมบังคับคดี หำกเจอแบบน้ีเขำก็ต้องคิดถึงชื่อเขำก่อนเป็นล ำดับแรกหำกเขำต้องประมูลเวลำ ๙:๐๐ น. เงินก็เตรียมมำแล้วแต่ไม่สำมำรถ
หำชื่อตัวเองเจอได้ เพรำะไม่มีคอมพิวเตอร์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือกดหำชื่อ หรือดูรำยละเอียดของกำรประมูลทรัพย์กว่ำจะออกหมำยเลขเขำก็
ประมูลไปแล้วควำมล่ำช้ำของระบบแทนที่จะมำถึงปุ๊บก็สำมำรถเดินข้ึนไปบนห้องประมูลได้เลย 
โครงกำรแบบน้ีไม่สำมำรถใช้บัตรประชำชนใบเดียวได้ต้องไปเอำป้ำยลงชื่อวำงเงินออกใบเสร็จส่งไปให้ซึ่งท ำให้กระบวนกำรล่ำช้ำกำรมีบัตรประชำชน
อย่ำงเดียวไม่สำมำรถข้ึนไปประมูลได้เพรำะไม่มีป้ำย กว่ำจะได้เขำก็เคำะ ๕ ไปแล้วครั้ง เจ้ำของยังจ่ำยเงินหรือหำชื่อไม่เจอเลย ตรงที่ลงทะเบียนต้องมี
เวลำลงทะเบียน ข้ำงล่ำงลงทะเบียนเพ่ือสืบทรัพย์อยู่ข้ำงบนจะท ำกำรประมูลไม่ได้ต้องข้ำมไปก่อนเพรำะยังมีคนลงชื่อเข้ำประมูลอยู่ คนมำใหม่ยัง
ลงทะเบียนได้เพรำะไม่มีก ำหนดเวลำว่ำจะปิดเมื่อไหร่ต้องมีกำรปิดกำรลงทะเบียนก่อนถึงจะเกิดกำรประมูลข้ึน หำกประมูลไปได้ถึงล็อตที่ ๖ แต่ล็อตที่ 
๙ ยังไม่ประมูลก็ยังเปิดรับลงทะเบียนอยู่ เคยมำเวลำ ๑๑:๐๐ น. ก็ยังข้ึนไปประมูลได้เลย ตรงน้ีก็ยังเป็นกำรลักลั่นได้เลย ๑ กำรลงชื่อประมูล ๒ 
ระยะเวลำกำรลงทะเบียน ๓ กำรปิดกำรรับทะเบียน ๔ กำรประมูลใช้ระยะเวลำเท่ำใด  
ต้องมีควำมชัดเจนในเรื่องของกำรลงทะเบียนหำกมำลงทะเบียนล่ำช้ำต้องแจ้งผู้เข้ำลงทะเบียนว่ำตอนน้ีปิดลงทะเบียนแล้ว เรำไม่ทรำบว่ำคุณจะลงล็อต 
ไหน หำกให้ลงชื่อไปแล้วและข้ำงบนท ำกำรประมูลไปแล้ว เน่ืองจำกสิทธ์ิของเขำเกิดแล้วเพรำะเขำวำงเงินแล้ว สิทธ์ิในกำรเข้ำประมูลของเขำเกิดแล้ว
นับแต่ตอนที่เขำได้ป้ำยประมูล แต่ยังเข้ำห้องน้ ำอยู่ยังไม่เข้ำห้องประมูล  หำกเดินข้ึนบันไดอยู่กำรประมูลเสร็จแล้วก็เท่ำกับว่ำยังไม่ได้ใช้สิทธ์ิในกำร
ประมูล แต่คุณเอำเงินมัดจ ำไปแล้วและผมยังไม่ได้ใช้สิทธ์ิเลยก ำหนดเวลำเลยว่ำเรำมำที่น่ีเวลำเท่ำใด เสร็จแล้วได้รับใบเมื่อเวลำเท่ำใ ด ประกำศขำย



เวลำเท่ำใด กำรเข้ำสู้รำคำเกิดตรงไหนเป็นต้นเหตุที่เขำจะไปร้องขอว่ำกำรประกำศขำยไม่ชอบคนซื้อไปก็ไม่ได้ทรัพย์สินต้องมำสู้กันที่ศำล หำกนำย ก 
ข้ึนไปก่อนประมูลได้และนำย ข ลงชื่อประมูลสิทธ์ิในกำรได้กำรประมูลแต่ยังเดินเข้ำไปประมูลไม่ถึง กำรค ำนวณต้องทรำบว่ำรำยชื่อผู้เข้ำร่วมประมูลมี
ใครบ้ำงหำกจะเริ่มท ำกำรประมูลก็ต้องเรียกผู้เข้ำร่วมประมูลทุกคนว่ำมำถึงหรือยัง อย่ำงเช่น ศำลก่อนสืบพยำนจะถำมก่อนว่ำวันน้ีมีกำรสืบพยำนกี่คน 
มำพร้อมกันหรือยัง ไม่ใช่มำคนเดียวแล้วซื้อไปก่อนไม่ได้ ข้ำงล่ำงหรือที่ลงทะเบียนต้องส่งรำยชื่อข้ึนไปข้ำงบนว่ำวันน้ีมีผู้เข้ำร่ว มประมูล ๕ คน มี
หมำยเลขกำรเข้ำประมูล อย่ำงเช่น ๑๒๕ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ หำก ๑๒๕ ๑๒๖  มำแล้วแต่ ๑๒๘ ยังไม่มำต้องรอเพรำะสิทธ์ิของเขำเปิดแล้วเขำ
จ่ำยเงินไปแล้วอำจจะประกำศว่ำให้เวลำไม่เกิน ๑๐ นำที ท่ำนอยู่ที่ใดมีชื่อบอกให้เข้ำห้องประมูลด่วนไม่ใช่ว่ำมี ๓ คน ก็ท ำกำรประมูลเลยอีกคนอยู่
ตรงไหนก็แล้วแต่ไม่สนใจ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
(ไม่สะดวกให้ชื่อ) 

ส ำหรับปัญหำ คือ ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่อัพเดตให้เร็ว มีกำรใช้งำน หำข้อมูลได้ดีข้ึน กำรปรับปรุงเรื่องกำรใช้งำนข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต อย่ำงเช่น 
ข้อมูลต้องหำไปหำมำในหลำย ๆ หน้ำ หำกข้อมูลสำมำรถรวมกันหน้ำเดียว หรือสำมำรถเชื่อมโยงกันไปได้ หรือสำมำรถขอดูประวัติกำรขำย กำรจบกำร
ขำยได้ หรือรำคำท่ีจบไปแล้วซึ่งไม่สำมำรถเข้ำดูได้ รำยละเอียดของทรัพย์ที่พร้อมขำย ต้องมำน่ังดูป้ำยที่กรมบังคับคดีว่ำงดกำรประมูลไหมหำกปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบันตรงหน้ำเว็บไซต์เลยก็ดี 
ส ำหรับกำรเข้ำครอบครองทรัพย์เมื่อประมูลได้ก็มีบ้ำงนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหำมำก เช่น คนที่เป็นเจ้ำของเดิมไม่ยอมออก ต้องไปเจรจำ หรือให้ศำลออก
หมำยบังคับท ำให้เสียเวลำ 
หำกเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์อำจจะสะดวกกว่ำน้ี แต่ส ำหรับควำมโปรงใส หรือกำรเข้ำตรวจสอบ แบบน้ีจะโปรงใสกว่ำที่สำมำรถเห็นผู้เข้ำประมู ล 
หำกเป็นไปได้อยำกให้มี ๒ อย่ำงไปพร้อมกัน ทั้งออนไลน์และเรียลไทม์ก็สำมำรถท ำได้ 

คุณศุภชัย ธงฤทธิ์ ผู้แทนโจทก์ ส ำหรับรูปแบบกำรประมูลแบบออนไลน์ในปัจจุบันที่เป็นอยู่คิดว่ำดีแล้ว แต่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมได้ทุกส ำนักงำนหรือทุกโหนด ที่เคยมำดูในช่วงของกำร
ขำยทอดตลำดแบบออนไลน์ในต่ำงสำขำไม่ค่อยจะมีคนเข้ำสู้รำคำอยู่แล้ว เพรำะว่ำในเรื่องของผู้แทนโจทก์เขำอำจจะไม่ค่อยเข้ำใจในระบบเท่ำไ หร่ 
สมมุติว่ำทรัพย์อยู่ที่ภำคใต้โดยปกติผู้แทนโจทก์จะมีเจ้ำหน้ำท่ีอยู่ที่ภำคใต้อยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่กล้ำที่จะให้ส่วนกลำงมำน่ังเพ่ือที่จะเคำะรำคำ ทำงตัวแทน
หรือทำงธนำคำรก็ยังไม่มั่นใจเพรำะกลัวว่ำระบบจะล่ม แต่เท่ำที่ดูแล้วไม่น่ำจะมีอะไร  ต้องลองไปสักพักหน่ึงว่ำมีปัญหำอะไรหรือไม่ หำกเป็นระบบ
ออนไลน์ได้ก็จะสำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำย ค่ำเดินทำง ไม่ต้องส่งคนไปอยู่ทำงใต้หรือบังคับคดีตำมสำขำต่ำง ๆ หำกเปิดออนไลน์ก็ขอให้เปิดทุก
ส ำนักงำนเลยเพรำะตอนน้ีเปิดแค่ ๙ ส ำนักงำนยังไม่ทั่วทั้งหมดเลย ช่วงเวลำในกำรลงทะเบียนเข้ำระบบเริ่มเปิดขำยเวลำ ๙:๐๐ น. อยำกให้เปิดเป็น 
๑๐:๐๐ น. ก็จะดีอำจจะได้เยอะกว่ำน้ี 

คุณสุรพงษ์ ใช่ลิ่มพิกุล ผู้เข้ำร่วมประมูลส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหำเพรำะท ำตำมกฎเกณฑ์ที่กรมบังคับคดีวำงไว้อยู่แล้ว กำรวำงหลักทรัพย์ก็วำงตำมเกณฑ์ของเขำหำกประมูล
ไม่ได้ก็ขอคืนไม่ยุ่งยำก แต่เรำต้องตรวจทรัพย์ดูให้ดีก่อนว่ำทรัพย์สินอยู่ตรงไหนทำงเข้ำออกสะดวกไหม ที่วำงทรัพย์ถูกต้องไหม เพ่ือจะได้ไม่มีข้อพิพำท
กันทีหลัง บ้ำนที่เรำประมูลหรือทรัพย์ที่เรำประมูลมีคนบุกรุกไหม มีคนอยู่ไหม อยู่อำศัยไหม เรำต้องตรวจสอบเอง 
ผู้ประมูลเป็นผู้รับควำมเสี่ยงเรื่องคุณภำพของทรัพย์หลังจำกกำรประมูลเอง ส ำหรับกำรประกำศทรัพย์ก่อนที่จะประมูลมีปัญหำนิดหน่อย เช่น ประกำศ
ผิดหรือเข้ำใจผิดส่วนใหญ่เขำให้เรำลงระบบเข้ำประมูล พอมำย่ืนที่น่ีประกำศคนละอย่ำงจึงโดนยกเลิกสิทธ์ิตรงน้ันไป มีอยู่ครั้งหน่ึงเน่ื องจำกลูกหน้ี
อำจจะมำร้องขัดทรัพย์ ขอให้งดกำรขำย ค้ำนโจทย์ขอให้งดกำรขำย หรือหมำยมำไม่ครบ ท ำให้เรำเสียโอกำสแต่ส่วนมำกไม่มีใครไปร้องแต่บำงรำยก็



อำจจะมีบ้ำงอำจจะร้องเพ่ือจะย้ือทรัพย์สินของตัวเองตำมภำษำชำวบ้ำน คือ ใช้ลูกตุกติก 
กำรลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำกหน้ำเว็บไซต์กับข้อมูลที่กรมบั งคับคดี บำงครั้งก็ต่ำงกัน เช่น กำรขำยวันน้ีในหนังสือลงประกำศขำยเริ่มต้นที่ 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บำท แต่เวลำเคำะขำยจริง ๆ เริ่มที่ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บำท กำรประกำศผิดแบบน้ีสำมำรถยกเลิกหรือเพิกถอนกำรประมูลได้ เพรำะมีผู้มีส่วน
ได้เสียต้ังแต่ผู้เข้ำมำประมูลรวมถึงลูกหน้ี หรือเจ้ำของบ้ำนเดิมเขำก็สำมำรถที่จะร้องเพิกถอนได้ในหนังสือที่พิมพ์ประกำศขำยมีรำคำชั ดเจนว่ำขำย 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บำท แต่พอมำเริ่มที่กำรประมูลเริ่มที่รำคำ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บำท ท ำให้เสียโอกำสไปเลย  
หำกจะเปลี่ยนเป็นระบบ E-Auction อย่ำลืมว่ำเจ้ำของทรัพย์บำงท่ำนเป็นคนสูงอำยุซึ่งเขำยังไม่รู้ระบบเทคโนโลยี ระบบแบบปกติถือว่ำง่ำยมำกแล้ว 
ส ำหรับคนที่เขำเป็นเจ้ำของหรือเจ้ำทรัพย์ที่อำยุ ๗๐ – ๙๐ ปี เขำจะไม่มีข้อมูล กำรเปิดใช้โทรศัพท์อำจจะไม่สะดวกหำกในอนำคตมีทั้ง ๒ รูปแบบได้ก็
จะดี สำมำรถประมูลแบบออนไลน์หรือแบบปกติก็ได้ บำงครั้งเจ้ำของทรัพย์เดิมก็ถือครองทรัพย์สินมำต้ังแต่รุ่นปู่ย่ำตำยำยพอมำถึงรุ่นเขำ ๆ ก็ยังใช้
โทรศัพท์เพียงแค่โทรเข้ำโทรออกเพรำะทุกคนยังไม่สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีได้เท่ำเทียมกัน  
ในกำรวำงหลักประกันหำกมีกำรร้องเพิกถอนทีหลังก็จะท ำให้เสียโอกำสเน่ืองจำกวำงเงินหลักประกันไปเยอะแล้ว เช่น วำงหลักประกันกับกรมบังคับคดี 
ไป ๑๐ ล้ำนบำท เรำประมูลทรัพย์ได้ขอให้ขยำยระยะเวลำ ๓ เดือน เรำก็ไปขอสินเชื่อพอสินเชื่ออนุมัติปรำกฏว่ำเขำมำร้องเพิกถอนทีหลังโดยที่เจ้ำของ
ไม่ทรำบ ไม่ได้รับเอกสำร ไม่มีข้อมูลพอที่จะเข้ำไปร้องต่อศำล เพรำะศำลก็รับเรื่องร้องขัดทรัพย์ไว้ก่อน เรำจะท ำกำรโอนก็ไม่ได้เอำเงินคืนก็ไม่ได้ต้องรอ
คดีถึงที่สุด ปกติทำงกรมบังคับคดี ก็ใส่เงื่อนไขอยู่แล้วแต่ให้ชัดเจนหรือเพ่ิมเข้ำไปให้ชัดเจนในกรณีอย่ำงน้ี เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เป็นทำยำท หรือผู้
เป็นเจ้ำของด้ังเดิมที่ไม่ทรำบ ไม่ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เน่ืองจำกกฎหมำยให้ควำมส ำคัญกับลูกหน้ีก่อน ลูกหน้ีจึงสำมำรถร้องขัดทรัพย์ได้หลำยแนวทำง 
เช่น พ่อมำร้องขัดทรัพย์เสร็จ แม่มำร้องขัดทรัพย์ต่อ ลูกมำร้องขัดทรัพย์ต่อ และทำยำทมำร้องขัดทรัพย์ต่อ 

คุณเล็ก (ไม่ขอแจ้งนามสกุล) ข้อมูลของตัวทรัพย์สินที่กรมบังคับคดีประกำศ หรือให้ข้อมูลมำบำงครั้งรำคำผิดและบำงครั้งต ำแหน่งที่ต้ังก็ไม่ตรง 
ระบบกำรบังคับคดีแพ่ง ๑ มีระเบียบมำกต้ังแต่เรื่องของกำรวำงทรัพย์ไม่มีปัญหำกำรขอคืนทรัพย์ก็ง่ำยส ำหรับควำมโปร่งใสก็ดี 
ส ำหรับกำรเดินทำงมำท่ีน่ีก็ดีเน่ืองจำกเดินทำงมำจำกมหำชัยกำรเดินทำงมำใช้ระยะเวลำ ๑ ชั่วโมง 
ในกำรประมูลทรัพย์หำกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเน่ืองจำกท ำใจบำงส่วนไว้แล้ว ในกำรประมูลหำกมำแล้วพบว่ำงดกำรขำยหรือกำรประมูลก็ไม่เป็นอะไรเพรำะไม่
ได้มำเพ่ือประมูลทรัพย์ตัวเดียวแต่ดูทรัพย์ตัวอื่นมำด้วย 
หำกจะมีรำยละเอียดเพ่ิมเติมในตัวทรัพย์ก็คงจะเป็นข้อมูลเก่ียวกับตัวทรัพย์ที่ควรจะเพ่ิมมำกข้ึนแต่เข้ำใจในตัวลูกหน้ีที่เขำเปิดโอกำสให้ลูกหน้ีสำมำรถ
ช ำระหน้ีได้ก่อนที่จะประมูล 
หำกเป็นกำรประมูลในรูปแบบของมือถือว่ำเป็น E-Auction ก็จะดีไม่มีควำมกังวลเพรำะมีกำรยืนยันตัวตน หรือท ำกำรเข้ำ Register และตัดบัตรไปแต่
ตอนน้ียังไม่มีควำมเชื่อมั่นในระบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตเพรำะแค่เว็บไซต์อย่ำงเดียวระบบยังมีกำรล่ม นอกจำกว่ำเว็บทุกอย่ำงดีหมดทุกอย่ำงก็โอเค 
กำรออนไลน์ของกรมบังคับคดีจะเสถียรหรือเปล่ำ เพรำะปกติที่มำก็ยังฟังไม่ชัด ควรปรับปรุงเรื่องของรำยละเอียดทรัพย์หรือว่ำระบบปัจจุบันให้เสถียร
ก่อนที่จะเข้ำไปเป็น E-Auction เพรำะปัจจุบันระบบ AI สำมำรถท ำอะไรที่เสถียรได้จริง ๆ 
กำรติดต่อกรมบังคับคดียำกไม่ค่อยมีคนรับสำยโทรเช้ำบำงครั้งติดเย็น 
กำรขอข้อมูลบำงครั้งต้องขับรถไปเองท ำให้เสียเวลำเพ่ือที่จะขอรำยละเอียดเก่ียวกับตัวทรัพย์ 
 



ผู้แทน (ไม่สะดวกให้ชื่อ-สกุล) 
บ.กรุงไทยกฎหมาย 

เคยเข้ำไปในระบบของกรมบังคับคดีในส่วนของรำยละเอียดพบว่ำ ระบบไม่เสถียร กำรที่ให้เสีย ๕๐ ล้ำนประมูลจำกเชียงใหม่มำด้วยระบบของธนำคำร
เรำมีทรัพย์ในส่วนของกรมบังคับคดีอำจจะไปถึงหลักพัน หลักหมื่น แต่ถ้ำไม่เริ่มปรับตัวเลขกลม ๆ รำคำไม่ว่ำจะเป็นตัวใหม่หรือว่ำตัวเดิมที่เป็นอยู่ทุก
วันน้ีให้เป็นกลม ๆ เช่น ๕๐,๐๐๐ บำท หน่ึงแสน ไม่มีเจ็ดหมื่น หกหมื่น จะไปใช้กับระบบ E-Auction E-Offering ได้ดี เป็นเลขกลม ๕๐,๐๐๐ บำท 
หน่ึงแสน บำงครั้งธนำคำรยังมีเศษสตำงค์ แล้วถ้ำเป็นหน่วยงำนของรัฐหำกใส่ส่วนสตำงค์ไปน้ันไม่สำมำรถท ำได้ แต่เรำแก้แล้วอย่ำงไรก็ต้องปัดไปหลัก
หมื่น หำกเกินมำจ ำเป็นต้องปัดข้ึน จุดที่คนจะไปสู้กรมยังก ำหนดจุดที่น้อย แล้วก็ไม่สะดวกต่อนักลงทุน 
กำรที่ผู้ซื้อทรัพย์ที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน เขำสนใจซื้อทรัพย์แปลงน้ีคือเขำจ ำเป็นจะต้องเดินทำงไปที่เครือข่ำยหรือห้องขำยทอดตลำดเท่ำน้ัน ในกำร
ประมูลซึ่งถ้ำเพ่ิมช่องอีกช่องทำงหน่ึงว่ำเขำสำมำรถประมูลจำกมือถือได้ ประมูลจำกที่บ้ำนได้ ก็จะเพ่ิมตลำดท ำให้ผู้ซื้อมีจ ำนวนมำกข้ึน ให้ควำมสนใจ
อำจจะท ำกำรซื้ออยู่ที่บ้ำนเลยไม่จ ำเป็นต้องเดินทำงมำท่ีเครือข่ำยหรือห้องขำยทอดตลำดแล้ว 
จุดที่สองก็คือกำรขำยของบังคับคดี เขำใช้ Enter เพ่ิมแต่ละครั้งเป็นตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ ไม่สำมำรถที่จะมำกกว่ำน้ันหรือน้อยกว่ำน้ันก็ได้ สมมุติเขำ
เพ่ิม Enter ครั้งนึง ๕๐,๐๐๐ บำท จะให้ ๖๐,๐๐๐ บำท อันน้ีไม่ได้แล้วระบบไม่รองรับซึ่งจะต้องให้อีกทีคือต้องให้เพ่ิมอีก ๕๐,๐๐๐ บำท เป็นหน่ึงแสน
บำท ต้องกด ๒ ครั้ง 
เน่ืองจำกรำคำของธนำคำรเพ่ิมข้ึนครั้งละแสน ตอนที่เคำะกำรประมูลมำถึงรำคำที่เรำต้องกำรหำกเป็น E-Offering เรำไม่สำมำรถก ำหนดได้ เช่น 
ธนำคำรกรุงไทยเคำะมำจนถึง ๑๐๐,๐๐๐ บำท แล้ว จะเคำะที่ ๑๒๐,๐๐๐ บำทไม่ได้ เรำต้องเคำะไปอีก ทำงเรำมีควำมหนักใจเพรำะปกติเรำสำมำรถ
กระโดดได้ ถ้ำเป็นระบบ E-Offering ไม่ให้ก ำหนดรำคำ แต่หำกเป็นระบบปกติสำมำรถท ำได้ ตำมระเบียบให้ไม่น้อยกว่ำครั้งเท่ำไหร่ เพรำะฉะน้ันให้
ครั้งละไม่เกินเท่ำไหร่ ตัวเลข fix เกินไป ต้องแก้ตัวเลข โอกำสหรือควำมเสี่ยงสูงมำก ที่คนนอกซื้อรำคำขำดไปแต่คนนอกสำมำรถตัดสินใจได้ว่ำจะซื้อ
เท่ำไหร่ แต่ด้วยระบบบังคับมีผลท ำให้กำรเข้ำสู้น้อยลงเพรำะไม่สำมำรถให้รำคำตำมท่ีคิดได้ บำงครั้งหำกรำคำเพ่ิมข้ึนมำกเกินไป คิดว่ำขำยไม่ได้แล้วคง
ต้องปล่อยท ำให้คนไม่ชอบที่เข้ำประมูลในระบบน้ี 
กำรคิดรำคำคิดจำกทุนทรัพย์หำกเป็นระบบเคำะขำยปกติสำมำรถก ำหนดรำคำได้แต่ถ้ำเพ่ิมข้ึนไป ๑๐,๐๐๐ / ๒๐,๐๐๐ บำท ยังพอรับได้ หำก
ด ำเนินกำรด้วยระบบ E-Auction ทุกอย่ำงจะไม่สำมำรถก ำหนดรำคำได้ ในด้ำนควำมสะดวกของระบบ ไม่ตอบโจทย์กำรท ำงำน เพรำะว่ำเรำจะมี
ปัญหำในแง่ของตัวเลขไปไม่ถึงเรำจะค้ำงอย่ำงน้ี เรำก็เสียเปรียบ หรือเรำไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งหนังสือของธนำคำรในรำยละเอียดกำรค ำนวณทุ นทรัพย์
ของกำรข้ึนรำคำทรัพย์แต่ละประเภทใช้ข้ันบันไดเดียวกันทั้งระบบ E-Offering และระบบปกติ แต่ถ้ำเกิดใช้ระบบ Manual สำมำรถปรับตัวเลขได้เลย 
ต้องเสนอรำคำไม่น้อยกว่ำ หำกเป็นระบบ E-Offering ต้องเสนอตำมท่ีเคำะไม่สำมำรถก ำหนดรำคำท่ีก ำหนดได้ 
คนทั่วไปสำมำรถก ำหนดรำคำได้แต่ธนำคำรถูกก ำหนดรำคำโดยธนำคำรได้ท ำกำรส ำรวจมำแล้วว่ำแต่ละหลังควรปล่อยได้เท่ำไหร่ แต่ระบบ E-Offering 
ท ำให้ต้นทุนสูงข้ึนมีหนังสือก ำหนดรำคำมำท ำให้ไม่สำมำรถตัดสินใจเองได้ ส ำหรับระบบ E-Offering จึงไม่เป็นที่ต้องกำรของธนำคำรเท่ำไหร่หำก
สำมำรถซื้อตำมต่ำงจังหวัดได้ก็สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวก ไม่ต้องเดินทำง เสียค่ำท่ีพัก ไม่ต้องมีค่ำเสียเวลำ อยู่ตรงไหนก็สำมำรถปักหลักสู้รำคำกันได้
เลย สถำบันกำรเงินส่วนใหญ่เป็นคนเข้ำสู้รำคำท้ังในด้ำนตัวเลขซึ่งไม่ใช่ที่ก ำหนดไว้ 
อยำกให้มีกำรก ำหนดจุดที่จะท ำกำรขำยระบบออนไลน์เป็นส ำนักงำนกรมบังคับคดีก็ได้ท ำไมต้องเชียงใหม่ อุบล สกลนคร ส ำนักงำนบังคับคดีน่ำจะท ำ
กำรออนไลน์ได้ทั้งหมดแล้ว ท ำไมต้องมำกันเป็นจุด ๆ เพรำะเป็นหน่วยงำนของกรมบังคับคดีเหมือนกัน  



กำรพัฒนำระบบ E-Offering เมื่อก่อนเป็นบริษัทเอกชนระบบโปรแกรม CG บริษัทเอกชนเป็นคนพัฒนำระบบให้กรมบังคับคดีเป็นผู้ดูแลโดยไม่ได้
บริหำร บริษัทข้ำงนอกเป็นผู้ด ำเนินกำรทั้งหมดเลยหำกมีกำรพัฒนำระบบใหม่ทำงกรมบังคับคดีจะส่งคนไปอบรม  
หำกสำมำรถสู้กันทุกจุดจะดีกว่ำเพรำะเครื่องมือทุกส ำนักงำนจะเท่ำกัน ศักยภำพก็เท่ำกันกำรพัฒนำระบบตอบโจทย์หรือไม่ กำรพัฒนำต้ังต้น ผู้ใช้โดย
ภำครัฐอำจจะไม่สะดวก ไม่คล่องตัวหรือไม่อย่ำงไร หรือจะต้องมีกำรอบรมใหม่หรือสมมติให้ทำงเอกชนด ำเนินกำร Manage ระบบไป แล้วทำงกรม
บังคับคดีคอยดูอยู่ข้ำงบนจะคล่องหรือจะสะดวกกว่ำหรือไม่ ในกำรพัฒนำเป็น E-Auction จะออกมำในรูปแบบไหน  
กำรขำยปัจจุบันอยู่ที่กรมบังคับคดีอย่ำงเดียว สมมติมีคดีใหญ่ ๆ อยู่ที่เชียงใหม่เหตุใดจึงไม่ออนไลน์เชียงใหม่เข้ำมำที่กรมบังคับคดีหรือว่ำหน่วยงำนต่ำง 
ๆ อันน้ีเหมือนเดินทำงออกจำกกรมบังคับคดีไปอย่ำงเดียว ส ำนักงำนไม่รับผิดชอบหำกทรัพย์เกิดควำมเสียหำย ฯลฯ อันน้ีถือเป็นเรื่องตำมกฎหมำย 
ในเรื่องของกำรวำงหลักทรัพย์ ตัวอย่ำง ส ำนวนคดีอยู่ที่เชียงใหม่ โฉนดอยู่ที่เชียงใหม่ คนซื้อก็ต้องไปเดินทำงไปรับที่เชียงใหม่ หำกสำมำรถมำช ำระที่
กรมบังคับคดีได้ และส่งเอกสำรมำให้กับผู้ซื้อได้จะสะดวกกับผู้ซื้อ คือว่ำดีกว่ำหำกดีกว่ำน้ันส ำนักงำนบังคับของกรมบังคับคดีสำมำรถเข้ำไปด ำเนินกำร
ได้ทั่วประเทศ เช่น ระบบของธนำคำรเมื่อก่อนกับปัจจุบันต่ำงกันมำกท ำให้พัฒนำไปพร้อมกับระบบเน่ืองจำกพัฒนำเป็น E-Auction แล้ว กำรใช้ระบบ
โอนเงินเข้ำบัญชี เพรำะกลัวปัญหำ เช่น ลูกหน้ีมีผู้ค้ ำประกัน ๓ คนโฉนดที่ดินคนละแปลงแต่ผู้ค้ ำ ๓ คนเป็นลูกหน้ีดีของกรุงไทยไม่เสียส่งทุกเดือน แต่
ของธนำคำรกสิกรพลำด ธนำคำรกสิกรมำยึดทรัพย์ของลูกหน้ีไป ๑ แปลง แต่เรำไม่ได้ย่ืนบุริมสิทธิอะไร หำกมีกำรขำยและเงินเข้ำมำในบัญชีเรำจะไม่
ทรำบว่ำเงินเข้ำมำในคดีไหน ใครเป็นหลักประกันตัวไหน วุ่นวำยหมดเรำก็พยำยำมบอกกับทำงกรมบังคับคดีว่ำกับธนำคำรกรุงไทยน้ันมีกำรจ่ำยเงินทุก
งวดไม่มีปัญหำ แต่กับธนำคำรอื่นเรำไม่มีทำงรู้เลยเพรำะเขำจ่ำยเงินตรงทุกงวดและไม่มีปัญหำตรงน้ันแหละที่จะมีปัญหำ ไม่มีกำรส่งสัญญำณเลยว่ำเขำ
จะมีปัญหำจนกว่ำจะมีหมำยหรือส่งโฉนดไป แต่เรำเริ่มทรำบอำจจะเกิดควำมผิดพลำดบำงอย่ำงท ำให้ย่ืนเข้ำไปในคดีไม่ทัน เริ่มรู้แล้วแต่บำงทีก็ไม่รู้ไม่
ทันขำยออกมำได้เงินก็เข้ำมำในบัญชี ไม่ทรำบว่ำเงินคดีไหน เลยแจ้งทำงทีมกฎหมำย ทำงทีมพัฒนำว่ำให้ใส่เลขโฉนด ใส่ชื่อเจ้ำของโฉนดที่ เลข
ประจ ำตัว ๑๓ หลักของเจ้ำของโฉนด เข้ำมำให้ สุดท้ำยก็แจ้งได้ คือ ต้องแจ้งปัญหำให้เขำทรำบปัจจุบันก็สำมำรถรับ-โอนกันได้โดยเฉพำะคดีล้มละลำย 
โดยขอให้เรำพวกเรำรู้ปัญหำถือเช็คมำบำงครั้งลูกหน้ีไม่บอกต้องหำหลักที่กรมบังคับคดีต้องส่งมำว่ำมีข้อมูลว่ำเงินก้อนน้ีมำจำกตรงไหน กำรจ่ำยเงิน ซื้อ
ได้ อยู่สมุทรปรำกำรก็สำมำรถจ่ำยเงินได้ใบเสร็จก็ออกมำจำกกรมบังคับคดีเหมือนกัน ดูได้ว่ำจ่ำยในคดีไหน เลขคดีอะไร หลักประกันอะไร ประมูลได้
เมื่อใด หำกมีข้อมูลระดับน้ีก็สำมำรถดูได้ทั้งประเทศ ในส่วนของกำรรับโฉนดอำจจะแก้ไขทีหลัง อำจจะมีปัญหำเรื่องกำรส่งเอกสำร แต่เรื่องเงินหำกกรม
บังคับคดีอ ำนวยควำมสะดวกให้ลูกค้ำซื้อหรือมีช่องทำงหน่ึงที่บอกว่ำกำรรับเอกสำรเพ่ือโอนคุณประสงค์จะรับที่ไหนให้เขำแจ้งมำในระบบเลยจะส่ง
หมำยเลข กำรวำงเงินที่เท่ำไหร่ เวลำท่ีจ่ำยเงินเขำจะไม่มีปัญหำ หรือว่ำจ่ำยท่ีไหนก็ได้เหมือนธนำคำร หรือ กยศ. เรื่องวำงเงิน กำรรับโอนหรือว่ำกำรรับ
เงินรับรองบัญชีของเจ้ำหน้ีตำมค ำพิพำกษำหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับจ ำนอง สมมติคดีน้ีขำย E-Auction ได้ทีเ่ชียงใหม่วำงเงินเรียบร้อย สมมติอยู่สงขลำจะข้ึน
ไปรับที่เชียงใหม่ไหมก็ไม่จ ำเป็นต้องเดินทำงไปเพรำะมีระบบให้เลือกว่ำจะให้ส่งเงินเข้ำบัญชีหรือจะไปรับที่ไหนน่ำจะพัฒนำไปได้ไกลกว่ำน้ี ปัจจุบันตัว
ระบบสำมำรถเข้ำไปดูได้ทั่วประเทศอยู่แล้ว เพียงแค่เจ้ำพนักงำนอำจจะต้องคีย์เข้ำไปว่ำขำยได้เท่ำน้ี ผู้ซื้อวำงเงินได้แล้วเท่ำน้ีวันครบวำงเงินวันที่น้ี ต้อง
วำงเงินอีกเท่ำไหร่ ต้องอยู่ที่ก็สำมำรถกดดูได้ 
ปัจจุบันกรมบังคับคดีมีระบบ CG ที่สำมำรถดึงระบบข้อมูลออกมำได้ทุกส ำนักงำนสำมำรถดึงมำได้แต่ไม่แน่ใจว่ำจะเข้ำไปคีย์ได้หรือไม่สำมำรถดึงได้
เฉพำะจังหวัดที่เป็นศำลแม่กับศำลลูกเท่ำน้ัน แต่จังหวัดอื่นดูได้อย่ำงเดียวไม่สำมำรถไปแก้ไขอะไรได้ หำกให้ Password กับผู้ที่เป็น ผอ. เขำรับผิดชอบ



อยู่แล้วเพรำะเขำดูแลส ำนักงำนอยู่คนขำยเป็นคนลงข้อมูลแล้วปริ้นส ำนักงำนบังคับคดีเป็นคนท ำสัญญำซื้อขำยแทนหรือหนังงสือโอนแทนเรำวำงแค่
ต้นฉบับ สำมำรถท ำให้ระบบกำรซื้อกำรขำยดีข้ึนเพรำะเอกสำรกำรขำยเยอะต้องลงรำยละเอียดว่ำผู้มีส่วนได้เสียเป็นใคร ซื้อได้เท่ำไหร่ วำงเงินเท่ำไหร่ 
ยกได้กี่ครั้ง จะสำมำรถดึงออกให้หมดเลย ระบบน้ีมีผลดีน่ำจะตัดระบบอะไรที่กันมีกำรฮั้วกัน เพรำะว่ำถูกล็อคด้วยระบบ คือระบบใหม่ ระบบน้ีไม่ทรำบ
ว่ำใครเข้ำประมูลบ้ำง เชียงใหม่สู้ สงขลำก็สู้ น่ำจะลงทุนแล้วได้ก ำไร 
ต้ังแต่ตอนวำงหลักประกันสำมำรถท ำได้โดยใช้บัตรระบบน้ีของธนำคำรกรุงไทยจะเอำเครื่องไปวำงไว้ให้คนที่สนใจลงชื่อเข้ำสู้เป็นระบบที่กรมบังคับคดี
พัฒนำข้ึนมำจนสำมำรถใช้งำนได้ ท ำให้ไม่ต้องใช้เงินสด เจ้ำหน้ำที่จะไม่ต้องนับ หำกไม่ได้ก็ปล่อยกลับออกไป จะมีประเด็นเรื่องของกรุง ไทยเจ้ำของ
ระบบที่ใช้ไม่ได้ สำเหตุเพรำะคนที่ใช้คือกรุงไทยกฎหมำยเป็นบริษัทลูกร้อยละ ๑๐๐ เรำไม่สำมำรถขอสินเชื่อของธนำคำรได้ เรำจึงไม่สำมำรถใช้บัตรได้
จึงต้องใช้เช็คแทน หำกวันน้ีขำยได้เขำจะต้องว่ิงไปเอำเช็คที่สำขำบำงขุนนนท์หำกฝนตกก็ไม่สำมำรถเดินทำงออกมำได้ แต่ถ้ำออกได้กว่ำเจ้ ำหน้ำที่จะ
ว่ำงออกเช็คให้เขำ ๒-๓ ชั่วโมง เลยเวลำกำรวำงไปแล้วก็ต้องขอควำมช่วยเหลือเจ้ำหน้ำท่ี กรมบังคับคดีปัจจุบันในกรุงเทพฯ มี ๖ ส ำนักงำน ขำยเสร็จก็
หอบส ำนวนกลับหมดประมำณเที่ยงแต่ทำงกรุงไทยยังต้องต่อสู้อีก ๓ คดี ยังไม่ได้วำงหลักประกัน/ยังไม่ได้เซ็นสัญญำ เลยต้องมำช่วยเขำคิดระบบของ
ธนำคำรว่ำมีนบุรี สมุทรปรำกำร นนทบุรี ที่จะให้ถือบัตรคนละใบไม่ต้องถือ/ว่ิงไปเอำเช็ค แต่ยังไม่สำมำรถขอสินเชื่อได้คือต้องมีเงินเข้ำบัตร จึง
กลำยเป็นว่ำสิ่งที่คิดยังไม่สำมำรถใช้ได้  
กำรวำงเงินในระบบ E-Auction สถำบันกำรเงินไม่มีปัญหำเรื่องวำงเงินแต่ชำวบ้ำนจะวำงเงินอย่ำงไร สมมติวันน้ีปล่อยขำยที่กรมบังคับคดีแล้วตัวอยู่ที่
เชียงใหม่จะวำงเงินอย่ำงไร หำกไม่วำงเงินที่เชียงใหม่ ไม่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องวำงให้จบที่เชียงใหม่หมดเลยท ำไมต้องว่ิงกลับมำ กรุงเทพฯ 
เจ้ำของคดีที่เรำออกแบบไว้เผื่อมำไม่ทันเลยอยำกจะอยู่ตรงน้ี ว่ิงไปที่ใกล้ ๆ ก่อน ไปสู้รำคำ กรมบังคับคดีก็ยังคิดไม่สุดมีช่องบอกเขำเลยว่ำคุณสะดวก
รับที่ไหน บำงอย่ำงผมไม่สะดวกรับ ในระบบของกรมบังคับคดีก็มีหนังสือที่จัดส่งเอกสำรภำยในอยู่แล้วก็สำมำรถท ำได้ท ำบันทึกไปให้ท ำบันทึ กให้ส่ง
หมำย ให้ท ำบันทึก ให้ส่งศำล ฯลฯ ท ำได้หมดแล้วสรุปแล้วกรมบังคับคดีมีทรัพยำกร มีเครื่องมือค่อนข้ำงพร้อม ที่จะใช้แต่ระบบยังไม่รองรับ 
หำกมีกำรน ำเสนอและมีบริกำรจุดเดียวกลัวว่ำเขำจะเดินทำงเข้ำมำที่เดียวอยู่ที่ตรงน้ีจะกลำยเป็นว่ำพนักงำนไม่สะดวก ถ้ำเกิดข้ึนจริงเขำก็ต้องแก้ปัญหำ
ต้องท ำให้ง่ำยที่สุดเพ่ือที่จะได้ไม่ได้เป็นภำระให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีในกำรท ำงำนเพรำะตอนน้ีต้องกำรอ ำนวยควำมสะดวกเขำก็จะเลือกว่ำจะไป
ตรงไหนอำจจะสะดวกกว่ำ บำงที่อำจจะไม่มีคนใช้บริกำรเลยแบบน้ีอำจจะมำรวมกันอยู่ตรงน้ีเยอะเลยต้องจัดกำรออกแบบจะต้องให้ท ำได้ง่ำยและไม่
เสียเวลำเจ้ำพนักงำน แต่ละอำทิตย์จะท ำกำรประมูล ๓ วัน/ ๔ วัน เวลำท่ีไหนมำรองรับระบบออนไลน์ทั่วประเทศขำยชนกันแล้วจะรู้ได้ยังไง เลือกเวลำ
ที่กรมบังคับคดีควรจะท ำให้เวลำออนไลน์ขำยเฉพำะออนไลน์อย่ำงเดียว เอำวันไหน ยังไง ก ำหนดเวลำมำเลยจะได้รู้ กรมบังคับคดีบอกว่ำอยำกจะ ให้
ขำยได้เยอะ ๆ หำกขำยวันหยุดรำชกำรวันเสำร์ - อำทิตย์จะชวนครอบครัวมำเลือกเอำเวลำที่เหมำะที่ควรจะไปสู้เขำอยำกได้ก็ต้องเลือกเวลำให้เขำ  
ตอนน้ีส ำนักงำนขำยไปถึงว่ำมีมหกรรมอะไรบ้ำง ต้องจัดเวลำว่ำช่วงเวลำน้ันเรำอยำกให้เป็นช่วงไหน ทุกส ำนักงำนไปน่ังดูได้หำกเป็นระบบออนไลน์ไม่
ต้องไปจัดตำมส ำนักงำนหรือมหกรรม จัดทีเดียวเลยครับก็จะดูอลังกำรแล้วท ำให้ลูกค้ำทุกคนจะซื้อ/สนใจมำกข้ึน เรำก็จะได้จุดเด่นแต่ถ้ำเป็นอย่ำงน้ี
ทั่วไป คือ มองว่ำตลำดน่ำจะกว้ำงข้ึน คนสนใจมำกข้ึน ขำยได้เยอะข้ึน 
ในกำรน่ังออนไลน์ที่บ้ำนปกติจะต้องดูกำรท ำให้เสถียร คือไม่ต้องหลำยรอบมำก หรือปกติไม่เกิน ๕ ล้ำนคน/จังหวัด กำรดูขนำดทรัพย์เล็ก/ทรัพย์ใหญ่
เกิน ๑๐ ล้ำนก็วำงไม่เกินเท่ำไหร่ เอำแค่ระดับให้น้อยลงเพ่ือที่ว่ำกำรตรวจสอบของแต่ละส ำนักงำนจะได้ง่ำย ตอนน้ีมีผู้ก ำหนดหลำยท่ำนมำก กำรที่ เจ้ำ



พนักงำนจะเข้ำไปตรวจว่ำประมูลอย่ำงน้ีต้องใช้เงินสด ๒๐๐,๐๐๐ แต่โอนเข้ำมำ ๑๕๐,๐๐๐ บำท แล้วก็ไม่มีสิทธ์ิที่จะซื้อคดี เขำจะต้องใช้กำร
ตรวจสอบเยอะ หำกก ำหนดเกณฑ์เข้ำไปจะท ำให้ง่ำยต่อกำรตรวจสอบหลักฐำน หรือกำรให้รำคำ หำกทรัพย์ที่ไม่เกิน ๕ ล้ำนต้องวำง ๒ แสน โอน
มำแล้ว ๒ แสน สำมำรถซื้อได้ในระบบน้ี ไม่จ ำเป็นต้องเป็นคดี ใส่เงินเข้ำไปในระบบ ๒ แสน กรมบังคับคดีต้องคิดให้ว่ำจะสำมำรถวำงเงินอย่ำงไร หำก
เข้ำสู้แล้วไม่ได้จะคืนเงินอย่ำงไร วิธีกำร อำจจะให้วำงก่อน ๑ วันเพ่ือตรวจสอบสถำนะ ว่ำล้มละลำยหรือไม่ กำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ำประมูล 
กรมบังคับคดีมีระบบตรวจสอบสถำนะอยู่แล้วทั้งล้มละลำยหรือพิทักษ์ทรัพย์ ให้ระบบท ำกำรตรวจสอบโดยกำรคีย์เลขบัตรฯ 
ในกรุงไทยกฎหมำยมีบริษัทที่เป็นระบบของธนำคำร มีหน่วยงำนพัฒนำระบบของเรำเองเขียนโปรแกรมบันทึกข้อมูล ระบบสินเชื่อ คือ ระบบของเรำมี
บริษัทแยกเป็นอีกบริษัทอยู่ภำยใต้ธนำคำรกรุงไทย 
ระบบของธนำคำรสำมำรถท ำกำรออกเอกสำรได้ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงกำรออกหมำยโดยเฉพำะระบบของ กยศ. ศำล/เจ้ำหน้ำที่จะเซ็นอย่ำงเดียว อำจจะ
ติดขัดตรงส่วนที่มีผู้ค้ ำคนเดียวหรือผู้ค้ ำ ๒ คน เริ่มต้นกำรแกะข้อมูลมำคีย์ต้ังแต่ชื่อ รหัสประชำชน ท่ีอยู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด เงินสัญญำ ผู้ค้ ำประกัน 
ผู้กู้ เข้ำระบบ เข้ำทะเบียนบ้ำน หำกใส่ชื่อจะเห็นว่ำท่ีอยู่อยู่ที่ใด หำกย้ำยไปอยู่สุพรรณต้องคัดออกไปให้ทีมฟ้องสุพรรณ เช่น ระบบธนำคำรหำกมำท ำ
กำรปิดบัญชีก็จะท ำอะไรไม่ได้แล้วเพรำะถือว่ำช ำระหน้ีหมดแล้ว สำมำรถตรวจสอบและท ำให้เจ้ำพนักงำนมีควำมเสี่ยงน้อยลง หำกคีย์แล้วเห็นสถำนะ
ว่ำมำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีแล้วก็จะไม่สำมำรถเอำทรัพย์น้ันมำขำยได้ ทุกฝ่ำยมีควำมเสี่ยงน้อยลง หำกท ำให้ระบบเชื่อมโยงกันทั้งหมด ปัญหำทั้งหมดเท
ไปที่กรมบังคับคดี กรมบังคับคดีจะใช้ระบบเดิมไม่สำมำรถท ำได้เพรำะคดีที่อยู่ในระบบของกรมบังคับคดีมีอยู่มำก 
ในกรณีปัญหำเรื่องของ covid-๑๙ ทำงรัฐบำลส่งเสริมให้ชลอกำรขำยทอดตลำดของลูกหน้ี แต่ของ non-bank จะไม่มีกำรปฎิบัติตำมเขำจะเข้ำไป
ด ำเนินคดี หำกขอให้เขำหยุดกำรบังคับคดีเน่ืองจำกเขำเดือดร้อน แต่ของกรุงไทยน้ันจะมีกำรชลอหน้ีไม่มีกำรบังคับในภำวะเศรษฐกิจแบบน้ี หำกมีเหตุ
สุดวิสัยก็สำมำรถเข้ำไปพูดคุยกับกรมบังคับคดีได้ เช่น คดีก ำลังจะหมดอำยุควำม ฯลฯ ทรัพย์ไม่ติดจ ำนอง หำกไม่จ ำเป็นจะไม่ยึด ต้องคุยให้เป็นระบบ 
รองรับระบบ เขำยึดแล้วทิ้งในกรณีที่ลูกหน้ีเป็นทรัพย์จ ำนองธนำคำร เขำยึดเร็วและยึดก่อนทรัพย์จ ำนองจะเป็นผลดีของตัวลูกหน้ี 
สิ่งแรกที่ต้องแก้คือระบบภำยในตัวระบบของกรมบังคับคดี กำรวำงเงินมัดจ ำ กำรคืนเงินมัดจ ำ กำรสู้รำคำแบบให้เกียรติกัน เรื่องเงินมีระ บบให้
ตรวจสอบได้ มีกำรวำงจริงไหม มีกำรตรวจสอบผู้เข้ำสู้รำคำ มีประเด็นกันและย่ิงถ้ำเป็นแบบระบบออนไลน์เร็วมำก เหตุที่ต้องไปส ำนักงำนเรื่องของ
เอกสำรในฐำนะตัวแทนอยู่ที่บ้ำนเมื่อถึงเวลำจึงไป ไม่มีปัญหำเรื่องที่กล่ำวมำ ในกรณี่ที่อยู่ที่บ้ำนต้องไม่มีกำรซื้อแทน ต้องต้ังเงื่อนไขว่ำหำกมีมอบอ ำนำจ
ต้องมำที่ส ำนักงำนระบบของ ๕G ไหมเพรำะว่ำกลัวว่ำไม่เสถียร เช่น หำกที่บ้ำนไฟดับแต่ก็ยังใช้มือถือได้ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตเสีย 
กฎหมำยไม่รับรอง 

คุณเฉลิมชัย บัวจันอัด  
ผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี 

ในส่วนของกำรขำยด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ทำงกรมบังคับคดีท ำมำบำงส่วนแล้ว ปัจจุบัน ตอนน้ันผมเองก็เป็นผอ. อยู่กรมบังคับคดีที่ขอนแก่นเป็นโหนดก็
จะเป็นหน่วยงำนที่เริ่มแรก ๆ มีกำรประมูลเขำอยำกให้เป็นลักษณะของโหนดที่ขอนแก่น ผมก็เป็นรุ่นแรกที่มีกำรประมูลในลักษณะอย่ำงน้ัน กรมบังคับ
คดีเป็นศูนย์กลำงในกำรประมูลที่ขอนแก่น นครรำชสีมำ สงขลำ บำงครั้งทรัพย์อยู่กรุงเทพฯ คนต่ำงจังหวัดไม่มีก ำลังซื้อทรัพย์ รำคำก็เป็นแค่ส่วนหน่ึง 
โดยปัจจุบันน้ีในลักษณะกำรขำยทอดตลำดของเรำรูปแบบขำยก็ขำยอยู่ปัจจุบันก็เป็นกำรประมูลสินค้ำท่ัวไป เป็นกำรประมูลคือรูปแบบที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
ในรูปแบบทั่วไปที่มำขำยในห้องขำยทอดตลำดแล้วมีกำรประมูลคนซื้อก็ต้องกำรทรัพย์ ถ้ำไม่ถูกใจเขำก็ไม่ซื้อ เรำจะซื้อ คนดูทรัพย์หรือซื้อทรัพย์ที่
ต้องกำรซื้อ ถ้ำถูกใจตรงไหนเขำก็ต้องไปดูทรัพย์อยู่แล้ว ถ้ำเขำต้องกำรแต่ผมมองว่ำกำรขำยเป็นตัวช่วย เป็นเหตุกำรณ์ที่อ ำนวยควำมสะดวกให้กับคนที่



สนใจแต่เดินทำงมำไม่ได้ แต่ตอนน้ีก็ยังไม่ได้ขยำยทุกจังหวัดอำจจะมีเพ่ิม ซึ่งจังหวัดใหญ่ ๆ เพ่ิมมำแล้ว อนำคตก็คงจะขยำยเรื่อย ๆ แล้วแต่นโยบำย
ของท่ำนอธิบดี 
ในแง่กฎหมำยกำรขำยทำงน้ีผมว่ำไม่น่ำจะติดขัดอะไร อำจจะมีกฎหมำยมำรองรับและเพ่ิมช่องทำงหรือรำคำได้ดีข้ึน ขำยได้มำกข้ึน อ ำนวยควำมสะดวก
ที่จะเพ่ิมข้ึน เพรำะทรัพย์ที่อยู่กับกรมบังคับคดีปัญหำของทรัพย์เฉพำะกลุ่มในต่ำงจังหวัดมีควำมชัดเจน ยึดในหมู่บ้ำนคนที่จะซื้อเขำจะไปอยู่อย่ำงไรใน
หมู่บ้ำนน้ัน เป็นปัญหำอย่ำงหน่ึง เพรำะเป็นทรัพย์เฉพำะ เช่น ทรัพย์ที่ขำยใน ๓ จังหวัดภำคใต้คนที่จะท ำกำรซื้อรำคำอำจจะไม่แพงเท่ำไหร่แต่คนที่จะ
ซื้อต้องเป็นคนแถวน้ันเท่ำน้ัน หำกเป็นทรัพย์เฉพำะหรือเฉพำะในหมู่บ้ำนบำงครั้งคนในหมู่บ้ำนก็ไม่กล้ำซื้อ 
ตอนที่อยู่ขอนแก่นเขำอำจจะมีคนเข้ำมำดูแต่ยังไม่สนใจ รวมถึง ในแง่ของวิธีกำร เน่ืองจำกทรัพย์อยู่ที่ กรุงเทพฯ เขำจึงอยำกได้ทรัพย์ที่อยู่ในพ้ืนที่
ใกล้เคียงมำกกว่ำ เขำมองว่ำระบบน้ันสะดวกและยังเป็นทำงเลือกอยู่  
ในส่วนของระบบมีบ้ำง และส่วนของกำรรอโหนดเจ้ำหน้ำท่ีอำจจะเห็นบ้ำง กำรพัฒนำเองก็พยำยำมพัฒนำระบบให้รองรับ ทั้งน้ีอำจจะยังไม่พร้อมใน
กำรเข้ำระบบ เจ้ำหน้ำท่ีอำจจะเห็นบ้ำง แต่ผมเชื่อว่ำตรงน้ีสำมำรถพัฒนำได้ ส ำหรับควำมรู้สึกที่ไม่มั่นใจเพรำะว่ำตอนน้ันอยู่ตรงหน้ำจอ 
กำรขำยมำกหรือน้อยอยู่ที่เศรษฐกิจของจังหวัดน้ันเป็นหลัก จังหวัดใดที่ขำยดีหรือที่ขำยไม่ดี เรำก็จะจัดตำมแต่ละพ้ืนที่แต่ละจังหวัด แต่ละส ำนักงำน 
เน่ืองจำกแต่ละจังหวัดเจ้ำพนักงำนบังคับคดีไม่เท่ำกันหรือเหมือนกัน อำจจะเล็ก/ใหญ่ต่ำงกัน บำงส่วนมีก็จะเป็นลักษณะแบบน้ีอยู่ที่ควำมสนใจของ
ผู้คน ควำมสนใจคนอื่น  
ทรัพย์ที่ค้ำงอยู่ที่กรมบังคับคดีนำน ๆ เรำมีกระบวนกำรของเรำ กำรยึดนำน ๆ หรือขำยหลำยครั้งไม่ได้ก็จะมีคณะกรรมกำรประเมินรำคำทรัพย์แต่ละ
จังหวัดก็จะมีคณะกรรมกำรประเมินรำคำทรัพย์ประกอบด้วย ผอ. เป็นประธำน แล้วก็จะมีหอกำรค้ำจังหวัด สมำคมธนำคำร เจ้ำพนักงำนที่ดิน อัยกำร
เข้ำมำเป็นกรรมกำรในกำรพิจำรณำว่ำรำคำผ่ำนมำหลำยครั้งแล้วจะมีกำรทบทวนใหม่หรือไม่ หรือจะปรับข้ึนหรือลงจะมีกำรพิจำรณำก ำหนดรำคำ
ทรัพย์เป็นไปตำมกฎกระทรวง จำกดูที่คดี ๑๐ ปี ทรัพย์ที่ขำยไม่ได้ ๑๐ ปีไม่ได้มีมำก เรำจัดทรัพย์ที่มีคดีค้ำงขำยไม่ได้เกิน ๑๐ ปีดูเปรียบเทียบแล้วก็จะ
ไมม่ำกเท่ำไหร่ 
หำกลูกหลำนที่ต้องกำรในทรัพย์ล้มละลำยทุกคนมีสิทธิตำมกฎหมำยที่จะเข้ำประมูลอยู่แล้ว แต่ในเรืงงองของรำคำหำกขยับรำคำลงอำจจะถูกใจเขำ  
หำกเป็นที่ดินรำคำเพ่ิมข้ึนบำงครั้ง ลูก พ่ี เข้ำมำช ำระหน้ีกับเจ้ำหน้ีก็มำถอนกำรยึดไปก็มำก เรำจะมีเวทสี ำหรับไกล่เกลี่ยเพรำะว่ำทรัพย์ย่ิงอยู่นำนรำคำ
ที่ดินรำคำมีกำรเพ่ิมข้ึน เพรำะเจ้ำของมีก ำลังแล้วอำจเน่ืองจำกส่งลูกเรียนจบ แต่เรำมีกระบวนกำรของเรำไกล่เกลี่ยคืนทรัพย์ ไถ่ถอนคืนไปถ้ำขำยไม่ได้
จริง ๆ ส่วนใหญ่ก็จะช ำระหน้ีคืนแต่เจ้ำหน้ีอำจจะลดลงให้ เพ่ือให้เกิดควำมสมดุลก็จะเป็นแนวทำงแก้ไข แต่ถ้ำไม่ได้จริง ๆ ก็มีกฏหมำยที่ ต้องยึดไปแล้ว
ไม่มีควำมพร้อมก็ชั่งน้ ำหนัก 
ที่ขำยไม่ได้อำจจะมีปัจจัยอื่นเข้ำมำเกี่ยวข้อง ๑. ในทำงคดี โจทก์จ ำเลยฟ้องพอประกำศขำย ก็มำฟ้อง มำร้องขัดทรัพย์ ตำมกฎหมำยก็ต้องงดขำยไว้
เพรำะมีกำรขัดทรัพย์ก็ต้องงดขำย ศำลของประเทศไทยมีอยู่ ๓ ศำล ศำลชั้นต้นแพ้ใช้ระยะเวลำ ๓ – ๔ ปีไปแล้ว นอกจำกน้ียังมีข้ันอุทธรณ์และข้ันฎีกำ 
ซึ่งจะต้องใช้เวลำเพ่ิมข้ึน เพรำะคนน้ีร้องขัดทรัพย์เสร็จ มีคนอื่นมำร้องขัดทรัพย์ ไม่ใช่เกิดจำกกำรขำยไม่ได้อย่ำงเดียว เพรำะเขำอำจใช้ช่องทำงในเรื่อง
ของกฎหมำยเป็นสิทธ์ิของเขำจะไปบอกเขำว่ำไม่ได้ เขำไม่มีสิทธ์ิคัดค้ำน/มีสิทธ์ิจะอะไรอย่ำงน้ีไม่ได้ เขำสำมำรถท ำได้ในแง่ของกฎหมำย เน่ืองจำก
กฎหมำยเปิดโอกำสให้สำมำรถท ำได้ ส่วนใหญ่คือทรัพย์ที่ขำยไม่ได้จริง ๆ อยู่ที่ทรัพย์น่ันถ้ำทรัพย์เป็นที่หมู่บ้ำนมำแค่โจทย์ ทำงกรมบังคับคดีมีศูนย์ไกล่



เกลี่ยหำกมำท่ีกรมบังคับคดีคิดว่ำทำงกรมบังคับคดีน่ำจะพัฒนำระบบน้ีเองเน่ืองจำกว่ำกรมบังคับคดีท ำระบบอยู่แล้ว เพ่ือที่จะมีอะไรแก้ ไขหรือรองรับ
กฎหมำยได้มำกกว่ำ ในระบบเก่ำแบบเคำะขำยมองที่ก ำลังซื้อมำกกว่ำ คนที่จะซื้อเขำก็ไปดูของมำหมดแล้ว เขำพอใจรำคำ เขำพอใจเขำจึงท ำกำรซื้อ 
ถ้ำเกิดเขำไม่พอใจซื้อก็ล ำบำก ถึงแม้ตอนน้ีเรำมีเพียงกฎหมำย กำรค้ำนรำคำเมื่อก่อนจ ำเลยคัดค้ำนรำคำได้ ปัจจุบันน้ีเรำก็แค่มำว่ำจ ำเลย/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียค้ำนไม่ได้ ใครมำซื้อรำคำเริ่มต้นอยู่ที่ก ำลังซื้อมำกกว่ำ อยู่ที่ผู้เข้ำประมูลมำกกว่ำว่ำเขำจะเริ่มยังไง หรือว่ำชอบของเก่ ำ หรือของใหม่ เช่น 
อยำกจะซื้อบ้ำนจัดสรรดีกว่ำเข้ำไปอยู่โดยไม่มีอะไร 
เจ้ำของเดิมเขำไม่อยำกประมูลแล้วทำงกรมบังคับคดีประกำศขำย หำกเขำตกลงกันได้บำงทีเรำก็ต้องงดขำยเพรำะว่ำเข้ำไปตกลงกันได้อันน้ีเป็นประเด็น
สำมำรถตกลงกันได้ก่อนวันขำยทอดตลำดหมำยควำมว่ำเขำมีสิทธ์ิ เพรำะกฎหมำยเปิดโอกำสให้เต็มที่ ถำมว่ำควำมต้องกำรของเรำก็คือควำมสุขของ
ประชำชนเขำมีโอกำสได้ไถ่ถอนบ้ำนคืนก็ดีอยู่แล้ว 
โจทย์จ ำเลยก็มำแค่ดูแลว่ำทรัพย์จะขำยหรือไม่ขำยเท่ำน้ัน อยำกเห็นห้องประมูลรำคำเริ่มต้นที่มีใครเสนอรำคำ เขำมำดูว่ำทรัพย์ถูกหรือไม่ถูกขำย รำคำ
เท่ำใด ผู้ซื้อจะมีทำงเลือกแบบซื้อมำก็ได้ถ้ำสนใจ ถ้ำอยำกได้เลย กรมบังคับคดีมีเว็บไซต์ เว็บไซต์มีแยกที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ที่ดินว่ำงเปล่ำ ที่ดินเขต
ก็มีแต่มองเรื่องก ำลังซื้อ 
กำรเข้ำไปดูทรัพย์ยังไม่มีกฎหมำยรองรับให้เข้ำไปดูได้ไม่ทรำบว่ำใครเป็นใครถึงแม้จะมีกำรลงทะเบียน ทำงกรมบังคับคดีข้ึนรูป ข้ึนไลน์ ให้เห็นแต่เห็น
ตำมสภำพ รูปภำพ ถ้ำท ำเลได้ท ำเลในเมืองมีท ำเลดีแต่ติดหน้ีคนโทรมำถำมขำยไหม ที่ในหมู่บ้ำนขำยไม่ได้ ไม่สำมำรถท ำกำรค้ำได้ อยู่ในเขตเศรษฐกิจ
จริง ๆ ไม่ต้องโฆษณำมำก 

คุณวาสนา ปักกาโร  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับ
คดีแพ่ง กรมบังคับคดี 

ในมุมมองว่ำดีไหม คิดว่ำดีแน่ เป็นทำงเลือกเพรำะในส่วนของข้อกฎหมำยมีกำรเขียนไว้ใน ป .วิแพ่งให้ใช้ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแค่ทำงเลือกใน
กฎหมำยที่จะท ำเต็มรูปแบบยังไม่มี ถ้ำจะท ำแบบเต็มรูปแบบอำจจะต้องมีกำรหำกฎหมำยมำรองรับเพ่ือให้ขำยแบบสมบูรณ์ไม่ใช่ช่องทำงกำรขำยแต่
เป็นวิธีกำรขำยโดยวิธีกำรขำยโดย Electronics อันน้ีเป็นแค่ทำงเลือก/ช่องทำงเลือกให้มีวิธีกำรน้ี แต่ข้ันตอนยังคงเหมือนเดิม ต้องมีเข้ำสู้รำคำ กำรซื้อ
ป้ำย หรือกำรจองโหนด หำกจะต่อยอดให้เป็นรูปแบบจริง กำรขำยทอดตลำดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ควรมีตัวบทกฎหมำยมำรองรับ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของ
กำรสู้รำคำ กำรส่งประกำศ ตอนน้ีขำยยังต้อง walk in เข้ำมำหำเรำอยู่แต่ยังไม่สำมำรถที่จะน่ังอยู่ที่บ้ำนแล้วท ำกำรประมูลได้ หำกมองในรูปแบบจริง ๆ 
กำรขำยทอดตลำดโดยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์น้ีน่ำจะเป็นวิธีกำรหน่ึง หมำยถึง แยกออกไปอย่ำงชัดเจน  
กำรออกกฎหมำยน่ำจะเป็นพระรำชบัญญัติ เพรำะว่ำเป็นช่องทำงที่จะท ำ ถำมว่ำยำกไหมอยู่ที่กฤษฎีกำที่จะท ำได้นำนแค่ไหน อย่ำงไร แล้วแต่เรื่อง
เท่ำท่ีเห็นใช้เวลำ ๑ ปีข้ึนไป และเรียกทำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไปถำม 
หำกมีหลังกเกณฑ์ให้เรำออกมำท ำเรำก็ต้องต่ืนตัวในทุกกฎหมำยว่ำจะออกมำได้ก็ต้องต้ังรับพอสมควร ข้อมูลทั่วไปในแต่ละครั้งจะต้องมีกำรป ระชุม
คณะกรรมกำร เพ่ือเตรียมควำมพร้อม แต่ตอนน้ียังเป็นแค่ในช่องทำงเลือก ในกำรแก้ปัญหำให้เกิดข้อกฎหมำย 
ในส่วนของ E-Offering กฎหมำยที่เป็นช่องทำงเลือกมีกำรเตรียมควำมพร้อมในตัวกฎหมำยและมีกำรแก้ไขกฎหมำย ป.วิแพ่ง ตอนน้ันเป็นช่องทำงเลือก
แต่พอแก้ไข ป.วิแพ่ง จึงใส่ในข้อกฎหมำยด้วยในเรื่องของวิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์เอำเข้ำไปแทรกหมดใช้ระยะนำนพอสมควรในกำรออกกฎหมำย ทั้งผู้
ปฏิบัติเองหรือผู้ที่เข้ำมำซื้อแล้วเพรำะยังเป็นเรื่องใหม่ ต้องท ำต้องขำยเป็นวัน ๆ ก่อนเพ่ือให้เขำเรียนรู้  เจ้ำหน้ำที่ของกรมบังคับคดีเองก็ต้องมีควำม
พร้อม เหมือนวิธีกำรหน่ึงที่ผ่ำนมำเรำก็ต้องเตรียมแล้วตอนน้ีเรำมี E-Filing ด้วยที่เข้ำมำต่อไปก็จะต้องขำยไปด้วยวิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์ข้ึนมำให้เต็ม



รูปแบบ แล้วจะไปเอื้อกันก็จะกลำยเป็นมำตรกำรขำยเรำเริ่มน ำก่อนให้รู้ข้ันตอนก่อน บุคลำกรต้องมีควำมพร้อมเพรำะว่ำมีกำรปรับเปลี่ยนองค์กรของ
เรำอยู่แล้ว หำกมองให้สมบูรณ์จริง ๆ อย่ำงน้อย ๕ ปีที่น่ำจะไปได้ แต่กำรเริ่มต้นอย่ำงไรก็ต้องมีเจ้ำหน้ำท่ีหำกระบบจะสมบูรณ์คิดว่ำน่ำจะอย่ำงน้อย ๕ 
ปี ทั้งเรื่องของบุคลำกรและเทคโนโลยี 
ปัจจุบันมี outsource เข้ำมำช่วยสนับสนุนในเรื่องเทคโนโลยีเพรำะบุคลำกรขำดควำมรู้ในเรื่องเทคโนโลยี ต้องท ำกำรอบรมเพ่ิมเติม กำรเรียนรู้ของแต่
ละคนไม่เท่ำกัน บุคลำกรมีทั้งเก่ำและใหม่ เรำมีหน่วยสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยี หำก Outsource เข้ำมำก็น่ำจะดีกว่ำเน่ืองจำกจะมีควำมรู้เรื่อง
เทคโนโลยีมำกกว่ำ แต่ในส่วนของบุคลำกรของกรมบังคับคดีก็ต้องแก้ไขปัญหำด้วยกำรเตรียมควำมพร้อมให้ด้วย และที่ส ำคัญคือต้องระดมควำมคิดกัน
พอสมควรจำกผู้ปฏิบัติทั้งหลำยโดยเฉพำะที่เป็นนิติกร ซึ่งที่ผ่ำนมำในหลำยเรื่องนิติกรไม่ได้เข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นแค่กลุ่มคณะท ำงำนซึ่งอำจจะ
อำจจะยังไม่เพียงพอ 
ปัจจุบันใช้ระบบ e-filing โดยกำรน ำร่องซึ่งตอนน้ีใช้แค่ สปก.๖ สปก.๔ ส่วนสปก. อื่นไม่แน่ใจ น ำร่องเพียงแค่ผู้แทนโจทก์ ธนำคำร ปีหน้ำเรำจะเปิด
ระบบทั่วประเทศ 
กำรก ำหนดรำคำของทรัพย์ต้องมีวิธีปฏิบัติซึ่งตอนน้ีมีข้อจ ำกัด เพรำะกำรก ำหนดข้ันบันได้โดยกรมบังคับคดีในขณะที่เปิดขำย Walk in ด้วย เพ่ือให้คน
อื่นสำมำรถมำท่ีศูนย์กลำงข้ันตอนของกฎหมำยจริง ๆ กำรขำย E-Offering เป็นแค่ชองทำง เป็นทรัพย์ชั้นย่อยในรูปแบบใหญ่ ต้องเขียนวิธีข้ันตอนกำร
ปฏิบัติ ก ำหนดว่ำผู้ที่เกี่ยวข้องต้องท ำอย่ำงไรในส่วนของตนเอง และมีส่วนในกำรรับผิดชอบอย่ำงไร ในกรณีที่มีข้อพิพำท  
ในเบื้องต้นคิดว่ำกระบวนกำรขำยทอดตลำดในควำมเชื่อของประชำชน ระบบรำชกำรน่ำจะให้ควำมยุติธรรมกับเขำมำกกว่ำ ควำมโปร่งใส เคยสอบถำม
คนที่เข้ำมำ ถ้ำเกิดเรำจะออกนอกระบบให้คนอื่น/ คนนอกมำท ำกำรขำยทอดตลำด เขำบอกว่ำยังไม่ค่อยมั่นใจเท่ำไหร่ จะมีกำรล็อบบี้กันไหม เขำยังให้
เครดิตในระบบรำชกำร หำกกรมบังคับคดี เริ่มท ำเองก่อนเข้ำมำในระบบ ที่ใช้ระบบของศำล ต่อไปเรำแข็งแกร่งพอแล้ว แล้วค่อยกระจำยอ ำนำจออกไป
ให้ทำงเอกชนแล้วเรำเป็นพ่ีเลี้ยงต่อจนกว่ำจะได้หรือว่ำต้องเข้ำมำที่หน่วยงำน 
ในส่วนของระบบจองอยู่ตรงไหนก็ได้จอง เรำท ำได้แล้วก็ไม่ต้องมำท่ีเรำเพรำะว่ำไม่ต้องเข้ำมำถึงเรำแต่เรำจะท ำยังไง ในกำรเขียนโปรแกรมไปคุมเขำได้
อะไรอย่ำงน้ี ไม่อยำกให้เขำกว้ำงข้ึนเพรำะตอนน้ีก็เหมือนฃต้องว่ิงเข้ำมำหำเรำ เรำมองว่ำเป็นข้อขัดข้อง กำรให้รำคำ กำรป้องกันกำรแฮก มีกำรล็อบบี้ 
กันไหมในภำยนอก  
เรำต้องหำกลไกป้องกันของระบบ ตัวนิติกรไม่มีควำมรู้ พวกที่เข้ำมำช่วยเรำคือ Outsource เพ่ือพัฒนำระบบหรือป้องกันระบบ ในกำรตรวจทรัพย์ ผู้
เข้ำประมูลอยำกเข้ำไปดูทรัพย์ ในส่วนน้ีติดขัดในเรื่องตัวบทกฎหมำยเน่ืองจำกไม่สำมำรถเข้ำไปดูทรัพย์ได้ เน่ืองจำกซื้อเสร็จแล้วยังเข้ำไม่ได้เลย ใน
ภำพถ่ำยหมู่บ้ำนจริง ๆ จะมีระบบเรำอำจจะต้องหำวิธีทำงกลับไปที่หมวดกฎหมำยที่มีปัญหำ เรื่องของผู้เข้ำประมูลเข้ำไปดูทรัพย์ไม่ไ ด้ เขำประเมินได้
แค่ภำยนอก ปัญหำคือติดขัดเรื่องกฎหมำยที่ไม่สำมำรถอนุญำตให้เข้ำไปข้ำงในได้แม้จะซื้อเสร็จแล้วยังเข้ำไม่ได้ เพรำะว่ำท ำเรื่องร้องเรียน เรื่องกำรถอน
บังคับคดี ท่ีน่ำห่วงคือผู้ค้ ำประกันที่เข้ำมำเน่ืองจำกเขำไม่ได้เป็นลูกหน้ีชั้นต้น พอซื้อเสร็จต้องขับไล่ ย่ิงตอนน้ีกฎหมำยเร็ว ซื้อเสร็จสำมำรถขับไล่ได้เลย/
ออกหมำยจับได้เลย หรือออกหมำยขัง  
กำรวำงเงินปัจจุบัน ระบบปกติที่ซื้อเข้ำมำเรำมีกำรวำงด้วยระบบ EDC หำกประมูลเสร็จก็คืนต้องมีระเบียบมำรองรับ หำกวำงเป็นเช็ควันน้ีหำกไม่ได้จะ
สำมำรถคืนได้เลย แต่ถ้ำเคำะไม้ขำยแล้วหำกมีกำรเพิกถอนกำรขำยแล้ว จะไม่ได้คืนเป็นเงินสดแต่จะคืนเป็นเช็ค หำกซื้อแล้วก็ต้องเรียกเก็บ ๓ วัน



เพรำะมีค่ำใช้จ่ำยอย่ำงอื่นอีก  
ในกำรขำยได้เร็วมีโอกำสหรือไม่ที่จะท ำให้กำรขำยในครั้งแรกหมดไปเลย เมื่อก่อนคนรอนัดที่ ๔ เยอะมำก จะมีนัดแรกและนัดสุดท้ำยลดร้อยละ ๕๐ 
ตรงน้ีต้องมำแก้ที่กฎระเบียบมำหยุดที่ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๗๐ ทุกคนจะรอตรงที่ ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ไช่ทุกจังหวัดเน่ืองจำกจังหวัดใหญ่ ๆ 
เขำไม่รอเพรำะนัดที่ ๑ ขำยดีมำก นัดที่ ๒ นัดที่ ๓ จะไม่มีคนรอคือไม่เอำ คนซื้อเองอยำกได้ของถูก แต่ไม่ใช่ในตัวของลูกหน้ีเอง เรำอยู่ตรงกลำงก็ต้อง
ออกมำจะถำมว่ำซื้อมำท่ีร้อยละ ๗๐ เลยได้ไหม ซึ่งไม่สำมำรถท ำได้ในจังหวัดสมุทรปรำกำรมีบริษัทมำซื้อกัน ๔-๕ บริษัท 
ปัญหำกำรยกเลิกกำรประมูลนำทีสุดท้ำยในมุมมองเรำมองในฝ่ำยของลูกหน้ีประกอบเพรำะลูกหน้ีจะด้ินรนจนนำทีสุดท้ำยเพรำะเรำไม่ได้ประมูลของที่
เหลือเลือก ในเจตนำรมณ์ของกฎหมำยเรำต้องให้ควำมเป็นธรรมจนนำทีสุดท้ำย ทั้งน้ีกฎหมำยมีกำรปรับเปลี่ยนมำอย่ำงต่อเน่ือง ในเรื่องของกำรย่ืน
คัดค้ำนรำคำ ย่ืนขัดทรัพย์ต้องใช้เวลำไม่น้อยกว่ำ ๒ วัน และเริ่มท ำมำแล้ว ถ้ำเอำระบบน้ีเข้ำมำจริงเขำไม่ต้องเดินทำงมำปัญหำน้ีจะหมดไป 
กำรมีทรัพย์ที่ถูกยึดต้องดูที่จังหวัดใหญ่ ๆ ตอนน้ีไม่ทรำบว่ำส ำนักงำนใดมำกท่ีสุด น่ำจะกรุงเทพฯ แต่ยังไม่มำกเท่ำปริมณฑล กรุงเทพฯข้ึนอยู่ที่เขตศำล
ก็จะมีที่ศำลแพ่งคดีจะมำกท่ีสุด ทรัพย์อำจจะค้ำงอยู่มำกเพรำะติดปัจจัยค่อนข้ำงมำก เช่น ลูกหน้ีเสียชีวิต เจ้ำหน้ีเสียชีวิต มีกำรเปลี่ยนแปลงที่มีตัวแปร
ที่ท ำให้ทรัพย์ค้ำง และมีข้ันตอนของกฎหมำยที่เปิดช่องให้เขำเข้ำมำร้องขัดทรัพย์จ ำนอง ซึ่งศำลก็ต้องรับเข้ำมำก่อนจึงเหมือนกับกำรย่ืนระยะเวลำกำร
ขำยทรัพย์ออกไป ยกเว้นมีเหตุผล 

คุณสุทธิชัย คล้อสวัสด์ิ  
ผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี  

คิดว่ำกรมบังคับคดีเป็นหน่วยงำนตำมกฎหมำยได้รับควำมน่ำเชื่อถือ ควำมมั่นใจจำกประชำชน กำรดูแลควำมสมดุล คิดว่ำกรมบังคับคดีควรเป็น
ผู้ด ำเนินกำรเอง เรำถูกต้ังค ำถำมว่ำจะเอำแผ่นดินไปให้เอกชนขำยหรือ เขำเปรียบเทียบเรำกับสหกำรประมูลเน่ืองจำกกว่ำสหกำรประมูลขำยรถซึ่งเป็น
สมบัติเป็นชิ้น แต่ในส่วนของเรำคือขำยที่ดิน/แผ่นดินของประเทศ ในควำมคิดเรำไม่ได้ท ำเพ่ือกำรขำยอย่ำงเดียว แต่เรำดูแลส่วนได้เสียของโจทก์และ
จ ำเลย และประชำชน ในส่วนน้ีกรมบังคับคดีจึงได้รับควำมไว้วำงใจในเรื่องของกำรดูแลควำมสมดุลของกำรขำย เรำไม่ได้ค้ำก ำไร สิ่งที่ประชำชนยอมรับ
คือกรมบังคับคดีไม่ได้มีส่วนได้เสียในงำนที่ท ำ/จำกกิจกำรที่ท ำไม่ได้ค้ำก ำไรจำกกิจกำรที่ท ำ ควำมคำดหวังที่จะขำยให้ได้ปริมำณมำก ๆ เ พ่ือเอำ
ประโยชน์ใส่ตน ทำงกรมบังคับคดีไม่คิดแบบน้ัน  
อย่ำงประเทศอเมริกำกำรขำยทอดตลำดเพ่ือท ำก ำไรเป็นกำรขำยขำด หำกจะฟ้องก็ฟ้องร้องไปเลย เวลำขำยก็ขำยขำดไปเลยไม่ต้องมำยกเลิกเพิกถอน 
เรำไม่ควรจะเป็นอย่ำงน้ันเพรำะกรมบังคับคดีออกแบบให้ยอมรับถึงสิทธิของคู่ควำม กรมบังคับคดีควรจะดูแลเรื่องน้ี 
เรื่องกำรพัฒนำระบบอำจจะมีกำรจ้ำงเอกชนเข้ำมำช่วยดูแลในเรื่องน้ีเพรำะเรำยอมรับว่ำเอกชนมีควำมรวดเร็วในด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกำรพัฒนำ ด้ำน
ควำมต้องกำรของตลำด ในปัจจุบันเรำรับฟังเสียงของประชำชนเพ่ือมำพัฒนำงำน 
ปัญหำใน E-Offering วัตถุประสงค์โครงกำรมสี่วนดีเพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงในบริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่ที่อยู่ ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเข้ำมำซื้อ 
กำรดูทรัพย์ได้จำกโฆษณำ จำกเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี มีตัวเลือกที่อยู่ในพ้ืนที่ สิ่งที่เป็นปัญหำคือประชำชนไม่เข้ำใช้บริกำร ไม่ให้ควำมสนใจในบริกำร
เก่ียวกับกำรขำยในลักษณะน้ี มีมุมสังเกตุเน่ืองจำกเป็นกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ที่ผู้ซื้อต้องดูสภำพจริงเพ่ือให้แน่ใจประกอบกำรตัดสินใจ ว่ำจะซื้อหรือไม่
ถ้ำซื้อ จะซื้อในรำคำเท่ำใด กำรเห็นในภำพถ่ำยอำจไม่เพียงพอต่อกำรตัดสินใจ ตัวทรัพย์สินที่เขำจะได้กับควำมเสี่ยงที่จะต้องคิด อย่ำงไรก็จะต้องไปดู
สภำพทรัพย์จริง เพรำะกำรที่อยู่ห่ำงในระยะทำง เขำเกิดควำมไม่แน่ใจ ผู้ซื้อต้องตัดสินใจเอง 
ในส่วนของกฎหมำย ข้อกฎหมำย ม.๓๓๑ เปิดโอกำสให้และตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง เมื่อถึงข้ันตอนเรำจะท ำกฎกระทรวงเข้ำไปรูปแบบของ E-



Offering มีระเบียบและวิธีปฎิบัติอยู่แล้วแต่ไม่ถือว่ำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูป มีควำมเป็นไปได้ในกำรก ำหนดกฎกระทรวงออกมำรองรับ โดยใช้
เวลำประมำณ ๑-๒ ปี  
กำรช ำระ/กำรโอน นำยทะเบียน/ ส ำนักงำนที่ดิน เอกสำรในกำรโอน/เปลี่ยนทะเบียนก็ต้องท ำที่เขตที่ต้ังอยู่เรำซื้อคนละที่อยู่สงขลำซื้อทรัพย์ที่เชียงใหม่ 
เงินจำกสงขลำโอนไปเชียงใหม่เรำท ำเอกสำรรอที่เชียงใหม่ แต่หนังสือหรือเอกสำรสิทธิน้ันเรำต้องไปรับแจ้งที่ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
ในต่ำงประเทศเป็นเหมือนบริกำรหลังกำรขำย ในส่วนของประเทศไทยน้ันมีค่ำธรรมเนียมกำรโอน แต่งในส่วนของต่ำงประเทศเขำยินดีไปจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมที่ส ำนักงำนที่ดินต้องออกแบบหำกอยำกได้ต้องออกแบบ หำกเป็นเจ้ำพนักงำนบังคับคดีเอกชนสำมำรถท ำได้เพรำะว่ำโอนเสร็จเขำก็รับที่
จะไปต่อและคิดค่ำธรรมเนียมจำกผู้ซื้อทรัพย์ได้ 
ควำมพร้อมในกำรเข้ำระบบ E-Auction ประเทศเกำหลีใช้ระยะเวลำ ๑๐ ปี ในส่วนน้ีต้องใช้เวลำในกำรเข้ำใจไปพร้อม ๆ กัน ส ำหรับผู้พัฒนำในระบบที่
จะเข้ำมำพัฒนำอย่ำงน้อยต้อง ๒-๓ ปีในกำรเข้ำใจระบบแต่กำรจะใช้จริงหรือเป็นที่ยอมรับกับประชำชนที่เกี่ยวข้องต้องใช้เวลำ สำมำรถพัฒนำได้แต่
ต้องใช้เวลำ รูปแบบจะเป็น E-Auction เต็มรูปแบบไปเลยไม่ควรเป็นในประเทศไทยแบบน้ันเพรำะประชำชนอีกกลุ่มหน่ึงจะเข้ำไม่ถึง และขำดควำม
น่ำเชื่อถือไปเลย อันน้ีจะเป็นกำรไม่อ ำนวยควำมสะดวกแล้วเพรำะเรำบริกำรเพียงแค่กลุ่มคนที่มีควำมสำมำรถหรือศักยภำพเท่ำน้ันเอง 
เรำมอง ๒ อย่ำง คือ สกุลเงิน และคริปโตเคอเรนซี่ เงินดิจิทัลไม่ว่ำจะเป็นรูปของกระดำษหรือตัวเงินที่อยู่ในธนำคำรที่เป็นข้อมูลเงินที่เป็นที่ยอมรับใน
ระบบเวลำน้ัน ๆ เพรำะงั้นกำรช ำระเงินโดยใช้ข้อมูลในธนำคำรหรือเงินสดไม่ต่ำงกันเพรำะเป็นกำรช ำระหน้ีตำมท่ีกฎหมำยยอมรับ 
กำรพัฒนำในส่วนของกำรพัฒนำบุคลำกรต้องเตรียมด้ำนโครงสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงของอิเล็กทรอนิกส์กับกฎหมำย ควรพัฒนำไปพร้อมกัน ระบบต้อง
เริ่มจำกทีมผู้พัฒนำหำกได้ข้อยุติในกระบวนกำรที่ชัดแล้วก็จะมำสู่กระบวนกำรที่ออกระเบียบตำมมำหลังจำกน้ันหำกระเบียบเสร็จก็จะท ำกำรอบรม
เจ้ำหน้ำท่ีผู้ใช้งำน อบรมภำยใน ก็จะต้องรับฟังเสียงจำกประชำชนหำกท ำแล้วประชำชนพอจะรับได้หรือไม่และเริ่มศึกษำสิ่งที่เรำท ำหำกยืนยันโดย
หลักกำรแล้วก็สำมำรถเริ่มใช้งำน แล้วแต่ก ำหนดว่ำจะทั่วประเทศ หรือก ำหนดเฉพำะบำงทรัพย์ หรือกลุ่มทรัพย์ ท ำเลทรัพย์ 
ในกรณีที่มีกำรเลื่อนขำยทรัพย์ คู่ควำมต้องทรำบพร้อมกัน หำกจะกล่ำวว่ำเลื่อนฝ่ำยเดียวไม่สำมำรถท ำได้ หำกเป็นทรัพย์ที่ต่ำงจังหวัดต้องยอมรับควำม
เสี่ยง หำกจะถำมว่ำกรมบังคับคดีมีข้อเสนออะไรไหม หำกงดหน้ำงำนตอนเช้ำจะมีอะไรไหมที่จะบอกว่ำงดขำย 

คุณไพบูลย์ เมฆมานะ  
ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดี 
จังหวัดเชียงใหม่ 

โหนด ถำมว่ำดีไหมก็ดีในระดับหน่ึง ข้อดีคือว่ำคนที่อยู่เชียงใหม่อยำกจะได้ทรัพย์ที่กรุงเทพฯ ไม่ต้องเดินทำงไป สำมำรถอยู่ที่บ้ำนแล้วประมูลได้ไม่ได้
ต้องมำท่ีส ำนักงำนบังคับคดีเชียงใหม่ ซึ่งบำงทีไม่ค่อยสะดวก เดินทำงกลับไม่ค่อยสะดวก ยุ่งยำกเพรำะติดขัดหลำยประกำร ต้องมีกำรจองเครื่อง ตอนน้ี
กรมฯ เริ่มจองทำงออนไลน์ แต่ก็ยังไม่ได้ถึงโหนด ซึ่งจะใช้วันที่ ๑ น้ี ท่ีผ่ำนมำต้องมำจองที่ส ำนักงำน ยังคงต้องเดินทำง แต่ว่ำจะช่วยได้ คือ วันที่ประมูล
ไม่ต้องเดินทำงไปกรุงเทพฯ ไม่ต้องไปเสี่ยงว่ำจะซื้อไม่ได้ 
กำรประมูลในเว็บไซต์ที่กรมฯ ต้ังข้ึนมำเองว่ำเป็นไปได้ อยำกให้เป็น และผมเสนอโครงกำรไปให้ประมูลทำงแพลตฟอร์ม เพรำะว่ำไม่ใช่แค่ประเทศไทย 
เรำสำมำรถประมูลทั่วโลกก็ได้ เรำสำมำรถซื้อได้ เช่น ไปเที่ยวยุโรปตรงกับวันที่มีกำรประมูลก็สำมำรถเข้ำร่วมกำรประมูลได้ หรือชำวต่ำงชำติที่อยำกจะ
ซื้อคอนโดที่ประเทศไทยเขำสำมำรถประมูลได้เองโดยไม่ต้องจ้ำงนำยหน้ำมำท ำเสียท้ังหมด 
กฎเกณฑ์บ้ำนเรำยังไม่เอื้อท้ังหมดในกำรท ำระบบออนไลน์ ประเด็นแรก คือ ต้องขอศำลก่อนเพรำะกำรท ำระบบออนไลน์มีกำรซื้อนอกเวลำรำชกำร 
เพรำะอำจจะประมูลกลำงคืนก็ได้ อำจจะก ำหนดช่วงเวลำให้เข้ำมำในเวลำกลำงคืน อำจจะเป็นประเด็นที่ต้องแก้ไขตรงน้ันก่อน เรื่องกำรวำงเงินอำจจะ



มีปัญหำแต่ไม่มำกเพรำะปัจจุบันมีกำรโอนเงินกำรท ำธุรกรรมทำงออนไลน์จะติดปัญหำทำงด้ำนกฎหมำยมำกกว่ำ เวลำปัจจุบันน้ีเรำขำยในห้องขำย
ทอดตลำดก็ขำยตำมล ำดับจะเริ่มประมำณ ๙:๐๐ น. แล้วก็ขำยไปเรื่อย ๆ จนกว่ำจะเสร็จ ซึ่งอ ำนำจของเจ้ำพนักงำนบังคับคดีจะอยู่ในช่วงเวลำรำชกำร 
เท่ำน้ัน เพรำะว่ำระบบออนไลน์ ช่วงเวลำ อำจจะให้เวลำ ๓ วันในกำรสู้รำคำแล้วก็เคำะ 
หำกจะเป็นระบบออนไลน์เป็นรำยคดีน้ันคิดว่ำไม่ได้ ต้องให้เป็นเวลำ เป็นช่วงเหมือนประมูลของทำงอินเทอร์เน็ตทั่ว ๆ ไป ถ้ำเกิดว่ำประมูลทีละคดีและ
ทำงระบบออนไลน์น้ีจะมีปัญหำ อยู่ในลักษณะที่ผมมองเพรำะว่ำเวลำขำยโหนด จังหวัดใดเป็นแม่ข่ำย จังหวัดใดเป็นลูกข่ำย อำจเกิดเหตุไฟฟ้ำดับหรือ
ไฟตัดข้ึนมำกะทันหันครั้งน้ีเกิดปัญหำแล้ว ถ้ำเกิดทำงออนไลน์เป็นรำยคดีอย่ำงน้ันถ้ำมีเหตุกำรณ์อย่ำงน้ีจะมีปัญหำทันที และอำจมีประเด็นว่ำอยู่ที่บ้ำน
ตอนน้ีก ำลังเคำะรำคำอยู่ ไม่ทรำบว่ำไฟฟ้ำขัดข้อง ต้องไปร้องที่ศำล ซึ่งยังไม่มีแนวทำงที่ชัดเจนว่ำจะท ำอย่ำงไร แต่ถ้ำเกิดเรำก ำหนดเวลำเป็นช่วงเวลำ
แล้วพอถึงเวลำปุ๊บตัดจะดีกว่ำแต่ว่ำจะมีปัญหำว่ำกลำงคืนแบบเขำเสนอรำคำเข้ำมำจะผิดไหม กฎหมำยต้องเอ้ือให้ 
กำรยืนยันตัวตนเป็นปัญหำทำงเทคนิคที่เรำสำมำรถแก้ได้นะครับ เพรำะมองว่ำหำกมีกำรก ำหนด Password เอำมำวำงเงินประกันเพ่ือรับ Password 
เอำเลขรหัสเข้ำไป แล้วจะไม่มีคนรู้ว่ำคนที่ซื้อคือใคร แล้วก็จะไม่มีกำรติดต่อกันระหว่ำงคนที่ซื้อกับคนที่ซื้อ เมื่อไม่รู้ตัวตนคุณจะติดต่อกันไม่ได้ จะ
ป้องกันกำรสมคบรำคำได้ เพ่ิมควำมโปร่งใสในกำรขำยทอดตลำดด้วย 
กระบวนกำรหลังจำกท่ีออนไลน์กำรประมูลและก็ต้องมำท ำสัญญำในช่วงท ำสัญญำมองว่ำ อำจจะแก้ได้โดยกำรท ำสัญญำทำงอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีเลข
รหัสแล้วใครท ำสัญญำแทนไม่ได้ ที่ส ำคัญระบุชื่อผู้ซื้อต้ังแต่ต้นแล้วว่ำใครเป็นคนรับ ใครเป็นคนซื้อได้เพรำะยืนยันตัวตน 
ควำมพร้อมในกำรประมูลระบบออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ ในเรื่องของบุคลำกรต้องมีควำมรู้ บุคลำกรต้องปรับและเปิดใจเสียก่อน กฎหมำยจะได้ออกมำ
เพ่ือจะได้มำสนับสนุนกัน 
ในส่วนของระบบและรูปแบบของกำรท ำโดยระบบออนไลน์จะให้ทำงกรมฯ ท ำเต็มที่เลยหรือไม่ หรือระบบจะเป็นเอกชนเป็นผู้ก ำกับช่วยก็ดีเหมือนกัน 
ช่วงแรกอยำกให้กรมฯ ท ำเองก่อนเพรำะว่ำกำรมอบให้เอกชนท ำ ถ้ำเกิดเป็นควำมผิดพลำดกรมฯ ก็ยังต้องรับผิดชอบ เพรำะฉะน้ันสิ่งที่ต้องกำรก่อนคือ
กำรทดสอบระบบให้น่ิง หำกมีปัญหำต้องแก้ไขเสียก่อน เพ่ือเป็นกำรอุดช่องโหว่ส ำหรับคนไม่สุจริตก่อน เพรำะต้องค ำนึงถึงเรื่องควำมโปร่งใสในกำรขำย
อสังหำริมทรัพย์ แล้วค่อยถ่ำยโอนให้เอกชนเพ่ือเวลำพัฒนำระบบ จะไม่ต้องใช้งบประมำณแผ่นดินในจ ำนวนมำก 
กำรท ำเป็นระบบออนไลน์ได้เต็มรูปหำกเป็นในส่วนของตัวคนและระบบ อำจจะ ปี หรือ สองปีก็ได้ ปัญหำคือด้ำนกฎหมำย แก้กฏหมำยแต่ละอย่ำงนำน
มำก หำกเป็นกฎกระทรวงจะดีเพรำะว่ำน่ำจะเร็วข้ึน หำกเป็นกฎหมำยแบบเต็มรูปแบบอำจจะล ำบำกเพรำะต้องผ่ำนสภำ 
รูปแบบทรัพย์ในกำรที่จะน ำร่อง ท ำเล หรือมูลค่ำในกำรเริ่มต้น ด้วยกำรเอำตัวทรัพย์ที่น่ำสนใจโดยกำรเอำท ำเลก่อน และรำคำอำจจะมีคละกันสูงบ้ำง
หรือต่ ำบ้ำงเพ่ือคนที่มีงบประมำณไม่ถึงอำจจะเข้ำมำได้ ต่อไปอยำกให้เป็นไปโดยทุกคดีเพรำะดีกว่ำเยอะหำกเป็นทุกคดีอำจจะมีปัญหำในบำงจุ ดของ
ประเทศ เพรำะชำวบ้ำนบำงคนเอำจะเข้ำไม่ถึงระบบออนไลน์ ควำมรู้ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์อำจจะน้อยหน่อย อยำกให้ระบบของเรำเข้ำถึงได้ง่ำย ๆ เช่น 
กำรประมูลทำงเฟสบุ๊ค เรื่องกำรประมูลทรัพย์ที่เชียงใหม่ก ำลังซื้อพอมีอยู่บ้ำงแต่ลดลงเพรำะสถำนกำรณ์โควิดและเรื่องของทรัพย์ที่เข้ำมำเริ่มมำกข้ึน 

คุณทรงศิลป์ ภิรมย์กุล  
ผู้อ านวยการกองบังคับคดี 
ล้มละลาย ๕ 

ประเด็นแรกในกำรเปิดและพัฒนำระบบให้เต็มรูปแบบ หรือทำงกรมบังคับคดี สร้ำงเว็บไซต์ประมูลเพ่ือต่อยอด ปัจจุบันเรำมี ๙ โหนด เรำจะพัฒนำให้
เป็น ๗๐ กว่ำโหนด เพรำะว่ำหำกจะเป็นระบบออนไลน์จะข้ำมไปอีกข้ันหน่ึง ท ำไมไม่ลองใช้แบบเดิมให้ครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัดไปก่อน เพรำะระบบ
เดิมยังมีปัญหำอยู่ ในปัจจุบัน คือ ปัญหำเรื่องกำรหน่วงสัญญำณขำดสักประมำณกี่วินำทีจะมี กำรกด คนหน่ึงกดจะข้ึนตัวเลขเลยในห้องหำกเป็นระบบ



ปกติจะเห็นเลย แต่เมื่อเป็นระบบ E-Offering จะเกิดปัญหำมีควำมหน่วงเล็กน้อยกับคนที่ยกในห้อง เมื่อก่อนอยู่เชียงใหม่ก็ท ำกำรขำยแบบน้ี มี
เชียงใหม่ ภูเก็ต กรุงเทพฯ แต่ตอนน้ันใช้รถถ่ำยทอดสดของช่อง ๑๑ ตอนน้ันสัญญำณหน่วงหนักกว่ำน้ี ในกำรเริ่มต้นครั้งแรก มีกำรยกป้ำยและ
ถ่ำยทอดสด ปัจจุบันที่ใช้คอม ฯ ปัญหำลดลงเยอะแต่ก็ยังมีอยู่ จะถำมว่ำคนกดในระบบกับคนยกป้ำยในกรมบังคับคดี ยกอันไหนไวกว่ำ คิดว่ำคนยก
ป้ำยในกรมบังคับคดีไวกว่ำ แม้ว่ำจะมีคนกดเข้ำมำแต่หำกยกป้ำยในกรมบังคับคดี ก็ต้องเห็นก่อนอยู่ดีน้ีเป็นปัญหำ หำกเกิดเหตุกำรณ์ไฟดับ/สัญญำณ
ล่มจะต้องออกกฎระเบียบให้ชัดเพรำะคนที่ซื้อโหนดต่ำงจังหวัดต้องรับภำระเสี่ยงในส่วนน้ี หำกสถำนที่ที่ผู้เข้ำร่วมประมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟดับ 
อำจจะเกิดปัญหำไม่สำมำรถเข้ำสู้รำคำต่อไปได้ 
ช่วยให้กับคนมำกน้อยแค่ไหนระบบน้ี ก็มีบำงส่วนที่เข้ำมำบ้ำงว่ำตอนน้ีผมไม่ว่ำงนะเดือนน้ี บ้ำนผมอยู่เพชรบุรีแต่ว่ำเดือนที่มีขำยผม ไปท ำธุระที่
เชียงใหม่ ผมมำไม่ได้เรำจึงเกิดระบบน้ีข้ึนมำ คนต่ำงจังหวัดชอบที่จะเข้ำสู้รำคำ หรือเห็นประกำศน่ำสนใจเน่ืองจำกเป็นที่ดินเปล่ำอยู่แล้วไม่ต้องมำดู
อะไรมำกมำยดูใน Google map ซึ่ง Google map อำจจะไม่ปัจจุบันมำกแต่สำมำรถเป็นไกด์ไลน์ให้ได้ ยกเว้นสิ่งปลูกสร้ำงแม้จะข้ึนในเว็บไซต์ในวันที่
ขำยสภำพไม่เหมือนกัน เพรำะวันที่ยึดกับวันที่ขำยเป็นคนละวัน เร็วสุดที่ขำยได้คือ ๓ เดือน หรือ ๔ เดือน จ ำเลยอำจจะไปรื้อออกก็ได้ มีประเภทที่ซื้อ
ไปแล้วไม่ได้หน้ำต่ำงหรือประตูหรือแม้ก่อนกำรขำยต้องแจ้งคู่ควำม ก่อนขำยเรียบร้อยดี แต่ระหว่ำงกำรขำยจะมีปัญหำ เช่น กำรดึงรำคำ ก็เป็นควำม
เสี่ยงในกำรขำยเป็นปัญหำทั่ว ๆ ไปอยู่แล้วไม่ว่ำจะขำยด้วยวิธีไหน เพรำะเรำไม่ใช่เจ้ำของบ้ำนที่จะรับประกันว่ำจะไม่ถูกรอนสิทธิ เรำเป็นกำรบังคับขำย
บ้ำนของคนอื่นเขำ 
หำกต้องกำรขยำยโหนดในต่ำงจังหวัดต้องมีกำรวิเครำะห์หรือไม่ว่ำแต่เดิมโหนด ๙ จังหวัด ปัจจุบันน้ีได้รับควำมนิยมแค่ไหนถึงจะขยำยเป็น ๙ ใช้
หลักเกณฑ์อะไรในกำรเลือกจังหวัดข้ึนมำ หำกอยำกจะให้แพร่หลำยจำก ๙ เป็นทั่วประเทศ ก็จะเป็นเหมือนกับว่ำทุกจังหวัด ทุกที่ สำมำรถเข้ำดูของ
จังหวัดอื่นได้เป็นกำรประชำสัมพันธ์ตรงน้ี ไม่ว่ำอยู่จังหวัดไหน ก็สำมำรถซื้อของจังหวัดอื่นได้โดยที่ไม่ต้องเดินทำงไปจังหวัดน้ัน แต่ข้อเสียคือจะต้องไป
ประจ ำ แต่ละโหนดต้องไปเข้ำท่ีส ำนักงำน น่ำจะขยำย/เปลี่ยนระบบออนไลน์หลักเกณฑ์ต้องเพ่ิมข้ึนอีกมำก ระยะเวลำในกำรเข้ำ กำรฮั้วประมูล เช่น ผู้
เข้ำประมูล ๒ ท่ำน หำกอยู่ในสถำนที่ที่กรมบังคับคดีหรือส ำนักงำนบังคับคดีก ำหนด ก็สำมำรถดูแลป้องกันกำรฮั้วประมูล แต่หำกเป็นกำรเข้ำร่วม
ประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จะมีข้อกังวลว่ำจะสำมำรถป้องกันกำรฮั้วประมูลได้หรือไม่ หำกจะเป็นออนไลน์ถำมว่ำสะดวกหรือไม่ คิดว่ำสะดวก ย่ิงเป็น
กำรซื้อของออนไลน์เข้ำมำคนก็อยำกจะซื้อของแบบน้ันบ้ำง แต่ติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมำย กำรเสนอรำคำ กำรเคำะ จะจ ำกัดระยะเวลำแบบไหน ณ 
ปัจจุบันประกำศใช้จะมีระยะเวลำ แล้วก็เรื่องตำมล ำดับคดีไปเรื่อย ประกำศเสร็จไม่มีคนยก ไม่มีคนให้รำคำ หำกขำยต้องมีประเด็นเกี่ยวข้องหลำย
ประกำร ไม่ว่ำจะเป็นระยะเวลำในกำรเอำคดีน้ีข้ึนในวันน้ีตำมประกำศ เพรำะขณะน้ีกฎระเบียบเรื่องกำรประกำศขำยต้องติดประกำศให้ทรำบ ก ำหนด
ระยะเวลำ สถำนที่ขำย ก็ต้องมีระยะเวลำชัดเจน ว่ำคดีน้ีจะข้ึนเวลำน้ี เรำจะขำยแบบออนไลน์คดีน้ันจะต้องมีประกำศขำยแบบปกติด้วยหรือไม่  วันน้ีมี
ขำยปกติที่ห้องขำยปกติที่ห้องขำยทอดตลำดคดีน้ีจะเอำข้ึนระบบออนไลน์ด้วยหรือไม่ ถ้ำข้ึนจะดูกันอย่ำงไร ใครให้รำคำก่อนหลัง หรือแยกชัดเจนไป
เลยว่ำจะเป็นระบบออนไลน์หรือขำยแบบปกติ  
เรื่องข้อกฎหมำยที่จะต้องแก้ก่อนเป็นล ำดับแรก สถำนที่ขำย เพรำะว่ำจะต้องติดประกำศ ณ สถำนที่ขำยในกฎระเบียบจะระบุสถำนที่ขำย หำกเป็น
ระบบออนไลน์ กำรซื้อจำกต่ำงประเทศซื้อได้หรือไม่ จะบังคับในกำรวำงเงินอย่ำงไรในกรณีที่ไม่วำงเงินในส่วนที่เหลือ  
เวลำปกติในกำรขำยเงินที่มำวำงถือเป็นส่วนหน่ึงของกำรช ำระรำคำสำมำรถเรียกเก็บทันที หลักจำกแลกเสร็จก็ให้ป้ำยและออกใบเสร็จ หำกเป็นระบบ



ออนไลน์ต้องมีกำรวำงเงิน หำกสู้ไม่ได้ต้องคืน ณ ปัจจุบันน้ี มีระบบทั้งกำรใช้เครื่อง EDC แล้วคืนเงินโดยตัดวงเงินคืน หำกเป็นระบบออนไลน์จะไปใช้
ระบบ EDC ของที่ใด ในกรณีที่รูดบัตรเจ้ำหน้ำท่ีของกรมบังคับคดีเป็นคนท ำ เป็นระเบียบในกำรวำงเงินต้องวำงต่อเจ้ำพนักงำน แต่สำมำรถโอนเงินเข้ำ
บัญชีของกรมบังคับคดีได้ ต้องต้ังบัญชีหำกสู้ไม่ได้ต้องโอนคืนต้องทิ้งบัญชีไว้ให้โอนคืน กฎใหม่ที่ออกมำรองรับ/ต้องระบุว่ำวำงต่อหน้ำเจ้ำพนักงำน ก็จะ
เพ่ิมรำยละเอียดกำรโอนเงินเข้ำบัญชีของหน่วยงำนในประกำศจะมีอยู่แล้วว่ำเช็คสั่งจ่ำยกรมบังคับคดี ต้องจ ำกัดกำรโอนว่ำโอนก่อนกี่นำทีก่อนเข้ำสู้
รำคำ คดีแรกปล่อยขำยเวลำ ๙:๐๐ น. และคนที่เข้ำสู้คดีที่ ๑๐๐ ก็สำมำรถขำยโอนได้ตลอด แต่ถ้ำเป็นระบบออนไลน์จะจ ำกัดมำกน้อยแค่ไหนในกำรที่
จะโอนได้แต่ละครั้ง สมมติว่ำจะข้ึนออนไลน์ ๑๐ คดี  ต้องวำงเงินเวลำน้ีก่อนทุกคดี เริ่มปล่อยขำย ๙:๐๐ น. ต้องวำงเงินก่อน ๘:๐๐ น จะไม่รับวำง 
เจ้ำหน้ำที่ต้องมำคอยเช็คว่ำผู้เข้ำร่วมประมูลวำงเงินแล้วหรือไม่ 
กำรประมูลของสหกำรประมูลมีทั้งระบบออนไลน์ หน้ำลำน แล้วจะยกป้ำยด้วยในเวลำเดียวกัน เอำเงินจองมัดจ ำและเข้ำไปล็อกอิน คือถ้ำไม่วำงเลย ก็
จะไม่ได้ล็อคอิน คล้ำยกับระบบ E-Offering เข้ำมำวำงเงินแล้วถึงจะให้ User password ในกำรประมูล ในแต่ละครั้ง ในแต่ละคดีด้วย เช่นเดียวกับ
ระบบออนไลน์หำกจะประมูลหลำยทรัพย์ก็วำงเงินตำมเงื่อนไขกำรเข้ำสู้รำคำ หลักประกันในแต่ล ะคดีไม่เท่ำกัน หลักประกันสูงจะเข้ำสู้คดีใน
หลักประกันต่ ำได้ แต่หลักประกันต่ ำจะเข้ำสู้ในคดีสูงไม่ได้ ปัจจุบันหลักประกันสูงจะเข้ำสู้คดีในหลักประกันต่ ำจะไม่ถอนให้ เช่น คดีที่ ๑ หลักประกัน 
๑๐๐ บำท คดีที่ ๒ หลักประกัน ๒๐๐ บำท แต่ผู้เข้ำประมูลวำงเงิน ๒๐๐ ตอนแรกอำจไม่ต้ังใจจะซื้อ แต่เห็นทรัพย์ว่ำดีเอำหลักประกัน ๒๐๐ มำ
วำงเงิน ๑๐๐ หำกซื้อได้ จะคิดว่ำเงิน ๒๐๐ เป็นเงินมัดจ ำทั้งหมด จะไม่คืน ๑๐๐ หำกใช้สิทธิในทรัพย์ที่ ๑ แล้วจะหมดสิทธิในกำรประมูลทรัพย์ที่ ๒ 
หำกต้องกำรประมูลหลำยทรัพย์ต้องแยกรำยละเอียดป้องกันกำรยกข้ึนยกลง หำกต้องกำรซื้อ ๕ คดีควรแยกเลยเพรำะว่ำเมื่อมำดูตรงรำคำรวมจะเกิด
ควำมสับสน 
ทรัพย์ประเภทที่ควรจะเป็นระบบออนไลน์ก่อน คือ ที่ดินเปล่ำ เน่ืองจำกสำมำรถดูทรัพย์ได้ง่ำย ไม่ซับซ้อน คดีน้ันมีแปลงเดียว ไม่ใช่ว่ำคดีน้ันมี ๑๐ 
แปลงและมำขำยระบบออนไลน์จะวุ่นวำย อย่ำงน้อย ๆ คดีละ ๑ แปลง ๆ เล็ก ๆ ก่อน หลักประมำณ ๕ แสนถึง ๑ ล้ำนและเข้ำสู้รำคำได้ 
กำรเปลี่ยนเครื่องมือจำกคอมพิวเตอร์เป็นโทรศัพท์ของตัวเองที่พัฒนำจำก ๙ โหนด ผู้เข้ำประมูลควรจะไปน่ังตรงไหน ส ำนักงำนหรือที่ใด เพ่ือป้องกัน
กำรฮ้ัวกัน กต้็องมีเป็น Application พัฒนำข้ึนมำ มีกำรก ำหนด user ก ำหนดหน้ำจอมือถือในกำรเข้ำสู้ และกำรเข้ำสู่หน้ำจอในมือถือของเขำต้องมำที่
หน้ำจอที่ก ำลังขำยด้วย ขณะที่เขำกดต้องชูข้ึนทันที ในกรมฯ ก็เห็นว่ำเขำยกทันที แทนที่ support เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นพัฒนำซอฟต์แวร์แทน ลด 
cost ในกำรบริหำรจัดกำรเรื่องฮำร์ดแวร์และจุดในกำรใช้ ก็จะสำมำรถเห็นปัญหำระบบตอนที่ประมูลเพ่ือท ำกำรแก้ไข เพรำะว่ำถ้ำสมมติว่ำให้ใช้
สัญญำณ WiFi ของสถำนที่รับของกรมบังคับคดี ก็จะเป็นกำรตัดปัญหำเรื่องสัญญำณที่บ้ำนล่ม หำกล่มก็จะล่มหมด เช่น ไปประมูลที่บ้ำนเอง แล้ว
สัญญำณท่ีบ้ำนดับก็อุทธรณ์ได้ว่ำกำรซื้อไม่ยุติธรรม ไม่เคลียร์ ไม่โปร่งใส  ถ้ำเริ่มประมูลที่โหนดโดยให้ใช้ WiFi ที่กรมบังคับคดี เท่ำน้ัน อย่ำงน้ีจะต้อง
ค่อย ๆ พัฒนำไปจนระบบเสถียรข้ึน เพรำะว่ำระยะเวลำในกำรพัฒนำหำกเป็น E-Auction เต็มรูปแบบหลำยท่ำนก็คิดว่ำประมำณ ๕ ปีเรำจะแก้
กฎหมำยน้ีอำจใช้เวลำ ๕ ปีแล้ว ระบบสัญญำณน่ำจะดีข้ึนกว่ำปัจจุบัน อยำกให้เข้ำ WiFi ที่กรมบังคับคดี แล้วถ้ำเกิดว่ำท ำได้ทุกจังหวัด อุปกรณ์ที่มี
กล้องอยู่แล้ว ก็จะบังคับแม้ว่ำคุณจะท ำในมือถือคุณก็มำน่ังต่อหน้ำเรำ แล้วจึงค่อยพัฒนำไปท ำที่บ้ำน เอำเรื่องที่ท ำข้ึนได้ง่ำยก่อน แล้วจึงขอควำม
ร่วมมือจำกเจ้ำหน้ีว่ำจะใช้วิธีดังน้ี และให้แสดงควำมคิดเห็นว่ำมีข้อดีข้อเสียอย่ำงไร  
โหนดครั้งแรกคือ เชียงใหม่ กรุงเทพ เป็นแม่ขำย และอีก ๒ ที่ กำรวำงเงินครั้งแรก คือ เชียงใหม่ เมื่อก่อนมีสลับกัน เพรำะเจ้ำหน้ำที่ที่เชียงใหม่มี



ศักยภำพเพียงพอ บุคลำกรต้องมีกำรปรับปรุงควำมเข้ำถึงระบบหรืออุปกรณ์ เรำไม่ได้ขำยทุกวันเพรำะมีกำรโยกย้ำย มำยังไม่ทันได้ซ้อม เรำมีศูนย์
สำรสนเทศ ศูนย์พัฒนำเรียนรู้ โดยเฉพำะกำรเข้ำระบบในกำรขำยในแต่ละครั้งจะมีกำรซ้อม ส่วนอุปกรณ์ต้องมีกำรพัฒนำทดแทน ต้องมีทั้งกล้อง คอมฯ 
ที่จะใช้ต้องมีหน้ำจอคอยดูคอมฯ ท่ีเชียงใหม่มี ๕ เครื่องเพรำะคนเข้ำมำไม่เคยล้นหรือเต็ม ก็จะจ ำกัดอยู่แล้วว่ำรอบน้ีเรำให้เข้ำได้แค่ ๕ ถ้ำเกิน ๕ คน
ต้องไปจังหวัดอื่น ในกำรซื้อบ้ำนต้องมำดูบ้ำนคงไม่ซื้อแบบไม่ดูยกเว้นที่ดินเปล่ำซึ่งสำมำรถดูได้แล้วในปัจจุบัน หำกเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงจะดูยำก  
กำรเข้ำดูทรัพย์ในกรณีเป็นคอนโดแล้วแต่นิติบุคคลที่จะอนุญำตให้เข้ำดู อันน้ีเป็นปัญหำของเจ้ำพนักงำนบังคับคดีเหมือนกันว่ำไม่สำมำรถเข้ำไปดูทรัพย์
ได้ ผู้เข้ำประมูลต้องรับควำมเสี่ยงเพรำะกำรบริหำรจัดกำรเป็นของลูกหน้ี คนที่เข้ำไปดูโดยไม่ได้รับอนุญำตอำจถูกแจ้งควำมข้อหำบุกรุก 
กำรยกเลิกประมูลทรัพย์กะทันหัน เน่ืองจำกเป็นข้อกฎหมำยของประเทศไทยอยู่แล้วไม่ว่ำจะเป็นกำรร้องขัดทรัพย์ หรือคู่ควำมตกลงกันได้ หำกคู่ควำม
ตกลงกันได้ ก็ต้องงดกำรขำย ผู้ต้องกำรเข้ำร่วมประมูลจ ำนวนมำไม่ทรำบว่ำมีกฎหมำยรองรับกำรงดขำย 
ผมไปดูงำนกันที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประชำชนต้องเคำรพกฎหมำย ไม่มีละเมิดต่อกำรขำย แต่ถำมว่ำเขำพอใจกับกำรขำยได้อย่ำงไรเขำมีกำรยึด
และแจ้งรำคำขำยคู่ควำมต้องเห็นชอบกับรำคำประเมินรำคำขำย ต้ังแต่กระบวนกำรแรก กระบวนกำรยกเลิกก่อนกำรขำยบำงประเทศไม่มีเพรำะเป็น
กำรขำยของเจ้ำหน้ำท่ีศำลแล้วท ำไมจะต้องมีตรงน้ีกำรขำยเลยไม่มีอุปสรรคเหมือนบ้ำน คือ เขำแก้ต้ังแต่รำคำประเมิน แก้ไขกฎหมำยเกี่ยวกับกำรร้อง
ในกำรเพิกถอนรำคำต่ ำจะเพิกถอนไม่ได้ ถือว่ำเห็นชอบต้ังแต่รำคำประเมิน แต่ยังคงไว้เรื่องของกำรบังคับคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หำกแก้ไขแล้วเจ้ำ
พนักงำนจะถูกฟ้องโดย มำตรำ ๑๕๗ ทันทีพร้อมเรียกค่ำเสียหำย จะได้ไม่ต้องมีกำรบังคับใช้ระหว่ำงผู้ซื้อเป็นกำรใช้สิทธิของผู้ซื้ออย่ำง เต็มที่ตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์คุ้มครองผู้ซื้อ  

คุณนิรมล สุขวิไล  
ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดี
แพ่ง กรุงเทพมหานคร ๔ 

ทำงกรมฯ มีควำมมีควำมพร้อมในเรื่องของบุคลำกรพอสมควรที่มีศักยภำพในกำรท ำระบบออนไลน์เพ่ือจะให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ เรื่องโหนดตอนน้ีมี 
กรมฯ ท่ัวประเทศทั้งหมด ๑๑๘ แต่โหนดมีแค่ ๙ ตอนน้ีกรมฯ ก็พัฒนำโหนด อำจจะเพ่ิมข้ึนจำก ๙ จังหวัด อำจจะเพ่ิมเป็น ๒๐ จังหวัด แล้วค่อยขยับ
ไป อำจจะพัฒนำได้มำกกว่ำน้ันเรำอำจจะมีกำรพัฒนำกำรขำยทอดตลำดทำงมือถือ อำจจะท ำเป็น App, E-Auction ในส่วนน้ีอำจจะมีเงื่อนไขในกำร
ลงทะเบียนเป็นเงื่อนไขตำมนโยบำย ตอนน้ีมีนโยบำยเรื่องโควิด แต่ในขณะเดียวกันก็อยำกให้คนเข้ำมำเยอะและอีกประกำรหน่ึงคือบำงคนก็อยำกซื้อ
ทรัพย์ของเรำ แต่ว่ำอำจจะมีปัญหำในเรื่องกำรเดินทำง ในเรื่องข้ันตอนในหลำย ๆ เรื่องต้นทุน สมมติ บำงคนท ำงำน กำรขำยวันธรรมดำท ำให้ต้องลำ
งำนมำ ซึ่งถือเป็นเรื่องควำมไม่สะดวก หำกต้องกำรจะบริกำรประชำชนจะต้องมี any time any where โดยผู้สนใจเข้ำร่วมประมูลอำจจะมี PC ที่บ้ำน 
อำจจะประมูลผ่ำนมือถือ อำจจะพัฒนำเป็น app เพรำะเป็น app ในเรื่อง E-Auction ก็สำมำรถพัฒนำเข้ำมำสู้รำคำกันได้เลย อย่ำงน้ีน่ำจะพัฒนำเต็ม
รูปแบบออนไลน์  ตอนน้ีกรมเองก็พัฒนำ app ไปหลำยอย่ำง App แรก เช่น ในคดีอำยัด คนที่จะเข้ำได้จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียเท่ำน้ัน เป็นลูกหน้ีหรือ
เจ้ำหน้ีพอเปิดเข้ำไปใน app จะเห็นได้ว่ำมีเงินอำยัดมำเท่ำใดหรือว่ำตอนน้ีหน้ีเหลือเท่ำใด ในขณะเดียวกันก็มี app Property เป็นแบบว่ำแนวทรัพย์ที่
ขำยทอดตลำดตำมแนวรถไฟฟ้ำ อันน้ีก็สำมำรถให้คู่ควำมหรือประชำชนทั่วไปที่เป็นสมำชิกก็สำมำรถเข้ำไปได้ กำรขำยทอดตลำดก็เป็นหัวใจของกรมฯ 
น่ำจะพัฒนำเป็น app ในส่วนของ E-Auction ได้ก็น่ำจะท ำระบบออนไลน์ได้เต็ม ๑๐๐ 
กำรฮ้ัวกันในกำรประมูลระบบออนไลน์ถือเป็นปัญหำ ถ้ำเรำควบคุมดี มีแนวนโยบำยดีก็จะสำมำรถป้องกันได้ ขณะน้ีกำรฮ้ัวที่ห้องค้ำของกรมฯ ไม่มีแล้ว 
เพรำะว่ำตอนน้ีกำรเงื่อนไขในกำรวำงเงิน ถ้ำผู้เข้ำร่วมประมูลมีกำรฮ้ัวกัน ผู้เข้ำร่วมประมูลกล้ำวำงเงินทิ้งหรือว่ำกล้ำแข่งหรือไม่ สมัยก่อนจะเป็นแบบน้ี
ก็อำจจะมีคนเข้ำมำสู้รำคำแข่ง สมมติ คนจะสู้กับเรำจะท ำให้รำคำสูงข้ึน แล้วก็ทิ้งกำรประมูล แต่ตอนน้ีกรมฯ แก้ปัญหำด้วยกำรวำงหลักทรัพย์เพ่ิมข้ึน



ถ้ำคุณผู้เข้ำร่วมประมูลทิ้งกำรประมูลที่ชนะก็เท่ำกับทิ้งเงินที่มัดจ ำไว้ กำรฮั้วก็จะไม่ต้องกำรดันรำคำ หำกดันรำคำก็จะเสียเงินตรงน้ันไปเลย เพรำะว่ำ
รำคำสูงข้ึนแน่นอนและถ้ำไม่ช ำระส่วนที่เหลืออยู่ แต่เงินมัดจ ำที่ใช้วำงหลักประกันน้ันเป็นจ ำนวนค่อนข้ำงสูง ในระบบออนไลน์จะมีกำรมำตรกำร
ลงทะเบียน มีกำรแสดงตัวตนว่ำเป็นใคร อำชีพอะไร รำยได้เท่ำไหร่ และจะต้องมีวำงเงินประกันเอำไว้เวลำท่ีจะเข้ำสู้ ส่วนน้ีอำจจะแก้ปัญหำในส่วนที่ว่ำ
คนเป็นฮ้ัวก็ไม่กล้ำเข้ำมำ น่ำจะท ำให้กำรขำยดีมำกข้ึน 
ในเรื่องของกฎหมำยตอนน้ีกฎหมำยเป็นกฎหมำยเดิม กำรจะขำยเป็นแบบน้ีก็ต้องมีระเบียบ มีค ำสั่ง มีอะไรข้ึนมำ มีกฎหมำยรองรับเพรำะว่ำต้อ งมี
กฎหมำยรองรับบำงทีคนที่สนใจจะไม่กล้ำ เพรำะฉะน้ันในตอนน้ีอำจจะต้องมีกำรแก้ไขกฎหมำย เช่น ตอนน้ีศำลท ำ e-filing แต่ยังไม่มีกฎหมำย มีเป็น
ระเบียบ ค ำสั่ง ที่ระบุว่ำเอกสำรใดสำมำรถใช้เป็นหลักฐำนได้ทั้งที่เป็นกำรพิมพ์ออกมำจำกเครื่องโดยที่ไม่ได้ผ่ำนกำรรับรอง ต้องแก้ปัญหำตรงน้ีว่ำหำกมี
กำรออกมำรองรับตรงน้ีได้ด้วย ระดับของกฎหมำยที่รองรับควรเป็นพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมเฉพำะมำตรำเข้ำมำ อำจจะไม่ใช่ทั้งฉบับ เป็นหมวด ๆ 
เพ่ือมำรองรับตัว E-Filing หรือ E-Auction 
ทรัพย์ที่เหมำะสมกับระบบออนไลน์คิดว่ำน่ำจะเป็นทรัพย์ประเภทที่เป็นหมู่บ้ำน น่ำจะมำรวมกันเป็นเหมือนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง เช่น บ้ำนจัดสรรใน
หมู่บ้ำนเกือบทั้งหมดอันน้ีสำมำรถรวมได้ ดูทรัพย์ได้ รู้ว่ำหมู่บ้ำนต้ังอยู่ที่ใด ควรมีกำรแยกประเภท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงจะเป็นบ้ำนจัดสรร ที่ดินว่ำง
เปล่ำ แยกขำยเป็นประเภทแต่ว่ำถ้ำน ำร่องที่ว่ำน่ำจะเป็นกำรตอบสนองของประชำชน คนอยำกได้บ้ำนที่อยู่อำศัย ก็อำจจะเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง 
ที่อยู่ในหมู่บ้ำน หรืออำจเป็นประเภทเป็นอำคำรพำณิชย์ โดยอำจมีกำรค ำนึงถึงช่วงรำคำท่ีสำมำรถท ำกำรขำยได้ง่ำย เพ่ือตอบสนองต่อแต่ละกลุ่มลูกค้ำ
ได้อย่ำงเหมำะสมกับเป้ำหมำยในกำรซื้อทรัพย์  
มูลค่ำทรัพย์ ควรจะคละกันไป เน่ืองจำกทรัพย์ที่มีกำรขำยน้ัน มีท้ังในระดับรำคำประมำณล้ำนกว่ำ ๒ ล้ำนกว่ำ และรำคำ ๕๐ – ๖๐ ล้ำน ซึ่งก็จะข้ึนอยู่
กับควำมต้องกำรของผู้ซื้อแต่ละรำยไป อีกทั้งในตลำดยังมีผู้ซื้อที่มีก ำลังซื้อสูงอยู่เป็นจ ำนวนมำกอีกด้วย หำกแยกมูลค่ำทรัพย์เป็นแบบเฉพำะเจำะจง
มำกเกินไป อำจท ำให้เสียโอกำสในกำรขำยทรัพย์ที่มีให้กับผู้ซื้อที่มีก ำลังซื้อได้  
กฎหมำยปัจจุบันที่ใช้บังคับอยู่ในเรื่องของเวลำเป็นกฎหมำยที่บัญญัติว่ำต้องยึดในเวลำที่พระอำทิตย์ข้ึนพระอำทิตย์ตกในเรื่องของกำรยึดทรัพย์ หำก
พระอำทิตย์ตกสำมำรถยึดต่อเน่ืองได้กฎหมำยก็ระบุไว้แล้วว่ำสำมำรถยึดต่อเน่ืองได้ หำกพระอำทิตย์ตกคนไม่สนใจที่จะเข้ำสู้เพรำะว่ำเป็น เวลำนอก
เวลำรำชกำรไปแล้ว 
หำกคนที่ประมูลเป็นคนไทยแต่ไม่อยู่ประเทศไทย กำรมอบอ ำนำจให้ประมูลในไทยน่ำจะดีกว่ำ ตอนน้ีคุณเข้ำมำสู้แทนคนอื่น หำกสมมติว่ำเขำต้องระบุ
ว่ำใครแทนใครในสัญญำซื้อขำยเรำจะไม่แก้สัญญำ ในสัญญำเรำออกเป็นนำย ก และไม่สำมำรถแก้ไขสัญญำซื้อขำยน้ันได้ เขำก็จะมอบอ ำนำจมำอย่ำงที่
ระบุไว้ สัญญำจะต้องมีชื่อเขำคนที่เป็นผู้รับมอบ ณ ปัจจุบันด ำเนินกำรให้ แต่ประเด็นว่ำสัญญำและหนังสือโอนจะต้องเป็นชื่อของผู้มอบเท่ำน้ันซึ่ งมี
กฎระเบียบด้วยว่ำในกรณีที่มำท ำแทนจะไม่สำมำรถแก้ไขชื่อได้ 
ส ำหรับกำรประมูลระบบออนไลน์หำกตัวผู้ประมูลอยู่ที่ต่ำงประเทศก็สำมำรถเข้ำประมูลได้แต่ยึดเวลำของประเทศไทยเป็นหลัก หำกยืนยันตัวตน หรือ
วำงมัดจ ำได้ กำรขำยทำงระบบออนไลน์หำกพัฒนำถึงข้ันหน่ึงแล้วอำจจะไม่ได้ห้ำม นอกจำกน้ีอำจจะมีปัญหำเรื่องสัญญำณอินเทอร์เน็ต  
ตอนน้ีกรมฯ ต่ืนตัวเรื่อง ๔.๐ เรำได้รำงวัลองค์กรภำครัฐ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ตอนน้ีท่ำนอธิบดี ฯ ท่ำนได้พัฒนำไปอย่ำงต่อเน่ือง ขณะน้ีเรำพัฒนำ
เรื่องโหนดในจังหวัดอื่น ๆ จำก ๙ จังหวัดเป็นมำกกว่ำ ๙ จังหวัด โดยอำจเริ่มจำกจังหวัดใหญ ่เช่น ภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดท่องเท่ียว คนมีก ำลังซื้อ และอำจ



มีกำรพัฒนำไปถึงเรื่องของกำรประมูลทำงมือถือก็ได้ คงต้องใช้เวลำ ๒-๓ ปีเพรำะว่ำเวลำพัฒนำระบบอย่ำงน้ีบำงที อำจจะต้องจ้ำงที่ปรึกษำสัญญำ
อย่ำงระบบล้มฯ ก็ใช้เวลำถึง ๓ ปีเพรำะว่ำเงื่อนไขต่ำงๆ และเป็นนวัตกรรม ทุกอย่ำงเพ่ือช่วยคน ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงต้นทุน เรื่องทรัพย์ก็สำมำรถเข้ำ
ชมทำงเว็บไซต์และหำกชอบก็สำมำรถเข้ำร่วมประมูลได้ 
กฎหมำยแก้ไขเพ่ิมเติมคงมีไม่มำกแต่ในส่วนของกรมฯตอนน้ีพัฒนำโหนดไปแล้วและรู้สึกว่ำมีกำรจ้ำงที่ปรึกษำมำพัฒนำโหนดเพ่ิมข้ึน ในกำรเรียนรู้
อำจจะไม่ต้องมือถือร้อยละ ๑๐๐ อย่ำงเดียวกับที่สหกำรประมูล ซึ่งจะมีลักษณะกำรประมูลที่เอำมือถืออยู่ที่บ้ำนหรือที่ไหนก็ได้แล้วก็เอำมือถือมำ
ประมูลในห้องได้แล้วค่อยยกป้ำยด้วยไปพร้อมกันแล้วมีกำร streaming ถ่ำยทอดสดเพ่ือควำมโปร่งใส ทุกคนมีสิทธ์ิเข้ำถึงได้หมดส ำหรับคนที่เข้ำไม่ถึง
เทคโนโลยี เรื่องกำรประมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์คือว่ำเป็นทำงเลือกเน่ืองจำกว่ำมีคนที่ไม่ค่อยรู้ หำกสนใจที่จะเดินทำงเข้ำมำก็ดี แต่ในขณะเดียวกันก็
สำมำรถประมูลแบบออนไลน์ได้ ตอนน้ีกรมฯ ถ่ำยทอดสดตลอดหำกสนใจก็สำมำรถเข้ำดูกำรขำยทอดตลำดได้ตลอดเวลำ เน่ืองจำกป้องกันระบบไม่
โปร่งใสก็สำมำรถเข้ำดูระบบออนไลน์ได้เลยจำกหน้ำเว็บไซต์ ในห้องขำยมีกำรบันทึกวิดีโอตลอดเวลำเมื่อมีคนต้ังข้อสงสัยว่ำท ำไมถึงไม่ได้ 
หลักเกณฑ์ในกำรขำยทอดตลำด ณ ปัจจุบัน คือรำคำของกำรประเมินที่ดินแต่ว่ำมันเป็นรำคำกลำงเท่ำน้ัน โดยจะขำยให้กับผู้ที่ให้รำคำสูงสุด
เพรำะฉะน้ันรำคำเริ่มต้นจึงไม่แพง และจะมีโครงกำรสวัสดิกำรของภำครัฐซึ่งกรมฯ จะขำยโดยมีกำรวำงหลักประกัน ๓,๐๐๐ บำททุกรำยกำร แต่ทรัพย์
ไม่เกิน ๑ ล้ำนบำท ถ้ำผู้เข้ำร่วมประมูลมีบัตรสวัสดิกำรภำครัฐก็สนองนโยบำยของรัฐบำลคือทรัพย์ไม่เกิน ๑ ล้ำนบำทวำงหลักประกัน ๓,๐๐๐ บำท 
โดยที่ไม่ต้องเข้ำเงื่อนไขของกรมบังคับคดี  
ด้ำนอุปกรณ์ควำมพร้อมเน่ืองจำกขณะน้ี ศูนย์สำรสนเทศจะมีควำมเชี่ยวชำญในเรื่องของ application เพรำะท ำ application มำมำก เท่ำที่ทรำบมี
ประมำณ ๖ - ๘ application แล้ว ซึ่งเป็นกำรพัฒนำโดยของกรมฯ เอง มีกำรพัฒนำเป็นข้อมูลคดี นักพัฒนำออกแบบในขณะเดียวกันมีจ้ำงที่ปรึกษำ
ท ำระบบต่ำง ๆ เช่น ระบบยึดทรัพย์ ตอนน้ีก็ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งน้ัน ตอนที่มีโควิด จะมีปัญหำเหมือนกัน มเีจ้ำหน้ำท่ีบำงส่วนที่ท ำงำนที่บ้ำน แต่ประเด็น
คือต้องมีคอมพิวเตอร์ เพรำะว่ำงำนส่วนใหญ่ผ่ำนคอมพิวเตอร์ ถ้ำไม่มีก็จะสแตนบำยที่กรมฯ และมีกำรเหลื่อมเวลำเป็นส่วนที่จะช่วยไปได้บำงส่วน  
ปัญหำ E-Offering ที่ใช้อยู่มีปัญหำเรื่องสัญญำณ ต่ำงจังหวัดบอกไม่ได้ ๙ โหนด หมำยควำมว่ำทุกสัญญำณพร้อมถึงจะเริ่มกำรขำย บำงครั้งขำยอยู่
สัญญำณหำยไปจำกจังหวัด ต้องหยุดท ำกำรขำย และต้องรอจนกว่ำสัญญำณจะกลับมำซึ่งไม่สำมำรถก ำหนดได้แน่นอนว่ำจะต้องใช้เวลำในกำรรอนำน
เท่ำใด ทำงกรมฯ มีแนวทำงแก้ไขคือทำงศูนย์ที่กรุงเทพจะเป็นตัวกลำงในกำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ระหว่ำงกำรท ำกำรขำยผ่ำน
ระบบออนไลน์ ท่ีผ่ำนมำพบว่ำมีกรณีของสัญญำณจำกภูมิภำคหลุดทุกครั้ง แต่ละครั้งมีระยะเวลำไม่เท่ำกัน แต่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ ท ำให้กำรขำย
สำมำรถด ำเนินต่อไปได้จนเสร็จ  
ในกรณีของข้อกฎหมำยเน่ืองจำกว่ำหำกใช้มือถือสัญญำณจะเข้ำมำที่ส่วนกลำง หำกไม่มีใครเข้ำมำก็จะไม่มีสัญญำณ เพรำะเวลำมีผู้เข้ำใช้ระบบจ ำนวน
มำกจะไม่ทรำบว่ำเป็นกำรเข้ำระบบจำกที่ใด ผู้เข้ำร่วมประมูลต้องรับควำมเสี่ยงน้ีเอง ต้องแน่ใจว่ำสัญญำณต้องแรงพอที่จะเข้ำมำสู้รำคำกันเหมือน
สหกำรประมูลซึ่งไม่เห็นตัวคนประมูลเลย หำกท ำได้จะลดกำรฮ้ัวลงได้เพรำะไม่เห็นหน้ำคนประมูล และผู้เข้ำร่วมประมูลมีรหัสซึ่งไม่สำมำรถทรำบได้ว่ำ
รหัสน้ีเป็นใคร หำกเกิดข้อผิดพลำดจำกระบบของตนเอง ผู้เข้ำร่วมประมูลต้องยอมรับได้อันน้ีอำจจะไม่ต้องถึงข้อกฎหมำย แต่อำจจะเป็นแนวปฏิบัติใน
กำรขำย E-Offering ว่ำผูเ้ข้ำร่วมประมูลต้องประมูลให้ทันเหมือนเวลำวำงหลักประกัน ต้องมีกำรแจ้งให้ทรำบทั่วกันเป็นระเบียบแนวปฏิบัติไม่ต้องแก้ไข
กฎหมำยเพรำะไม่ได้เก่ียวกับตัวกำรบังคับคดีในส่วนเรื่องกำรขำยทอดตลำดหรือว่ำมีค ำสั่งมำรองรับในเรื่องของกำรขำยแตกต่ำงกันไปขำยธรรมดำขำย 



ทอดตลำดโดยวิธีออนไลน์ 
วำงหลักทรัพย์ด้วยระบบออนไลน์ไม่น่ำจะมีปัญหำเพรำะว่ำเรำก็ใช้เครื่อง EDC อยู่แล้ว แต่ถ้ำเกิดว่ำเป็นมือถืออำจจะต้องวำงเงินประกันเหมือนซื้อ 
User และวำงเงินประกันหำกต้องกำรประมูลทรัพย์รำคำ ๓ ล้ำนข้ึนไปต้องมีเงินประกัน ๑๕๐,๐๐๐ บำท หำกอยำกจะซื้อทรัพย์รำคำ ๒ ล้ำนก็ได้แต่จะ
ต่ ำกว่ำน้ีไม่ได้ ต้องอยู่ที่ว่ำผู้เข้ำร่วมประมูลอยำกจะได้แต่รำคำเท่ำใด ถ้ำผู้เข้ำร่วมประมูลต้องกำรวำงไว้ ๑๕๐,๐๐๐ โดยประมูลได้ต้ังแต่ ๑ ล้ำนบำทไป
จนถึง ๓ ล้ำนแต่ว่ำจะเกิน ๓ ล้ำนไม่ได้และเงื่อนไขปัญหำจะเป็น ๒๕๐,๐๐๐ บำท จึงให้เป็นทำงเลือกว่ำบำงคนชอบออนไลน์ หรือชอบ walk in เข้ำมำ 
เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจเลยว่ำระบบจะไม่ล่ม เลือกเอำท่ีสะดวกไม่ต้องเดินทำงไม่ต้องลำงำน ดูที่ออฟฟิศ 
กำรเข้ำท ำสัญญำ คือตอนน้ีหำก walk in เข้ำมำสัญญำท ำต้ังแต่วันประมูลแล้วก็ ๑๕ วันน้ีต้องช ำระส่วนที่เหลืออีก ๑๕ วันยังไม่สำมำรถช ำระได้ ทำง
กรมฯ อนุญำตให้อีก ๓ เดือน ในกรณีระบบออนไลน์หำกชนะกำรสู้รำคำภำยใน ๑๕ วันต้องมำท ำสัญญำ หรือกรมฯอำจก ำหนดเป็นระยะเวลำอื่น ๆ 
เช่น ก ำหนด ๗ วัน หรือ ๑๕ วัน ถ้ำไม่ท ำสัญญำมัดจ ำจะน ำทรัพย์ออกขำยใหม่เพรำะว่ำมีเงินประกันคืนเงินเพ่ือใช้หน้ี ในกรณีที่มอบอ ำนำจจำก
ต่ำงประเทศสำมำรถมอบอ ำนำจให้เข้ำท ำสัญญำได้ หนังสือก็จะเป็นว่ำนำย ก โดยนำย ข  อำจจะเป็นมอบอ ำนำจท ำต้ังแต่ประมูลแล้วก็ถึงสัญญำ ๒ 
ธุรกรรม ยกเว้นเวลำไปท ำนิติกรรมกับที่ดินก็เป็นในส่วนของระเบียบของกรมที่ดินไปว่ำสำมำรถมอบอ ำนำจไปท ำอย่ำงอื่นไม่ได้หรือไม ่แต่ของทำงกรมฯ 
สำมำรถด ำเนินกำรแทนได้ทั้งหมด ในเขตของ สปก. ตอนน้ีดูแลในพ้ืนทีต่ลิ่งชัน เขตดุสิต  หนองแขม ๓ เขต ทรัพย์ของทำงน้ีจะมีรำคำไม่สูงมำก แถบน้ี
จะมีกำรขำยบ้ำนและที่ดินมำก คือ เป็นหมู่บ้ำนมำกเพรำะส่วนใหญ่ก็เลือกซื้อบ้ำน ตึกแถวจะมีบ้ำงประปรำย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นบ้ำนพร้อมที่ดิน 
นอกจำกน้ี ช่วงหลังธนำคำรบังคับคดีค่อนข้ำงเร็วอีกด้วย ทำงกรมฯ ขำยบ้ำนพร้อมที่ดินโดยลูกค้ำส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๐ ซื้อไปใช้เองจะมีส่วนน้อยที่ซื้อ
ไปเก็งก ำไร บำงคนอำจจะคิดว่ำเงินฝำกมีน้อยเก็บเป็นทรัพย์สิน ทรัพย์สินขำยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมูลค่ำเพ่ิมข้ึน จะเป็นที่ดินพร้อมบ้ำน ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ว่ำ
ถือว่ำร้อยละ ๑๐ ตอนน้ีคือเศรษฐกิจไม่ดี รำคำที่ดินอำจไม่เพ่ิมข้ึนทุกปี เช่น โครงกำรของรัฐบำลที่มีปัญหำบอกว่ำจะมีถนนตัดผ่ำนแต่ส ำรวจไม่คุ้มกับ
ต้นทุนเขำเปลี่ยนเส้นตรงทำงเป็นปทุมธำนี ธนำรักษ์ต้องปรับรำคำลงมำ คนซื้อตอนน้ันขำดทุน ดังน้ันโครงกำรของรัฐบำลก็เป็นส่วนหน่ึง เวลำส ำรวจไม่
คุ้มกับต้นทุนก็เปลี่ยนมำทำงปทุมธำนีล ำลูกกำตรงน้ันไม่ได้ผ่ำน ทำงธนำคำรจะต้องปรับรำคำลงหรือนักลงทุนคือควำมเสี่ยงเอำเอง แต่โครงกำรของ
รัฐบำลที่เป็นไปตำมท่ีส ำรวจไว้ และด ำเนินกำรไปตำมผลกำรส ำรวจก็มีมำกเช่นกัน  
กำรเข้ำดูทรัพย์หรือรำยละเอียดของทรัพย์ ทุกครั้งที่กรมฯ ออกรำยกำรหรือออกขำยทอดตลำดต้องบอกว่ำทรัพย์รำคำอำจจะไม่แพง แต่จะต้องไปดู
ทรัพย์ก่อน เช่น หำกเป็นทรัพย์จ ำเลยยังไม่สำมำรถบอกได้ หำกเป็นทรัพย์ตำบอด เจ้ำหน้ีท ำกำรยึดมำ แล้วน ำมำบังคับคดีขำยทอดตลำด กรมฯ ไม่
สำมำรถที่จะหลีกเลี่ยงกำรขำยได้  ฉะน้ันผู้ที่สนใจเข้ำร่วมประมูลซื้อทรัพย์ที่ประกำศขำยต้องไปดูก่อน หำกถูกใจจึงเข้ำร่วมประมูลซื้อทรัพย์ กรณีหลัง
ประกำศขำยมีกำรเขียนว่ำรอนสิทธ์ิเป็นเรื่องของกำรรอนสิทธ์ิ พนักงำนไม่รับผิดชอบ ผู้ซื้อจะต้องไปดูและถือว่ำรับผิดชอบเอง มีกรณีอย่ำงน้ีทรัพย์เรำ
ยึดไว้นำนผ่ำนมำ ๑๐ ปีแล้วสภำพเปลี่ยนแปลงไปจำกรูปที่มีซึ่งได้มำเมื่อตอนยึดทรัพย์ ฉะน้ันผู้ซื้อจึงจ ำเป็นต้องไปดูทรัพย์เสียก่อนตัดสินใจซื้อ บำงครั้ง
อำจพบว่ำสภำพทรัพย์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ขณะที่ยึดทรัพย์เดิมอำจมีทำงเข้ำ ในปัจจุบันอำจไม่มีแล้ว ถนนที่เคยมีอำจไม่มีแล้ว เป็นต้น  
ตอนน้ีกรมฯ ก ำลังจะท ำ MOU กับกรมที่ดินแต่เน่ืองจำกว่ำกรมที่ดินมีกฎระเบียบ และกกฎหมำยที่เกี่ยวข้องจ ำนวนมำก จึงได้มีกำรชะลอไว้ก่อน แต่ใน
เรื่องของหมำยศำลต้องก ำหนดสถำนที่ออกมำเป็นรูปภำพประกอบกับรำยงำนเดินหมำย เพ่ือเป็นส่วนประกอบกำรเดินหมำย ในสมัยก่อนไม่สำมำรถ
ระบุได้ว่ำได้มีกำรไปตรวจดูสถำนที่จริงอีกครั้งหรือไม่ ประกอบรำยงำนว่ำวันน้ีได้ไปบ้ำนเลขที่น้ีเจอใครบ้ำง ไปดูที่ตรงไหน กำรใช้ภำพถ่ำยได้ถ่ำยเอง



หรือไม่ หรือใช้ภำพถ่ำยที่ทำงฝ่ำยจ ำเลยเป็นผู้ส่งมำให้  
คุณประมูลทรัพย์อยู่ในส ำนักงำนที่ดินที่ใด ในข้อมูลจะมีบอกไว้ และเมื่อไปแจ้งที่กรมที่ดิน ว่ำท่ีต้ังทรัพย์อยู่ที่อ ำเภอใด สำมำรถติดต่อเจ้ำพนักงำนได้เลย  
เน่ืองจำกปกติเมื่อยึดทรัพย์จะต้องแจ้งกรมที่ดินเพ่ือบันทึกกำรอำยัดไว้ว่ำที่ดินที่น้ันๆ ได้มีกำรยึดทรัพย์แล้ว จะไม่สำมำรถท ำกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนได้ 
โดยแจ้งไปที่ดินที่อยู่ในเขต เพรำะฉะน้ันหำกผู้ซื้อทรัพย์ไม่แน่ใจ สำมำรถดูได้ในส ำนวนแจ้งกำรยึดทรัพย์ได้ เวลำท ำกำรโอนก็เช่นเดียวกัน เวลำโอนซื้อ
ได้เสร็จ ก็ต้องท ำหนังสือที่ดินที่น่ันเพ่ือไปโอนกรรมสิทธ์ิดูได้ มีกำรประสำนงำน มีติดปัญหำที่ส ำนักงำนที่ดินบ้ำง งำนของส ำนักงำนที่ดินจะมีกำร
ประสำนงำนกับงำนของกรมฯอยู่มำก ในกรณีต่ำงจังหว้ด เรำก็มีหลักประกันง่ำย หำกอยำกรู้ว่ำเรำยึดที่ดิน ณ ตอนน้ีถ้ำไม่มีภำระจ ำนองก็สำมำรถส่ง
แฟ็กซ์ได้เลย เพรำะไม่มีภำระจ ำนองอำจจะมีปัญหำว่ำเรำยึดเช้ำโอนบ่ำยหนังสือยังไม่ไป เรำก็จะส่งแฟกซ์ก็จะประสำนกับเจ้ำหน้ำที่ว่ำขออนุญำตใน
กรณีที่ไม่มีภำระจ ำยอม แต่ถ้ำมีภำระจ ำนองติดธนำคำร ก็ต้องรอกำรด ำเนินกำรจำกทำงด้ำนธนำคำรด้วย ซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำออกไป 
กรมที่ดินยังคงมีประเด็นติดขัดเรื่องของกำรพัฒนำเทคโนโลยี กำรพัฒนำเทคโนโลยีของทำงกรมบังคับคดีน้ันมีควำมพร้อม แต่เมื่อส่งเรื่องในข้ันตอนที่
ต้องเก่ียวข้องกับกรมที่ดิน โดยที่ทำงกรมที่ดินยังไม่มีกำรพัฒนำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังคงใช้ระบบเอกสำรแบบเดิมซึ่งยังคงเป็นกำรใช้กระดำษ เช่น 
กำรออกโฉนดที่ดิน ประเด็นส ำคัญในกำรพัฒนำคือกำรจัดท ำ database ซึ่งหำกต้องกำรพัฒนำจำกระบบด้ังเดิมที่เป็นกระดำษน้ัน ก็เป็นเพียงกำร
อัพเดทข้อมูลที่อยู่ในกระดำษ เช่น โฉนด เข้ำสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตอนน้ียังไม่มี หำกต้องกำรตรวจสอบข้อมูลในโฉนดที่ดินยังคงต้องเป็นกำรสืบค้น
จำกกระดำษ ดังน้ันกำรขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงมีควำมล่ำช้ำ ซึ่งส่งผลท ำให้กำรขำยทรัพย์น้ันเกิดควำมล่ำช้ำ มีควำมเห็นว่ำหำกกรมที่ดินสำมรถพัฒนำใน
ส่วนน้ีได้ จะท ำให้กระบวนกำรขำยทอดตลำดมีควำมรวดเร็วมำกข้ึน  
หำกเป็นระบบออนไลน์เต็มร้อย กรมบังคับคดีอำจจะเป็นคนควบคุมและให้มีคนนอกเข้ำมำช่วยในกำรดูแลระบบ ซึ่งในส่วนน้ีอำจจะซับซ้อนเกินไป ใน
ส่วนที่เป็นบุคคลภำยนอกอำจจะเข้ำมำช่วยดูแลระบบแต่ไม่ใช่ในเรื่องของกำรให้เอกชนมำท ำกำรขำย ในส่วนของรำคำอำจจะคุมยำก หำกคุมได้จะต้อง
ใช้ระเบียบที่เข้มข้นข้ึน มีแนวคิดว่ำหำกมีงำนเยอะอำจจะให้เอกชนเข้ำด ำเนินกำร เน่ืองจำกเกี่ยวเน่ืองกับหลำยส่วน เพรำะหำกเกิดควำมเสียหำย มี
คู่ควำม และเรื่องกำรขำยเป็นหัวใจของกรมบังคับคดี เป็นระบบที่จะต้องแจ้งเรื่องของกำรขำยว่ำนัดแต่ละครั้งขำยอย่ำงไร และต้องก ำหนดสถำนที่ขำย 
หำกท ำระบบออนไลน์ต้องเป็นประเทศระดับเดียวกัน หำกเป็นเกำหลีหรือสิงคโปร์ก็เป็นได้ โดยอำจมีกำรเรียนรู้จำกประเทศเหล่ำน้ีในกำรท ำระบบด้วย 

 



ภาคผนวก ค: ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ท าการทอดตลาดทั้งราชการและเอกชน จ านวน ๓ คน (จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน) 

รายชื่อผู้ท าการทอดตลาด 
ทั้งส่วนราชการและสว่นเอกชน  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

นางอรัญญา ทองน้ าตะโก   
อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวง
ยุติธรรม 

การขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี 
สินทรัพย์ที่เข้ามาที่กรมบังคับคดีจะมีจ านวนมากข้ึนเรื่อยๆ เจ้าหน้ีหลักใหญ่คือเจ้าหน้ีจ านอง ธนาคาร ที่บังคับช าระหน้ีให้กับลูกหน้ี ่ึ่งทางกรมบังคับคดี
จะมองข้ามคนรุ่นใหม่ไม่ได้เพราะเป็นคนที่มีก าลัง่ื้อ จึงได้ด าเนินการ E-Offering ให้เป็นอีกทางเลือกของคนที่ต้องการเข้าประมูล ส าหรับคนที่อยู่
ต่างจังหวัดอาจเห็นทรัพย์ที่จะขายที่กรุงเทพฯ ่ึ่งอาจจะไม่ต้องเดินทางมา ยกเว้นค่าต๋ัวเครื่องบินถูกกว่าค่าเสี่ยงภัยก็สามารถเข้ามาประมูลในห้องประมูล 
ณ จังหวัดน้ัน ๆ ได้ ดีกว่าไปเสี่ยงภัยในความล่าช้าของระบบที่อาจไม่วางใจ ท าให้การท า E-Offering ที่ผ่านมาหลายครั้งยังไม่ค่อยประสบผลส าเร็จ
เท่าที่ควร คนเสนอคือคนที่อยู่ในห้องประมูล ดังน้ันอาจจะมีการเสนอขายที่ต่างจังหวัดเพราะคนกรุงเทพฯ อาจสนใจที่่ื้อ ระบบออนไลน์มากกว่าคน
ต่างจังหวัด ท าการทดลองโดยให้ขอนแก่นกับเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง อาจเสนอผู้แทนโจทก์เน่ืองจากการมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สามารถขอเบิกได้
เน่ืองจากผู้แทนโจทก์ในแต่ละคดีเป็นการ outsource อย่างไรก็มีค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ส าหรับกรณีที่ออกเดินทางไปต่างจังหวัด เป็นเรื่องที่
กรมฯ มองภาพไม่ชัดเพราะยังไม่ได้ศึกษา ถือเป็นอุปสรรคประการหน่ึง เพราะผู้แทนโจทก์คิดว่าสามารถได้ค่าตัวเพ่ิมมากกว่าหรือไม่ เป็นอีกจุดท่ีกรมฯ ยัง
มองไปไม่ถึง  ่ึ่งเข้าใจว่าผู้แทนโจทก์ต้องเข้าไปขัดทรัพย์หรือดันราคา เพ่ือให้ผู้่ื้อเพ่ิมราคาข้ึนจากฐานที่ตนเองอยู่โดยคิดว่าหากมีฐานราคาและให้ต่อ จะ
สามารถดันราคาให้ข้ึนไปได้ ในลักษณะแบบน้ีผู้แทนโจทก์มาพร้อมกับเงินและต้ังราคามาอย่างดีเพ่ือท าให้สีสันของการขายขยับข้ึนไป ผู้แทนโจทก์ที่เป็น
ธนาคาร เป็นสถาบันการเงินทุกรายเอาราคามาด้วย หากไม่เอาราคามาด้วยและเกิดพลาดไปท าให้ได้ราคาที่คน่ื้อไปน้ันต่ ากว่าราคาที่ตนเองก าหนด ไว้ 
จะมีการต้ังกรรมการสอบ และผู้แทนโจทย์ต้องรับผิดในราคาน้ัน เคยพบตัวแทนโจทก์ที่มาไม่ทันและก าหนดราคาขายที่ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่มาไม่ทัน 
และขายออกไปได้ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงต้องรับผิดในความต่างน้ัน การขายของกรมฯ เริ่มต้ังแต่ ๙.๐๐ น. จนกระทั่งเสร็จ เพราะอยู่ที่เน้ือในแต่ละคดีว่า
สู้กันมากน้อยระดับใด หากประมูลกันนาน อาจเป็นชั่วโมง เริ่มไต่ราคากันข้ึนไปบางครั้งติดกัน ๑๐ คดี หากไม่มีคน่ื้อจะเร็วมาก ไม่สามารถก าหนดได้ว่า
แต่ละคดีจะใช้เวลาในการประมูลนานเท่าใด ไม่มีคนมาหน้างานก็มี บางครั้งคนสองคนก็ไล่ราคากันนานมากเป็นครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหน่ึง 
การขายทอดตลาดในรูปแบบ E-Offering ของกรมบังคับคดี 
ในส่วนของ E-Offering จะท าการทดลองเปลี่ยนจากศูนย์กลางเป็นโหนดและเปลี่ยนจากโหนดเป็นศูนย์กลางเพ่ือวิเคราะห์ดูว่าคนในกรุงเทพฯ ชอบการ่ื้อ
ขายระบบออนไลน์ในระดับใด อาจจะสอบถามเรื่องของการขาย E-Offering ว่าดีหรือไม่ หรือต้องการเข้าร่วมหรือไม่ ทางกรมฯ ต้องการคนที่สนใจเปลี่ยน
หน้าใหม่เข้ามา หากกรมฯ ยังปล่อยให้คน่ื้อเป็นคนกลุ่มเดิมอาจเกิดการสมรู้กัน ตอนแรกที่เข้ามาไม่ได้เป็นเพ่ือนกันแต่พอ่ื้อไป่ื้อมากลายเป็นเพ่ือนกัน 
ไม่ได้ให้ราคากันตามจริง เลยท าให้ไม่ได้ราคาตามท่ีต้องการ หรือบางครั้งคนหน้าใหม่ไม่กล้าท่ีจะให้ราคาตามท่ีต้องการจะสู้ คิดว่าการขายทอดตลาดแบบน้ี
มีข้อดีด้านหน่ึงคือท าได้ตามต้องการ ไม่ต้องเกรงใจหรือกลัว่ึ่งกันและกัน บางครั้งบางรายกลัวพอถูกไล่ประมูลมาก ๆ ก็รู้สึกไม่ปลอดภั ย กรมฯ มี
กรรมการในการขายทอดตลาดอยู่แล้วเพ่ือให้การขายทอดตลาดเป็นไปอย่างโปร่งใส แต่พอให้ราคาไปแล้วก็มีเรื่องของการร้อง การเพิกถอนเข้ามา กรมฯ 
มองว่าช่องทางการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์อาจจะมาเติมเต็มในเรื่องการขายได้ เช่น ทรัพย์บางอย่างที่จะ่ื้อเป็นทรัพย์ง่าย ๆ ไม่ต้องตัดสินใจมาก 



ประเภทโทรทัศน์ ตู้เย็น เปิดออกมาแล้วแล้วเป็นลักษณะที่ชอบ ก็ยังอยากจะไปหน้าร้านอยู่ ในเรื่องของการขายทอดตลาดยังมองว่าเป็นคน ๒ กลุ่ม คือ 
ตัดสินใจ่ื้อโดยที่ไม่ต้องเห็นของจริง และไปดูมาแล้วต้องการ่ื้อ จากการที่มีแผนผัง ดูสภาพ ในบางครั้งไม่ได้มีการเปลี่ยนภาพถ่าย ตอนถ่ายภาพยังเป็น
ป่าแต่ตอนน้ีเป็นถนนตัดผ่าน/ดูดีข้ึน คนที่ต้องการ่ื้อทรัพย์จริงๆ ก็มี แต่พวกที่ไม่ดูทรัพย์ก็มีเป็นพวกที่่ื้อมาขายไป หรือบางครั้งก็มีค าสั่ง่ื้อมาแล้วว่าต้อง
่ื้อแปลงน้ี ในห้องขายทอดตลาดก็จะมี่ื้อด้วยตัวเองและรับจ้าง่ื้อ  
กรมฯ ยังต้องการให้มีหลาย ๆ ทาง ทราบมาว่า E-Offering ยังไม่ดีเท่าท่ีควร การจุดประกายให้เห็นว่ากรมฯ พยายามท่ีจะปรับและท าบางเรื่องข้ึนมาก่อน 
โดยไม่สามารถละเลยคนที่่ื้อด้วยกระดาษได้ ใจจริงการขายระบบออนไลน์ไปทั้งหมดเลยอาจจะง่ายกว่า หากกรมฯ ประกาศว่าคนที่มาประมูลในวันน้ีให้
ย่ืนทางอิเล็กทรอนิกส์เท่าน้ัน อาจนึกเทียบกับกรมสรรพากรที่สามารถให้ยื่นเสียภาษีแบบกระดาษได้ แต่คนที่ย่ืนทางระบบออนไลน์และไม่เข้าใจในระบบก็
อาจจะบอกว่ากรอกไปแล้วไม่สามารถด าเนินการได้ ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรข้ึน โหลดไม่ถูกต้องก็มี หากย่ืนผ่านระบบออนไลน์แล้ว เกิดทางกรมสรรพากร
ต้องการตรวจสอบก็ต้องเก็บเอกสารตัวจริงให้ จึงถือเป็นเรื่องง่ายกว่าส าหรับหลายคนในการเดินเข้าไปถึงกรมสรรพากรด้วยตนเอง ที่ในทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ห้ามคนที่เดินเข้ามาย่ืนเอกสารตัวจริง จึงต้องเก็บเอกสารไว้ ปัจจุบันมีการย่ืนเอกสารทาง e-filling หากมีคนเดินเข้ามาเพ่ือให้ท าให้ 
ทางกรมฯมีการเตรียมคอมพิวเตอร์และมีเจ้าหน้าที่แนะน าเพ่ือเป็นการให้บริการและท าให้ผู้มาใช้บริการมีความรู้สึกที่ดี ดังน้ัน กรมฯ ต้องเปลี่ยนวิธีท า 
ค่อย ๆ ปรับไป โดยหวังในเรื่องความรวดเร็วหากเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมายคืออยากเห็นทางเดียว แต่ในช่วงเริ่มต้นอาจยังท าไม่ได้ และยังไม่
สามารถละเลยคนที่ถือกระดาษอยู่ 
ส าหรับ device น้ัน หากใช้โทรศัพท์ของตนเองจะเป็นการดี เพราะไม่ต้องการให้ใช้เครื่องของกรมฯ เน่ืองจากถ้า่ื้อไม่ได้อาจจะกล่าวโทษว่าเป็นเพราะ
เครื่องของกรมฯ หากไม่เกเรและยอมรับก็ดีไป แต่คนที่เกเรมีทุกวันที่ขายสดยกป้ายกันก็ยังเถียงกันว่าเขายกเร็วท าไมไม่ได้ ต้องเอากล้องมาเปิดให้ดูกันว่า
อีกคนยกก่อน ในส่วนระบบออนไลน์ใครต้องการ ก็ใช้โทรศัพท์ของตัวเอง ความสามารถก็ของตัวเอง แต่ระบบในห้องสัญญาณต้องมีความเสถียรหากมาน่ัง
ในห้อง หรือที่บ้านอันน้ีต้องเป็นอินเทอร์เน็ตที่บ้านของตัวเองแล้วที่ต้องเสถียร 
ระยะเวลาในการใช้ระบบออนไลน์แบบสมบูรณ์ ทางกรมฯ ต้องการเห็นผลที่เกิดข้ึนจริง คือ ปี ๒๕๖๖-๖๗ การที่กรมฯ เปิดระบบออนไลน์ แต่ยังไม่
สามารถท าได้ทันที ต้องเขียนระเบียบค าสั่งหรือท าอะไรอีกหลายอย่างกว่าจะได้ กรมฯ คิดว่าปลายปี ๒๕๖๖ หรือต้นปี ๒๕๖๗ หากท าได้เราจะปรับระบบ 
E-Offering ให้ดีข้ึน แต่อยู่ในห้อง และสามารถใช้โทรศัพท์ของตัวเอง โดยอาจจะมีการปรับเพ่ือให้เกิดการปรับพฤติกรรมของผู้ใช้  
รูปแบบการด าเนินการขายทอดตลาดออนไลน์ 
ตัวอย่างการด าเนินการของประเทศเกาหลีใต้ก็ต้องใช้เวลา เพราะต้องค่อยๆ ไป มิฉะน้ันจะถูกต่อต้านจากผู้่ื้อ โดยทั่วไปคนที่ถือเงินมาประมูลส่วนใหญ่
เป็นคนที่อายุ ๕๕ ข้ึนไป บางที ๖๐-๗๐ ที่อาจจะ่ื้อเพ่ือลงทุนให้ลูกให้หลาน แต่คนที่เป็นคนได้รับอาจจะไม่ค่อยสนใจ คนที่จะท าให้ตลาดคึกคักจึงน่าจะ
เป็นคนอายุ ๔๐ ที่ก าลังสนใจในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ อาจจะขยับในเรื่องของการขายแยกทรัพย์ ว่าทรัพย์ประเภทใดที่ควรน าไปขายทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ คอนโดไปขายระบบออนไลน์ดีหรือไม่ เป็นกลุ่มหรือเป็นอะไรที่เห็นได้ชัดไม่ต้องเสี่ยงภัยมากนัก เน่ืองจากมีคนหลายกลุ่มทางกรมฯ จึงไม่
สามารถทิง้แต่ละกลุ่มได้ 
การเตรียมพร้อมของกรมบังคับคดี 
ในส่วนของบุคลากรไม่ค่อยกังวลเน่ืองจากบุคลากรใช้เทคโนโลยีต้ังแต่เริ่มต้นในส่วนของการบังคับคดีแพ่งทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อาจจ ะมีบุคลากร



อาวุโสที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบ้าง และหากจะต้องท าก็ต้องจ้างคนมาช่วยสนับสนุน ในส่วนที่กรมจะพัฒนาเองหรือจ้างให้บุคคลภายนอกเข้ามาด าเ นินการ
ให้ การจ้างคนนอกอาจจะไม่ค่อยมั่นใจนักเพราะกรมฯ เคยใช้เจ้าพนักงานบังคับคดีที่เป็นเอกชน ผู้รับบริการจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าใด ธนาคา รเองใช้เจ้า
พนักงานบังคับคดีเอกชน เน่ืองจากบุคลากรของกรมฯ มีน้อย และปริมาณคดีของกรมฯ มีมากกว่า  กว่าท่ีกระบวนการจะเสร็จ ่ึ่งยังมีความต้องการได้รับ
บริการที่ดีเหมาะสมและราคาถูก หากให้เอกชนไปท า ยังไม่มั่นใจว่าหากมีการร้องเรียน จะร้องเรียนได้ที่ไหน แต่หากเป็นราชการมีช่องทางในการร้องเรียน 
ต่อให้กรมฯ ท าถูกต้องก็ต้องมีการชี้แจงเป็นกระดาษในทุกประเด็น ผู้รับบริการรู้สึกว่าหากเป็นระบบราชการยังมีหัวหน้า มีฝ่ายให้ร้องเ รียนและออกมา
รับผิดชอบ ในส่วนธนาคารก็ยังมั่นใจในตัวกรมฯ อยู่ 
การด าเนินการของกรมบังคับคดีที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
การขายในลักษณะน้ีเป็นการขายตามกฎหมาย่ึ่งถูกบังคับ ความพอใจของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน ต่างจากการที่ธนาคาร่ื้อสินทรัพย์จากกรมฯ 
ไปแล้วไปขายต่อ ่ึ่งธนาคารสามารถท าได้ตามท่ีก าหนด จะไปท าการบูรณะไปดูแล ธนาคารจะมีบริษัทเข้ามาและรับต่อไปสามารถท าก าไรได้ดี บางผู้ที่่ื้อ
จากกรมฯ ไม่ทันก็ไป่ื้อจากธนาคาร ตรงน้ันจะมองเห็นได้ว่าไม่ต้องมาเสี่ยงภัยในเรื่องของการฟ้องขับไล่ กรมฯพยายามที่จะผลักดันการแก้กฎหมายหาก
ร้องแล้วไม่สามารถเพิกถอนได้ เดิมมีเรื่องของการคัดค้านด้านราคา เช่น คัดค้านราคาได้ ๑ ครั้ง หลังจากน้ัน ก็มีการแก้กฎหมาย ในเรื่องของการแก้
กฎหมายน้ัน กรมฯ ท างานด้วยความถูกต้อง เน่ืองจากเป็นตัวกลาง โจทก์จะรู้สึกว่าท าไมขายช้าหรือจ าเลยจะคิดว่าท าไมเร่งรัด เพราะกรมฯ ต้องรักษา
เส้นทางตรงกลาง่ึ่งเป็นเรื่องยาก ในเรื่องของการขายทอดตลาดเป็นเรื่องของการปลิดชีวิต/วิญญาณของเจ้าของทรัพย์เดิมไป การยึดยังไม่รู้สึก เท่ากับ
ตอนขายออก บางครั้งทางกรมฯ ก็มีผิดพลาดบ้าง เช่น โหลดแผนที่ต้ังให้ผิด เน่ืองจากทรัพย์ในปริมาณมาก อาจเกิดการผิดพลาดข้ึนมาได้ บางครั้งผู้แทน
โจทก์มาส่งเอกสารให้กรมฯ ผิด ท่ีแปลงน้ีแต่มาส่งแผนผังผิดที่กัน บางครั้งโจทก์เองก็ไปตอนที่ท าสินเชื่อ เจ้าหน้าที่เดินหมายของกรมฯ ต้องไปดูทรัพย์แต่
บางครั้ง กรมฯ ก็ไปตามท่ีจดที่ดินตรงน้ีเป็นที่ดินว่างเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่ อาจจะเป็นสาเหตุในเรื่องของการเพิกถอนการขายได้ทั้งสิ้น  ส าหรับภาพทรัพย์
น้ันมาจากโจทก์ ่ึ่งน าภาพถ่าย แผนที่ต้ังทรัพย์ กรมฯ ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปสืบทรัพย์ส่งมาให้และให้พนักงานเดินหมายไปยิงพิกัดเพ่ือยืนยันความถูกต้อง 
การเริ่มต้นของกรมฯ เป็นการต้ังต้นจากผู้แทนโจทก์เป็นคนต้ังเรื่องเข้ามา ในเรื่องของการตลาดมีการน าข้อมูลไปไว้ในศูนย์ข้อมูลการตลา ดและ
อสังหาริมทรัพย์ หากไปเชื่อมลิงค์ก็จะมีให้เห็น มีทางธนาคารมาข้อลิงค์เพ่ือไปประกาศหน้าเว็บไ่ต์ของธนาคาร ตอนแรกมาขอข้อมูลเพ่ือไปลงหน้า
เว็บไ่ต์ที่ธนาคารน้ันไม่สามารถท าได้ ่ึ่งหากเอาลิงค์ไปวางอาจจะดีข้ึนส าหรับการประชาสัมพันธ์หรือการตลาด มีการไปท ามหกรรมการขาย เช่น ที่ศูนย์
ประชุมสิริกิต์ิ คนเข้าไปร่วมมากเน่ืองจากวันท างานไม่สามารถมาดูทรัพย์ได้ การขายในวันเสาร์จึงได้ผลดี การจัดมหกรรมน้ีเป็นเรื่องส าคัญเพราะเพ่ิมฐาน
ของผู้่ื้อ และจะท าให้การสมรู้ในการประมูลลดลง เป็นวิธี/เส้นทางที่กรมฯ ด าเนินการ ในส่วนของคนที่ท าอาชีพ่ื้อ-ขาย กรมฯ ก าหนดไว้ประการเดียว
คืออย่าเข้ามากวนคนที่เข้ามา่ื้อปกติ การสมรู้กัน การกวนว่าคุณต้องจ่ายผม ๕๐,๐๐๐ บาท แล้วจะยอมปล่อยให้ ในรูปแบบเช่นน้ีห้ามท า ทางกรมฯ 
จะแจ้งต ารวจ เอาจริงเพราะท าให้ตลาดตาย ต่อไปจะไม่มีคนมาประมูลเหลือแต่พวกคนที่สมรู้กัน เพราะคนใหม่เข้ามาจะเจอพฤติกรรมแบบน้ี กรมฯ มี
การติดกล้องสอดส่องคนที่มีพฤติกรรมเช่นน้ี และเชิญออกจากห้องขายทอดตลาด บางคนเข้ามาจับเสือมือเปล่า เมื่อมีผู้ประมูลได้เดินเข้าห้องน้ า ก็ตามขม
ขู่ว่าจะร้องขัดทรัพย์เรียกให้จ่ายเงินจะได้ไม่ร้องขัดทรัพย์ ่ึ่งปัจจุบันกรมฯ มีสตรีมมิ่งไลน์ แต่ต้องเป็นเฉพาะระบบแอนดรอยด์เท่าน้ัน บางครั้งเป็นการร้อง
เพ่ือประวิงเวลา หากไม่ได้เดือดร้อนก็ไม่เป็นอะไรมากแต่บางคนเงินก็ไม่สามารถมาแช่ได้เป็นเวลานาน ๆ 
 



นายศราวุธ จารุจินดา  
กรรมการบริหาร  
บริษัทสหการประมูล จ ากัด 
(มหาชน) 

การให้บริการประมูลทรัพย์ของสหการประมูล 
การประมูลที่สหการประมูลท าอยู่ไม่ใช่การบังคับคดี ประเด็นของสหการประมูลจะเน้นที่เรื่องเทคนิคการขายมากกว่ากระบวนการขายทอด ่ึ่งหากแบ่ง
ตามประเภทของการขายจะแยกเป็น ๓ ประเภท คือ 
ประเภทที่ ๑ ขายโดยการที่เจ้าของไม่ต้องการขาย แต่เจ้าหน้ีต้องการขาย น่ันคือกระบวนการบังคับคดี เพราะเหตุน้ีความเป็นกรรมสิทธ์ิยังอยู่ที่ลูกหน้ี 
ประเภทที่ ๒  การขายทอดตลาดคือสิ่งที่เราท า โดยชื่อกรรมสิทธ์ิเป็นของไฟแนน่์ คือการขายทอดตลาดของสหการประมูลคือรถที่ผู้ขายเอามาขาย
สหการประมูลโดยชื่อ โดยกรรมสิทธ์ิเป็นของไฟแนน่์ เพราะฉะน้ันผู้เอามาขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิจริง ๆ  
ประเภทการขายที่ ๑ และที่ ๒ กรรมสิทธ์ิต่างกัน ประเภทแรก กรรมสิทธ์ิเป็นของลูกหน้ี ส่วนประเภทที่สองกรรมสิทธ์ิเป็นของเจ้าของรถ 
ประเภท ๓  การประมูลของโบราณเจ้าของต้องการขายและเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิด้วย 
เพราะฉะน้ัน หากแยกตามประเภทจะมีอยู่ ๓ ประเภท ส่วนที่อยู่ในกระบวนการของการบังคับคดีคือประเภทที่ ๑ เท่าน้ัน ประเภทที่ ๒ กับประเภทที่ ๓ 
เจ้าของเป็นคนน ามาขาย ลูกหน้ีในกระบวนการขายทอดตลาดของสหการประมูลก็แค่เข้ามาสู้ราคา ่ึ่งไม่เหมือนกับกระบวนการบังคับคดีที่วุ่นวายอยู่
เพราะลูกหน้ีมาค้าน/มายกเลิก ตัวอย่างเช่น หนังเรื่องเพ่ือนที่ระลึกที่ไปถ่ายท าที่ตึกสาทรยูนิค ตึกน้ันเป็นคดีในปี ๒๕๔๐ จนปัจจุบันธนาคารก็ยังยึด/ท า
การขายไม่ได้เพราะว่าความเป็นเจ้าของอยู่ที่ลูกหน้ี ่ึ่งสามารถยกข้อต่อสู้ได้มากมาย กรณีน้ันตอนขายทอดตลาดบางครั้งผู้เข้าสู้ราคาเข้ามาแข่งราคาเมื่อ
ประมูลได้แล้วก็ทิ้ง และมีการประมูลใหม่กว่ากรมบังคับคดีจะเรียกประมูลใหม่ใช้เวลาประมาณ ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน ปรากฏว่าเมื่อถึงกระบวนการ
ประมูลท าการสู้กันจนเกิดการพอใจ เมื่อจะท าการขายเขาย่ืนฟ้ืนฟูกิจการอีกก็ขายทอดตลาดไม่ได้  ด าเนินการคุยกันเรื่องฟ้ืนฟูกิจการแต่ไม่ส าเร็จ การย่ืน
ฟ้ืนฟูกิจการไม่ได้ท า ฉะน้ันจึงชี้ให้เห็นว่ากระบวนการของกรมบังคับคดีในแง่ของกฎหมาย ท าให้กระบวนการล่าช้าเรื่องขายทอดตลาด ส าหรับ เรื่อง E-
Auction เป็นเพียงแค่ช่วยให้ผู้เข้ามาร่วมประมูลสะดวก และอาจจะเป็นการตลาดมากกว่าจะเป็นการขาย ปัจจุบันกรมบังคับคดียังมีการสมยอมในการ
เสนอราคากันอยู่ เช่น กรณีที่ดินแปลงใหญ่ ๆ เมื่อประมูลกัน ผู้เข้าประมูลรายใหญ่ด าเนินการเข้ามา หากไม่อยากแข่งก็จ่ายเงินเข้ามาไม่ต้องแข่งใน
กระบวนการของกรมบังคับคดี 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการประมูลของบริษัทฯ 
รูปแบบของการท าการประมูลเคยมีการปรับแล้วแต่ลักษณะของทรัพย์ที่จะท าการประมูล ประเภทของการแข่งขันราคา กรมบังคับคดีต้องกังวลในเรื่อง
ของความโปร่งใส แต่กังวลในเชิงกฎหมาย เช่น มีท่ีริมหาดหัวหินคนรอประมูลกันมาก พอถึงเวลามีการประมูลจริงไม่มีใครรู้ มีเพียงแค่เจ้าเดียวได้ไปเพราะ
เพียงแค่ดึงประกาศน้ีออก ส าหรับกระบวนการประมูลของกรมฯ เป็นเพียงการมองในแง่ของข้อกฎหมาย แต่ไม่ได้มองในแง่ปฏิบัติหากเป็นเอกชนท าจะท า
ให้โปร่งใส คือ การตลาดเมื่อท าอะไรไม่ถูกต้องคนก็จะร้องเรียนเพราะฉะน้ัน การตลาดเป็นการฟรีทุกอย่างเพ่ือให้เข้ามา  
ส าหรับการดูทรัพย์จะมีเรื่องของการรับประกันมีมาตรฐาน เกรด และมีทีมงาน ทีมช่างมาตรวจว่าเกรด A เกรด B เกรด C และมีการรับรู้ว่าทางผู้ท าการ
ประเมิน เจ้าของทรัพย์ และผู้่ื้อ มีนิยามท่ีตกลงกันว่าอย่างน้ี หากบิดเบี้ยวผู้่ื้อจะมองว่าไม่ใช่เกรดน้ี ราคาไม่ใช่เท่าน้ี อาจจะมีการปฏิเสธกัน นิยามคือสิ่ง
ส าคัญที่สุด ถ้าหากต่างจากนิยามเป็นเรื่องของการปฏิบัติ ทางสหการประมูลมีช่างที่จะท าการตีเกรดให้ และข้ึนเว็บไ่ต์ รวมทั้งการประมูลใน E-Auction 
จะมีการแจ้งเกรดว่าอันน้ีเกรดอะไร ลูกค้าสามารถกดดูได้ว่าเกรด C เกรด A คืออะไร เพ่ือให้ชัดเจนว่านับดูเข็มไมล์ หรือว่าติดโครงสร้าง หากคนมาดูรถ
เร็วๆ และไม่มีประสบการณ์ ก็จะมีผู้ช านาญ เช่น รถประสบอุบัติเหตุมามีการตัดต่อรถคือชนแล้วข้างหน้าเสียไป เอามาต่อเป็นคันเดียว โคร งสร้าง



เปลี่ยนไป ทางบริษัทจะเป็นคนระบุได้ว่าชนมาหนักมากหรือน้อยระดับใด เจอน้ าท่วมหรือไม่ การรับประกันเป็นสิ่งที่ท าให้ลูกค้ามั่นใจและท าให้การ
ประมูลออนไลน์เกิดได้ ส าหรับการดูรถแทนผู้่ื้อ จะช่วยในเรื่องความมั่นใจและท าให้ข้ันตอนของผู้่ื้ออาจลดลง พอ่ื้อเป็น volume เช่น จะลดเรื่อง
ค่าใช้จ่ายที่จะให้มือปืนเข้ามา แต่ถ้า apply กับของกรมบังคับคดี ไม่มีอะไรได้เปรียบเสียเปรียบเลย เพราะการไปดูทรัพย์ที่ดินส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับกรม
บังคับคดี แต่เป็นความเสี่ยงของผู้เช่า/่ื้อเอง หากเปลี่ยนมาท าโดยวิธีน้ีก็จะให้ข้อมูลได้มากกว่า 
ประเด็นของการวางทรัพย์ 
ประเด็นของการวางทรัพย์แล้วคืน เป็นข้อติดขัดทางด้านกฎหมายเมื่อเป็นราชการ ส าหรับกระบวนการของทางการรถไฟหรือของศุลกากร่ึ่งเป็นส่วนของ
ราชการ ต้องมีการวางหลักประกันก่อนเพ่ือเข้าประมูลจริง เป็นเรื่องธรรมดา กรมบังคับคดีว่ากล้าหรือไม่เพราะปัจจุบันมี mobile banking เรื่องเหล่าน้ี
ไม่ใช่ประเด็นส าคัญ การรถไฟถือว่าย้อนไปไกลมาก ส าหรับการรถไฟในทรัพย์แต่ละชิ้น จะให้วางร้อยละ ๑๐ สมมุติว่าล็อตน้ีขาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท วาง 
๑๐,๐๐๐ บาท ทุกรายการ ทีละรายการ เมื่อลูกค้ามาหน้างานลงทะเบียนในวันประมูลลูกค้าท่ีเป็นแคชเชียร์เช็ค ประมูลไม่ได้สามารถขอรับคืนได้เลย หาก
ประมูลได้สหการประมูลจะยึดไว้แล้วส่งให้การรถไฟเพียงแค่น าแคชเชียร์เช็คมาวางไว้แค่น้ี ช่วงแรกทางการรถไฟใช้เงินสด แต่กังวลเรื่องความไม่โปร่งใส
เพราะเงินจ านวนมาก 
การรับประมูลให้กับหน่วยงานภายนอก 
สหการประมูลประมูลมีการรับท าการประมูลให้กับหน่วยงานภายนอกด้วย เช่น ประมูล ๕G หรือ ๔G ประมูลเลขสวย ตอนน้ันทางกรมบังคับคดีเข้าไปดู
ด้วยเป็นระบบมือถือทั้งระบบ ครั้งแรกเป็นการชูป้ายและมีแค่ ๒๐ หมายเลข ประมาณ ๒๐ ล้านบาท แต่สุดท้ายครั้งน้ันได้ประมาณ ๔๐ กว่าล้านบาท ที่
ใช้ป้ายเพราะกังวลเรื่องของเวลาชูป้าย ไม่ได้เก็บข้อมูลการสู้ เพราะการเป็นป้ายเป็นระบบ manual หรือระบบออฟไลน์ ก็จะมาเหน่ือยตรงที่ต้องกลับมาดู
รีวิววีดีโอ และน่ังดูว่าป้ายที่สู้กัน ๒๐ หมายเลขน้ัน ประกอบด้วยใครบ้าง พอครั้งที่ ๒ จึงใช้การประมูลแบบมือถือ จริง ๆ การประมูลแบบมือถือเป็นแบบ
การประมูลแบบออนไ่ต์ ่ึ่งปกติก็รับอยู่แล้ว 
ส าหรับค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่มาประมูล คิดเป็นรายคัน คันละ ๘,๐๐๐ บาท หากเป็นทรัพย์อื่น ๆ จะท าการเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เ่็นต์ เมื่อก่อน
ขายเองไม่ได้ผ่านการประมูล จะท าการฟ้องต่อไม่ได้ หากเป็นทรัพย์ที่แปลกก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจ เช่น พระพุทธรูป วัตถุโบราณ ภาพเขียน ไม้สัก ท าการ
ประมูลยากต้องจัดเป็น event หากใครมีและต้องการเข้าร่วม และเคยท าให้พวกแบรนด์เนม ส าหรับกรณีของการทางรถไฟ มีส่วนได้เสียกันน้อยมาก แต่
กรมบังคับคดีมีหลายแหล่งที่เป็นพันล้าน หากมีประกาศจากกรมบังคับคดีแล้ว มีรายใหญ่ต้องการได้ แล้วดึงประกาศออกคนอื่นจะไม่มีโอกาสทราบ หาก
พูดถึงการประมูลทรัพย์มูลค่าจ านวนมหาศาล สหการประมูลเคยเข้าประมูลของส านักงาน กสทช. ประมาณ ๓-๕ ล้านบาท การประมูล ๕G ไม่รู้เลยว่าใคร
กด ส าหรับการประมูลคลื่น เน่ืองจากมูลค่าสูงจะต้องใช้เวลาตัดสินใจ ไม่เหมือนรถยนต์เพราะรถยนต์ทรัพย์ไม่มาก รถยนต์ ๑ คัน ใช้เวลาไม่ถึง ๑ นาที 
ส าหรับระบบ E-Auction การรถไฟไม่ได้ใช้ การรถไฟใช้เฉพาะ e-onsite ที่อยู่ในพ้ืนที่ของบริษัท การวางหลักประกันใช้เพียงแคชเชียร์เช็คไม่รับเงินสด
เพราะมีความเสี่ยงสูง หากมองในระยะยาวและมองความเป็นจริงถึงเวลาถ้าจะท าเรื่องพวกน้ีจริง ๆ ควรร่วมมือกับธนาคาร เพราะการโอนเงินสามารถโอน
เมื่อด าเนินการเสร็จก็โอนคืน ลูกค้าท่ีประมูลออนไลน์วางมัดจ ากับเราวางเสร็จ หากประมูลไม่ได้ให้กดในระบบออนไลน์เพ่ือขอคืนได้ ภายในสี่โมงเย็นถึง
สองทุ่ม  
 

 



กระบวนการในการขายทอดตลาด 
ความจริงแคชเชียร์เช็คอาจจะไม่แพง จะยุ่งยากตอนด าเนินการท าแคชเชียร์เช็คในทางปฏิบัติก็ต้อง certify สามารถปลอมกันได้ สมมติกรมบังคับคดีเปิด 
account ใครที่ท าการประมูลสามารถโอนเข้าไปใน account น้ีและโอนออก ในเรื่องของการบังคับคดีหลายเรื่องเป็นข้อกฎหมายประเด็นของเรื่องพวกน้ี
หากเปลี่ยนเอาเอกชนเข้ามาด าเนินการ หรือให้มาด าเนินการด้านใด ๆ จะต้องแก้กฎหมาย ่ึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยราชการไม่อยากด าเนินการ เช่น เรื่องของ
การบังคับคดี ระบุเลยว่าเป็นหน้าที่ของกรมบังคับคดีตรงน้ีก็ไม่สามารถท าได้แล้ว ในสมัยก่อนหากมีเจ้าห น้ีหลายๆ ราย ก็จะใช้วิธีคือ สมมติว่าธนาคาร
กรุงเทพขายทรัพย์ รวมของธนาคารแต่ทั้งหมดเป็นของกรมบังคับคดีเป็นคนจัด ธนาคารก็จะท าการกระจายเข้าประมูล ท้ายที่สุดก็จะคือกรมบังคับคดีเป็น
คนท า เพราะฉะน้ันคิดว่ากฎหมายที่อาจจะต้องไปดูหรือว่าต้องไปแก้ 
ของสหการประมูลน้ัน ในการประมูลทรัพย์จะมีรถยนต์ ๓ ลาน มอเตอร์ไ่ค์ ๑ ลานรวมเป็น ๔ ลาน ลูกค้าจะเข้ามาดูทรัพย์ ส าหรับกรมบังคับคดีที่เคยดู
จะโชว์อยู่รูปเดียว และมีโฉนดแต่ไม่ได้ระบุว่า GPS อยู่ตรงไหน หากมีโฉนดก็สามารถด าเนินการตรวจสอบได้ ส าหรับรายละเอียดในตัวทรัพย์ที่สหการ
ประมูลด าเนินการให้จะระบุไว้ว่าหากมีปัญหาในการโอน ลูกค้าต้องท าการเคลียร์เอง รถเป็นสภาพที่เครื่องพัง บริษัทท าการแยกให้ ส่วนใหญ่เป็นของ
ประกันภัย หากเปรียบเทียบแล้วว่ากรมบังคับคดีจะไม่ให้รายละเอียดในส่วนน้ีเลย เพราะว่าไม่ได้อยู่ในภารกิจของกรมฯ แค่บังคับคดี เช่น โครงการจัดสรร
และเป็นพ้ืนที่ส่วนกลางหลุดมาต้ังแต่ตอนจ านองธนาคารประมูลเสร็จแล้วไม่สามารถท าอะไรได้ เท่าที่ปรากฏคือหลายครั้งที่ไม่มีผู้สู้ราคาหรือเลื่อนไปครั้ง
หน้า เพราะเริ่มต้ังแต่คนไม่รู้ การประกาศขายทอดตลาดอยู่ที่ส านักงานบังคับคดี ไม่แน่ใจว่าช่องทางอื่นมีหรือเปล่า แต่หากเป็นระบบบออนไลน์หรือที่
ประกาศทางออนไลน์อาจจะเป็นบุคคลเฉพาะกลุ่มหรือคนที่สนใจจริงๆ ขายได้หรือขายไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน ถ้าสนใจที่แปลงน้ีแล้วก็จะไปต ามดูจาก
เว็บไ่ต์ของกรมบังคับคดีได้ทุกวันเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะขายหรือเมื่อไหร่จะบังคับคดีกันเสร็จเพ่ือมาขาย 
ส าหรับสหการประมูลก็มีที่ทรัพย์ไม่ออกครั้งหน้าประมูลใหม่แล้วลดราคาลดลง ประมาณไม่ถึง ๑๐เปอร์เ่็นต์ ดูราคาที่เหมาะสม เพราะบางเจ้าครั้งน้ีไม่
ผ่านก็ไม่ลดเลยก็ให้บริษัทขายใหม่อีกเป็นรอบที่ ๒ คนที่ก าหนดการลดราคาอยู่ที่อ านาจของเจ้าของทรัพย์ บริษัทเป็นเพียงให้ค าแนะน า เปรียบเทียบกับ
กรมบังคับคดีที่ลดราคาลง ๑๐ เปอร์เ่็นต์ และไปจบลงตรงที่ ๗๐ เปอร์เ่็นต์ มีติดอยู่มาก และ ๗๐ เปอร์เ่็นต์น้ันเป็นราคาประเมินไม่ใช่ราคาตลาด 
ราคาตลาดต่ ากว่า ๗๐ และทรัพย์สินก็ยังคาอยู่ที่กรมบังคับคดีขายไม่ได้ 
ส าหรับรถยนต์ เป็นไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจ บริษัทอยู่กลางน้ าและปลายน้ า เริ่มจากการขายรถได้ดีก่อน  ก็ผลิตรถมาก ขายรถมาก ก็ท าไฟแนน่์มาก
ตามมา ย่ิงเศรษฐกิจไม่ดี ยึดรถมาก รถก็จะมาหาบริษัทมาก จะมีที่ค้างอยู่ประมาณปีกว่าเพราะตอนแรกที่่ื้อรถจะไม่ได้เสียมาก อีกส่วนที่ จะว่ิงมาหา
บริษัทคือรถที่ท าการจ าน า่ึ่งจะไม่เกี่ยวกับการผลิตต้ังแต่ต้นทาง รถที่ใช้แล้วเป็นกรรมสิทธ์ิของลูกค้า เอามาจ าน ารถหรือเอามาเช่า่ื้อรอบ ๒ ก็จะกลับมา
หาบริษัทอีก เมื่อเช่า่ื้อเสร็จ เพราะฉะน้ันของบริษัทเป็นกลางน้ าก็จะไหลมาทาง ๒ ช่องทาง ย่ิงช่วงน้ีพักช าระหน้ีอยู่ ก็จะท าให้รถไหลเข้ามาช้าลง แต่ว่า
ช่วงปลายปีหน้าจะมามาก ปัจจุบันสิ่งที่อยากเห็นคือกลุ่มที่ ๓ ที่มีรถแล้วอยากขาย เดินไปให้เต็นท์ ๒-๓ เต็นท์ ประมูลว่ารายใดให้ราคาดีก็ไปหารายน้ัน 
เคยชินกับการไปหาเต้นท์ให้ราคา แล้วเต็นท์ขายรถก็ต้องมีก าไร บริษัทก็ต้องการให้เกิดในกลุ่ม ๓ คือคนที่ต้องการขายแล้วเข้ามาหาบริษัท คนต้องการ่ื้อ
ก็เข้ามามาท่ีน่ี ่ึ่งท าได้แต่ทุกคนยังไม่เชื่อมั่น  
(อธิบายการขาย) ออนไ่ต์ใช้สีเหลืองเป็นหมายเลขป้าย ส าหรับสีเขียวมีอยู่ ๓ ราย เป็น E-Auction สู้กันอยู่ ๓ ราย หากเป็นออนไ่ต์ก็สู้กันเร็วมาก หาก
จะให้สนุกคือทุกอย่างต้องเป็นระบบออนไลน์ ไม่สามารถใส่ยอดเพ่ือเพ่ิมจ านวนเองได้ กดสู้อย่างเดียว ส าหรับราคาการประมูลในแต่ละ step จะมีระบุไว้



ในระเบียบการประมูลอยู่แล้วส าหรับรถยนต์จะข้ึนทีละ ๒,๐๐๐ เมื่อถึง ๑ ล้านบาท ก็เปลี่ยนเป็น step ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ข้ึนอยู่กับมูลค่าทรัพย์ ่ึ่งมีแค่ 
๒ step ง่าย ๆ ทรัพย์แต่ละตัวจะมีราคาเปิด มอเตอร์ไ่ค์ถ้าไม่เกินหน่ึงแสนบาท ก็จะเป็น step ละ ๑,๐๐๐ บาท หากเกินหน่ึงแสนบาท จะข้ึนเป็น step 
ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นกฎการประมูล ่ึ่งทุกคนรู้ จบประมูลจะบอกว่าออนไชต์รายใดเป็นคนได้ และจะ่ิงค์เรื่องของการช าระเงิน ทรัพย์สินของเราเป็น
ประเภทเดียวกัน ราคาก็เลยใกล้เคียงกัน การวางวงเงินจึงอยู่ในวงเงินเดียวกันที่สามารถดูทรัพย์ได้หลายทรัพย์ แต่ทางของกรมบังคับคดีน้ัน ที่แปลงใหญ่ 
แปลงเล็ก ราคาต่างกัน ก็พูดยากและคิดว่าการขายของกรมบังคับคดี ในแต่ละวันไม่ได้มากจริง ๆ หากแยกรายการ อาจจะง่ายกว่า 
ส าหรับกระบวนการขายทอดตลาดมีการเขียนไว้เป็นกฎหมายน่ันคือข้อดี หากเป็นการขายทอดตลาดแล้วมีการต้ังกติกาไว้และท าตาม พอขายเสร็จแล้ว
หากคนต้องการจะขายพอถึงเวลาแล้วไม่ต้องการขายข้ึนมาก็ไม่ได้เพราะมีข้อประกาศชัดว่า หากมีคนเคาะราคาแล้วต้องขาย เป็นการปกป้องทั้งคน่ื้อและ
คนขาย กฎหมายรองรับของบริษัทถึงแม้จะไม่มีแต่ถ้าเคาะแล้วก็ต้องขาย ต้องรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายทั้งผู้่ื้อและผู้ขาย หากเคาะไปแล้วไม่อยาก่ื้อจะถูก
ยึดมัดจ า ถ้าไม่มีคนจัดการที่เป็นคนกลางต้องเกิดการฟ้องร้อง นอกจากว่าเขียนไปเลยว่าคนขายมีสิทธ์ิไม่ขายต้ังแต่แรก ท่ีเจออยู่คือกรมศุลกากรส าหรับ
การขายรถยนต์ แต่เขียนเอาไว้เลยว่าอ านาจภายใต้คณะกรรมการทุกท่านและมีประธาน ประธานจะเป็นคนกด สมัยก่อนเป็นการยกชูป้ายชูธงกัน ให้มีการ
กดปุ่ม ปุ่มสีแดงคือไม่ขาย 

นายศิระ ชูนิจธนกุล   
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายก ากับงานคดี  
บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท 

การด าเนินการขายทอดตลาดของบริษัทสินทรัพย์สุขุมวิท 
ปัจจุบันบริษัทบริหารสินทรัพย์มีการขายทอดตลาดเองได้ตามกฎหมาย ขายหุ้น บังคับจ าน า นอกน้ันหากยึดทรัพย์ต้องไปบังคับคดีจากกรมบังคับ คดี
เท่าน้ันแต่ปัจจุบันบริหารสินทรัพย์ยังไม่ได้ด าเนินการถึงข้ันน้ันเพราะโดยหลักทรัพย์สินของบริหารสินทรัพย์ก็ไม่ได้เยอะการขายทอดตลาดในปัจจุบันต้องมี
การขออนุญาตให้ชัดเจนแต่บริษัทสินทรัพย์กรุงเทพ ด าเนินการเพราะมีหลักประกันธุรกิจ สร้างกระบวนการขายทอดตลาดเองโดยอิงแบบกรมบังคับคดี
ด าเนินการเคาะแล้วท าการขาย 
ทรัพย์ของบริหารสินทรัพย์สามารถเข้าไปดูได้แต่ของกรมยังคับคดีไม่สามารถเข้าไปดูได้ หากเป็นไปได้ถ้ามีเจ้าพนักงานบังคับคดีเอกชนโดยที่กรมอนุญาต 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ ก็ต้องการจะเข้าไปด าเนินการ เพราะอยู่ภายใต้ BIBF อย่างน้อยก็สร้างกระบวนการให้หากกรมบังคับคดีอนุญาต เห็นว่าธนาคาร
ส่วนใหญ่จะเข้าไปช่วยด าเนินการในบางเรื่องด้วยเน่ืองจากกรมบังคับคดีด าเนินการช้าเพราะงานมาก 
สิ่งที่กรมบังคับคดีควรปรับปรุงในเว็บไซต์ 
ตรงหน้าของเว็บไ่ต์ของกรมบังคับคดีควรมีการพัฒนา เช่น ตรงลาดพร้าว ๑๐๑ มีทรัพย์อะไรขายบ้าง แต่กรมบังคับคดีด าเนินการขายแต่ละชิ้น จึงมองไม่
ออก เช่น มีคนต้องการได้อสังหาริมทรัพย์แถวรามค าแหงก็สามารถกดเข้าไปทรัพย์ที่จะขายในตลาดรามค าแหงมีเต็มไปหมด สนใจจึงด าเนินการไป่ื้อ 
เพราะฉะน้ันกรมบังคับคดีก็จะมีนักลงทุนบางกลุ่มมาไล่่ื้อทรัพย์และเมื่อเอกชนน าไปขายก็ต้องมีกลยุทธ์ มีประชาสัมพันธ์ ต้องให้บริการมาก ๆ ส าหรับใน
เว็บไ่ต์ของกรมฯ หากไม่รู้เลขคดีแดง ก็จะหาทรัพย์ในหน้าเว็บไม่พบ 
กลุ่มที่ด าเนินการ่ื้อมักจะท าการแบบครบวงจร ท้ัง่ื้อทั้งรีโนเวท โดยสามารถคิดไว้เลยว่าควรปรับปรุงในวงเงินเท่าใดเพ่ือให้ทราบต้นทุน ความจริงแล้วใน
การขายทรัพย์จะต้องขายให้ได้ราคาสูง เพ่ือให้ลูกหน้ีได้รับการช าระหน้ีแบบเต็มที่ กรมบังคับคดีที่ด าเนินการขายไม่ได้เพราะยังมีความยึดถือเรื่องความ
ยุติธรรม หากกรมบังคับคดีด าเนินการจัดรูปแบบการขายให้ดีอาจจะขายได้ราคาดีข้ึน ่ึ่งเทียบกับการขายทอดตลาดในรูปแบบของเอกชนที่การเข้ าถึง
ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถช่วยให้เกิดตลาดได้กว้างข้ึน 



ความเห็นเก่ียวกับการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี 
ระบบ E-Offering ด าเนินการมา ๒ ปีแล้ว ควรจะให้เกิดผลที่หากมีผู้ต้องการได้ทรัพย์จริง ๆ ก็ไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปไกล โดยการท าข้อมูลในเว็บไ่ต์ 
ให้สามารถช่วยในการตัดสินใจได้ การพัฒนาแม้ว่าอาจล่าช้าแต่ก็ต้องประชาสัมพันธ์ไปเรื่อย ๆ อย่าท้ิง ย่ิงช่วงโควิด ทางกรมบังคับคดีไม่จ าเป็นต้องงดขาย 
ควรขายเพ่ือให้เงินเคลื่อนทรัพย์ออก ท าให้เศรษฐกิจหมุนเวียนต่อ ความสามารถท าให้มีคนมาสนใจ่ื้อมากข้ึน ท าได้โดยการอ านวยความสะดวก โดยเน้น
เปิดการขายให้กว้างข้ึน หากทรัพย์ถูกดองไว้นานทางกรมบังคับคดีก็มีช่องทางคือคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ที่จะช่วยดูถึงการขายหลายครั้ง ที่ต้อง
เอาเข้าประชุมเพ่ือปรับราคาลง ในการประเมินราคาน้ัน ทางกรมฯ จะประเมินเป็นบล็อก ไม่ได้ประเมินตามสภาพ 
กฎหมายที่มีการแก้ไขในปี ๒๕๖๐ กรมบังคับคดีประกาศ หลังจากยึดทรัพย์ภายใน ๖๐ วัน กรมฯจะเอาทรัพย์ออกมาขายทั้งหมด ่ึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มี
ทรัพย์เอาออกมาขายหรือยังไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด แต่หากมีช่องทางการขายออนไลน์จะท าให้การขายทรัพย์ดีข้ึน ลูกหน้ีสามารถช าระหน้ีได้เร็ว
และสามารถตัดดอกเบี้ยแต่ละ step ได้ด้วย แต่ฝ่ายลูกหน้ีจะไม่เห็นด้วยย่ิงกรณีที่ไฟแนน่์ไม่อนุมัติ 
ในการส่งหมาย กรมบังคับคดีต้องออกไปส่งเอง ต่างกับศาลที่ส่งหมายทางไปรษณีย์ก็ถือว่าปิดหมายโดยชอบแล้วกระบวนการที่จะแจ้งลูกหน้ีและ
ด าเนินการต่อใช้ระยะเวลานานมาก ท าให้ไปร่างประกาศไม่ได้ ไม่สามารถท าอะไรได้ 
ส าหรับการประกาศขาย งดการขายโดยชอบ กระบวนการน้ีคือต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบไม่ว่าจะอยู่ท่ีใด ว่าจะมีการประกาศขาย 
กรณีที่สถาบันการเงินทุกรายต้องการจะ่ื้อ แล้วรอราคาลงมา ๗๐ เปอร์เ่็นต์ แต่นานมากไม่ถึงสักที กว่าจะถึงก็อีกครึ่งปี ระยะเวลามันทอดยาวท าให้
เสียเวลาในการที่ลูกหน้ีหลายรายจบหน้ี 
การขยายโอกาสในการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี 
ทรัพย์ติดอยู่ที่กรมบังคับคดีจ านวนมากประมาณ ๒ แสนล้านบาท หากสามารถด าเนินการให้บุคคลภายนอก่ื้ออาจจะต้องมีการตกแต่งหรือมีการ
หมุนเวียนทรัพย์ หากไม่ด าเนินการออกขายทอดตลาด ใครก็ไม่สามารถเอาออกไปได้ วันน้ีติดอยู่ที่กรมบังคับคดี ทุกวันน้ีกฎหมายเปิดช่องหลายตัวให้
สามารถท าได้ดีข้ึนรวมถึงเรื่องของศาล การฟ้องแทบไม่ต้องส่งเอกสารแต่ใช้ระบบ e-filing การสืบพยานก็ด าเนินการผ่าน video conference หากอยู่
ต่างประเทศหรืออยู่โรงพยาบาล จึงต้องรีบพัฒนาและลดข้อจ ากัดหลาย ๆ เรื่อง  
กรณีที่ไปยึดทรัพย์และกรมฯ ต้องส่งราคาประเมินที่ดิน ต้องส่งภูมิล าเนาจ าเลย สิ่งที่ควรจะท าตอนน้ีคือ ส่งแค่ภาพถ่าย นอกจากน้ันทางกรมบังคับคดีควร
จะลิงค์กับกรมการปกครองหรือระบบราชการได้ทั้งหมด ไม่ต้องด าเนินการส่งหรือรับรองเอกสาร่ึ่งจะรวดเร็ว เมื่อก่อนการประกาศขายของกรมประมาณ 
๑๕ ปีที่แล้ว ด าเนินการมา ๔ นัดต่ าสุด ๗๐ เปอร์เ่็นต์ จากปัจจุบันคือลดลงมาจาก ๑๐๐ เป็น ๙๐, ๘๐ จนสุดท้ายอยู่ที่ ๗๐ แล้วไม่ลดต่ าไปกว่าน้ีจนกว่า
จะขายได้ เพราะฉะน้ันราคาประเมินในขณะยึดทรัพย์ กรมฯ จะมีส านักงานท าการประเมินอีกครั้งหน่ึง โดยขายเพ่ือความยุติธรรมทั้งหมด เพ่ือไม่ให้ถูกร้อง
หรือท าให้คดีเกิดความล่าช้า ส าหรับหน้ีในสถาบันการเงินตอนน้ี หากรัฐบาลไม่ช่วยอาจจะถูกขายทอดตลาด ไม่ใช่ว่าจะมาเตะถ่วงเพราะบางคนชอบคิดว่า
ธนาคารท าไมไม่ดึง โดยลืมไปว่าดอกเบี้ยข้ึนทุกวัน ถึงจุดก็จะต้องฟ้องล้มละลายต่อ น่ีคือภาพใหญ่ของการบังคับคดี 

 



ภาคผนวก ง: ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าสู้ราคา จ านวน ๑๐ ราย (อย่างน้อย  ๑๐ ราย) 

รายชื่อผู้เขา้สู้ราคา ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
นายสมชาย บูระกิต 
ตัวแทนธนาคารกสิกรไทย 

มุมมองส่วนตัวเห็นว่าระบบ E-Offering น้ีดี แต่มีข้อสังเกตสองกรณี คือ กรณีที่ ๑ ติดตรงราคา ในบางครั้งข้ันตอนของราคาที่ฝ่ายโจทก์มีราคาสูงมาก 
เมื่อท าการเสนอไปอาจจะเกินข้ันบันไดของราคาท่ีก าหนด แต่ทางกรมบังคับคดีไม่สามารถก าหนดหรือให้ราคาได้ โจทก์ไม่สามารถซื้อทรัพย์ได้ในราคาที่
สูง แต่สามารถซื้อได้ในราคาท่ีต่ ากว่าข้ันบันได ตามนโยบายของธนาคารคือให้ซื้อในราคาทีไ่ม่ได้ก าหนดไว้ ท าให้ราคาขาดไปเพราะโจทก์ไม่สามารถซื้อได้ 
เจ้าพนักงานไม่สามารถให้ราคาตามท่ีโจทก์ประสงค์ได้ หากโจทก์ประสงค์จะท าการซื้อมากแล้วตามราคาตรงข้ันตอนที่โจทก์ก าหนด แต่ทางกรมบังคับคดี
ก าหนดราคาตามข้ันบันได กลายเป็นเรื่องความเสียหายของธนาคารที่ไม่สามารถซื้อทรัพย์ได้ในราคาที่ต้องการ หากธนาคารซื้อทรัพย์ได้ในราคาที่
ต้องการจะเป็นการดี แต่หากซื้อทรัพย์ได้ในราคาที่ขาดไปจะเกิดการเสียหายในมุมมองของโจทก์ กรณีที่ ๒ หากคนนอกมาประมูลซื้อไปถือว่าดีเพราะ
ราคาปรับข้ึนสูง ธนาคารจะได้ราคาท่ีสูงข้ึน ราคาท่ีต้ังต้นจะเป็นการก าหนดของกรมบังคับคดีหรือแล้วแต่ความเห็นของคณะกรรมการว่าจะใช้ราคาไหน 
เริ่มต้ังแต่ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๗๐ เมื่อถึงร้อยละ ๗๐ ก็จะถึงที่สุด ราคาก็จะเท่าเดิมไม่สามารถท าการลดได้อีก ยกเว้นราคาที่
ต้องท าการขอกับทางคณะกรรมการประมาณ ๑๐ ล้านบาท ข้ึนไป ถึงจะท าการขอปรับลดราคาลงเกินกว่า ร้อยละ ๗๐ ส าหรับราคา ๕-๗ แสนไม่
สามารถปรับลดได้ ส่วนมากไม่สามารถปรับลดลงให้ เน่ืองจากเคยท าการขอปรับลด เช่น ทรัพย์ราคา ๕-๗ ล้าน ขายประมาณ ๗-๘ รอบยังไม่สามารถท า
การขายได้/ไม่มีคนซื้อ ทางธนาคารก็ท าการขอปรับราคาให้ลดลงกับทางคณะกรรมการต้ังราคา แต่ไม่สามารถปรับลดได้เพราะว่าราคาปรับลดลงมาก
แล้ว ไม่สามารถจะปรับลดลงมาได้อีก ส าหรับทรัพย์ที่ได้ต้ังราคาประเมินมาแล้วราคาที่ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ หลังจากน้ันราคาก็จะลดลงมาอีก เป็น
ราคาท่ีปรับลงมาโดยไม่มีการบอกกล่าวว่าปรับลดราคาลงมาเท่าใดเน่ืองจากจะติดประกาศที่บอร์ดในแต่ละนัดของการประมูล ร้อยละ ๑๐๐ ของนัดที่ ๑ 
ร้อยละ ๙๐ ของนัดที่ ๒ ร้อยละ ๘๐ ของนัดที่ ๓ และร้อยละ ๗๐ ของนัดที่ ๔ ราคาจะปรับลดลงมาตามรอบของการขายทอดตลาดแต่ละนัด เช่น การ
ขายทอดตลาดครั้งที่ ๔ อาจจะอยู่ที่ร้อยละ ๑๐๐ ก็สามารถท าได้ถ้าไม่ท าการขายต้ังแต่นัดที่ ๑-๓ แต่บางกรณีมีการขายมาทุกนัดจะมีการปรับลดราคา
ของทรัพย์น้ัน บางกรณีเริ่มต้นนัดที่ ๒ อาจจะอยู่ราคาท่ีปรับลดร้อยละ ๙๐ ของราคาทรัพย์ ซึ่งข้ึนอยู่กับผลหมายศาลที่เข้ามาว่ามีครบไหมถึงจะขายได้ 
การอ านวยความสะดวกหรือการพัฒนาท่ีดีข้ึนในเรื่องของเครือข่ายเชื่อมโยง เพราะติดปัญหาในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างสาขาในแต่ละสาขาของแต่
ละจังหวัด เน่ืองจากท าให้ระบบล่าช้า ระหว่างการขายจะมีการรอ เน่ืองจากต้องใช้เวลาท้ังวัน ส าหรับคนที่เข้ามาประมูลทรัพย์สินที่มีผู้ต้องการมาก การ
ประมูลต้องใช้ระยะเวลานาน ส าหรับคนที่มาท าการประมูลทรัพย์เพียงแค่ ๒-๓ รายการ ต้องรอระบบ ไม่สามารถเชื่อมโยงได้ต้องใช้ระยะเวลาในการรอ 
เน่ืองจากต้องเข้าใช้ระบบ E-Offering, E-Auction ระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบดิจิทัลจะมีการล่าช้าบ้าง อาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจบ้าง 
ส าหรับการพัฒนาเป็นระบบการลิงก์ เท่าที่สังเกตดู การเข้าระบบให้ครบหมดแต่ละจังหวัดใช้เวลามากในการเข้าระบบ ราคาที่ท าการประมูลเข้าไปใน
ระบบก็ไม่แน่ใจว่ากว่าจะไปปรากฏที่หน้าจอของสาขาของต่างจังหวัดจะใช้ระยะเวลาในการประมวลกี่นาที เน่ืองจากเคยท าการค านวณ เมื่อเราท าการ
ยกประมูลแล้ว เจ้าพนักงานท าการกดตรงหน้าจอ จะปรากฏราคาให้อีกฝั่งเห็น ซึ่งจะท าการเข้าสู้ราคากันต่อไป ระบบจะเร็วเพ่ือท าการเข้าสู้ราคากันต่อ
ไม่ต้องรอเวลา เพ่ือรอดูราคาท่ีตีกลับมา การขายทอดตลาดออนไลน์แตกต่างจากการขายทอดตลาดด้วยวิธีปกติที่เมื่อผู้เข้าประมูลยกราคาก็จะปรากฏข้ึน
ทันทเีมื่อเสนอราคาก็จะปรากฏทันที อาจจะขอให้พัฒนาระบบของการลิงก์เน่ืองจากไม่แน่ใจในกรณีที่เจ้าหน้าที่จะน่ังอยู่ตรงหน้าจอตลอดเวลาหรือไม่ 



กว่าจะครบของแต่ละส านักงานใช้เวลามากทั้งที่การขายทอดตลาดทรัพย์สินออนไลน์มีจ านวนไม่มาก หากเป็นทรัพย์สินจ านวนมากคงจะใช้เวลาถึง 
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. การมาประมูลแค่ทรัพย์ ๑-๒ ตัวแต่ต้องอยู่ประมูลทั้งวัน ไม่สามารถที่จะไปไหนได้เพราะต้องท าการดูล าดับให้ครบ หากเกิดการ
ผิดพลาดข้ึนมา เป็นความรับผิดชอบของเราจึงต้องท าการใส่ใจในเรื่องน้ีมากข้ึน 
ในกรณีที่เป็นการขายทอดตลาดผ่านเว็บไซต์ในต่างประเทศถือว่าใช้ได้ แต่ส าหรับระบบของไทยเน่ืองจากยังไม่รองรับ หากข้ึนในเว็บไซต์ก็ดี แต่คลื่น
ความถ่ีตอนน้ียังไม่ปล่อยจึงจะเข้าสู่ระบบเดิมเน่ืองจากคลื่นความถ่ีจึงเป็นการยากท่ีจะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว ในขณะน้ีคลื่นความถ่ีปล่อยแบบไม่เต็มที่
จากร้อยละ ๑๐๐ ปล่อยเพียงแค่ร้อยละ ๗๐-๘๐ เพราะตอนน้ีก าลังติดตามเรื่องของการประมูลโครงข่าย หากท าการปล่อยคลื่นความถ่ีก็จะสามารถ
รองรับลิงก์ให้เร็วข้ึน การ uplink/ downlink เป็นไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจะสะดวก หากมีการปรับผังแล้วแต่ไม่มีการสนับสนุนก็จะเป็นการยากใน
การพัฒนา เช่น การใช้สัญญาณของโทรศัพท์หากไม่ผ่าน ก็จะเกิดความล่าช้า อาจจะต้องท าการตัดสัญญาณบางส่วนที่ยิงข้ึนแล้วยิงลงมาจะดีกว่า หากจะ
ให้เหมือนของต่างประเทศจะต้องพัฒนาอีกมาก เมื่อทรัพย์ตัวใดไม่มีคนสนใจจะประมูลจะท าให้การอัพโหลดเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอการเชื่อมต่อ 
เพราะทรัพย์รอบแรกจะมีการข้ึนสถานะว่าไม่มีผู้ประมูลระบบสามารถตัดแล้วท าการอัพข้ึนมาใหม่โดยไม่ต้องรอ 
การประมูลแบบปกติเมื่อท าการใส่ราคาเท่าไหร่ก็สามารถท าได้เลย ๑ แสนบาท หรือ ๒ แสนบาทหากไม่มีใครยกประมูลก็จะด าเนินการต่อทันที 
เน่ืองจากทุกคนที่มาประมูลมีการต้ังราคามาอยู่แล้ว ส่วนใหญ่เมื่อประมูลเสร็จจะใช้เวลาถึงประมาณ ๑๑.๐๐ น. เน่ืองจากจากเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรอระบบ 
เพราะผู้เข้าประมูลมีราคาท่ีต้ังไว้ หากผู้ที่เข้าประมูลได้ราคาแล้วจะท าการตัดทันที จึงเริ่มประมูลทรัพย์ตัวใหม่ ก่อนท าการขายจะอ่านประกาศให้เข้าใจ
เช่น ปทุมธานีไม่ได้ช้าหรือเร็วมากแต่เป็นข้อมูลที่มีในเอกสารท าให้เกิดความพร้อม แต่หากเป็นประมูลแบบ E-Offering, E-Auction อาจจะต้องใช้เวลา
เพราะต้องรออีกฝั่งที่ยังไม่กดหรือไม่มั่นใจว่าจะประมูลทรัพย์สินตัวน้ีหรือไม่ ในกรณีที่ทรัพย์ไม่มี ผู้เข้าประมูล/สนใจ หรือหากมีผู้เข้าประมูล/สนใจ 
จะต้องลงชื่อก่อนที่จะท าการประมูล ซึ่งสามารถรู้ได้เพราะสามารถท าการค้นหาได้ เมื่อค้นหาได้ก็อาจจะท าการตัดทรัพย์ที่ไม่มีผู้สนใจออกโดยไม่ต้องเข้า
มารอให้ระบบโหลด เน่ืองจากทราบว่าทรัพย์มีผู้เข้าประมูลอยู่ล าดับที่เท่าใด ไม่มีผู้สนใจท าการประมูล ก็ควรจะท าการตัดทรัพย์ตัวน้ันออกเพ่ือข้ึนล าดับ
ใหม่ ในแต่ต่างจังหวัดมีการรอในเรื่องของระบบเน่ืองจากรวมหลาย สปก. ๑ ๒ ๔ และ๖ รอเอกสารหมด คนละ ๒๐๐ คดี ต้องรอทั้งวัน หากเป็นของ
ต่างจังหวัดหรือที่อ่ืนจะใช้เวลาไม่มากให้เจ้าพนักงานเตรียมพร้อมจึงรวดเร็วกว่า เน่ืองจากแต่ละที่ใช้ระบบไม่เหมือนกัน หากมีการเสนอราคาได้เลยจะ
ง่ายเน่ืองจากทุกคนที่เข้าประมูลมีราคาอยู่แล้ว แต่ทุกคนที่เข้าประมูลจะท าการซื้อในราคาที่ต่ าที่สุด หากว่าทรัพย์แต่ละตัวมีราคาในตัวเองผู้เข้าประมูล
จะเข้าสู้ราคาก็ต้องรอเวลาหากว่าราคาข้ึนครั้งละ ๑ หมื่น กว่าจะท าการประมูลเสร็จต้องรอนานเพราะคนไม่กล้าสู้ราคา ในส่วนของธนาคารบางครั้งการ
ประมูลมาในราคาท่ีสูงแต่มาขายต่อในราคาท่ีผู้คนสามารถซื้อได้ 

นายจตุรงค ์เก่งทางดี 
ตัวแทน/ทนายความจาก
ธนาคารกรุงไทย 

ส าหรับการขายทอดตลาดหากมีทรัพย์จ านองของธนาคารกรุงไทยจะท าการดูแลการขาย การดูแลการขายมี ๒ ประเภท คือการซื้อทรัพย์ หรือมาดู
ทรัพย์ ทรัพย์ที่ท าการซื้อแล้วสามารถหากราคาทรัพย์ไม่ตรงตามท่ีก าหนดก็จะส่งเจ้าหน้าท่ีมาดูแล และซื้อทรัพย์คืน หากมีใครให้ราคามากกว่าธนาคาร
จะปล่อยทรัพย์ตัวน้ันให้คนประมูลไปการดูแลการขาย ธนาคารท าการประเมินแล้วเห็นว่าทรัพย์ตัวน้ันไม่น่าท าการซื้อขาย ธนาคารจะให้ท าการดูแลการ
ขายและท ารายงาน หากท าการขายในระบบออนไลน์ E-Offering, E-Auction เปิดโอกาสให้ต่างจังหวัดเข้ามาสู้ราคาได้ เท่าที่ธนาคารเห็นปัญหาตอนน้ี
คือเรื่องของการเสนอราคา เพราะการเสนอราคาต้องเสนอตามข้ันตอนของกรมบังคับคดี แต่ราคาที่ธนาคารก าหนดไม่สามารถให้ราคาได้หรือตาม
ข้ันตอนที่กรมบังคับคดีเสนอไว้ ต้องเสนอราคาจนถึงราคาท่ีใกล้เคียงกับทางธนาคารก าหนดซึ่งไม่ใช่ราคาที่ต้องการ เช่น ทรัพย์สินธนาคาร ให้มาซื้อใน



ราคา ๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท หากยกป้ายข้ึนครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท ก็จะไปสิ้นสุดที่ราคา ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ธนาคารต้องการคุมราคาในเรื่องที่ซื้อต่ ากว่า
ราคาน้ัน โอกาสที่จะท าการขายออกไปหรือหลุดออกไปมีมาก การที่ทนายความที่มาดูการขายจะท าการเสนอราคาที่ก้าวกระโดด อาจเสนอที่ราคา 
๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่ตรงตามข้ันตอนของกรมบังคับคดี หากจะให้ตรงตามที่กรมบังคับคดีก าหนด คือ ราคา ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากไม่มี
ทางแก้ไข จึงจ าเป็นต้องท าการขายในราคาท่ีใกล้เคียงที่สุด หากมีผู้ประมูลที่ให้ราคามากกว่าน้ี ก็จะปล่อยขายไปหากประมูลในราคาที่เกินกว่าธนาคาร
ก าหนด ส าหรับธนาคารที่ส่งคนมาดูการขายทอดตลาดจะต้องค านวณว่าจะท าอย่างไรหากทรัพย์สินน้ันราคาไม่ตรงตามท่ีธนาคารก าหนดก็ต้องใช้วิธีการ
เข้าสู้ราคาท่ีใกล้เคียงที่สุดการขายในระบบออนไลน์ E-Offering, E-Auction ถือว่าเป็นระบบที่ดี คือเปิดโอกาสให้กับคนทั่วประเทศที่จะท าการประมูล
ซื้อขายทรัพย์การเข้ามาสู้ราคาในวันที่ขายแบบปกติจะเร็วกว่าการขายในระบบออนไลน์ E-Offering, E-Auction แต่มีข้อยกเว้นหากในพ้ืนที่ใดที่ถนัด 
จะท าการขายได้ไว หากไม่ถนัดก็จะท าให้เกิดการล่าช้าในการขายหากการขายเป็นเว็บไซต์ถือว่าเป็นระบบที่ดี มีข้อเสียเรื่องการตอบรับราคา ณ วันน้ัน 
ถ้าเป็นการประมูลแบบทั่วไปต้องรอจังหวะกว่าคนประมูลจะให้ราคาสูง แต่ระบบน้ีต้องการคุมเวลาว่าในช่วงเวลาน้ีต้องมีคนมาซื้อ เช่น สถาบันการเงิน 
อาจไม่มีเวลามาดูการขายว่ามีใครให้มากกว่าสถาบันการเงินหรือไม่ การท าบนอินเทอร์เน็ตอาจจะต้องจ ากัดเวลาว่าคดีน้ีเป็นช่วงเวลาเท่าใด 

คุณบัวจันทร์ (ไม่ขอแจ้ง
นามสกุล) และคุณปุริบปรัช  
(ไม่ขอแจ้งนามสกุล) 

ส าหรับผู้ซื้อ เมื่อต้องการจะท าการซื้อต้องดูราคาทรัพย์ก่อน แล้วไปดูทรัพย์จริงที่ต้องการว่าสภาพเป็นอย่างไร มีผู้อยู่อาศัยหรือไม่ ระยะทางหรือการเข้าถึง
ทรัพย์ หากทรัพย์น้ันไม่มีคนอยู่ ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการเชิญเขาออกจากทรัพย์หรือรับความเสี่ยงจากตัวทรัพย์ที่เราประมูลได้ และท าการดูหมู่บ้านที่เรา
ต้องการซื้อเน่ืองจากบ้านที่ต้องการประมูล ไม่ได้ประมูลมาเพ่ืออยู่เองเป็นการประมูลมาเพ่ือไปขายต่อ หากทรัพย์ที่สนใจมีผู้อยู่อาศัยมากและมีประกาศ
ขายน้อยแสดงว่าหมู่บ้านน้ีคนนิยมเข้าอยู่ทรัพย์ประเภทน้ีน่าซื้อเพราะมีความต้องการสูงและอยู่ในท าเลที่ดี แต่หากมีการประกาศขาย มาก เช่น มีบ้าน 
๑๐๐ หลังคาเรือน ประกาศขาย ๓๐ หลังคาเรือน บ้านประเภทน้ีไม่น่าท าการซื้อขาย ในกรณีน้ี คือต้องไปดูท าเลที่ต้ังของบ้านว่าอยู่ในท าเลที่ดี ทุกหลัง
ไม่ได้ร้างคนอยู่อาศัย การมาประมูลทรัพย์คือมีเป้าหมายของทรัพย์อยู่แล้ว และจะท าการศึกษาวิเคราะห์ราคาตลาดก่อนว่าราคาอยู่ที่เท่าใด จะท าการเข้า
ซื้อได้ในราคาท่ีเท่าไหร่ จึงจะสามารถเคาะได้ในตัวเลขตามท่ีค านวณ ส าหรับผู้สนใจซื้อหรือเจ้าของทรัพย์เอง เน่ืองจากจ าเลยอาจจะไม่มาค้าน อาจมีตัว
โจทก์ท่ีท าการค้าน หรือธนาคารที่จะท าการประมูลไปเน่ืองจากราคาท่ีต่ า 
การมาประมูลจะท าการศึกษาตัวเลขก่อน หากราคาท่ีเกินตัวเลขก็จะปล่อยให้หลุดไป ทรัพย์ที่สนใจหากทราบว่าทรัพย์น้ันอยู่ที่กรุงเทพจะทราบว่าจะไปท า
การประมูลที่ไหน หากเป็นทรัพย์ที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะท าการประมูลแบบออนไลน์ก็จะสะดวกแต่เน่ืองจากไม่เคยเข้าระบบออนไลน์ 
หากมีทรัพย์ที่สนใจจะท าการเข้าดูตัวทรัพย์ก่อนเน่ืองจากไม่ทราบว่าการบังคับคดีของแต่ละจังหวัด requirements ต่างจากกรุงเทพหรือไม่ เน่ืองจากแต่
ละจังหวัดมีความต้องการหรือระเบียบที่แตกต่างกัน โดยหลักการทุกอย่างจะเหมือนกันอาจจะแตกต่างบ้างเล็กน้อย ควรท าให้เป็นระบบเดียวกัน ในทุก
จังหวัดจะได้ไม่มีความสับสนหรือมีความกังวล หากไปประมูลต่างจังหวัดในเรื่องของการเข้าถึงตัวทรัพย์ ราคา ค่าใช้จ่าย เช่น สนใจที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่
น่ังเครื่องบินไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อใกล้วันประมูลท าการยกเลิก เน่ืองจากไม่มีการประกาศให้ทราบ หรือในอีก ๑๐ วันจะมีการประมูลทรัพย์ที่ต้องการ
ก็จะเริ่มท าการจองต๋ัวเครื่องบินเพ่ือไปท าการประมูลหากจองในวันเดียวกันราคาต๋ัวเครื่องบินก็จะแพงหรือรอเช็คใกล้วันที่จะท าการเคาะ สถานการณ์ตอน
น้ันจะเปลี่ยนไปแล้ว วันน้ีอาจจะเปิดอยู่ พออีกวันอาจจะเปลี่ยนไปแล้ว เน่ืองจากว่ามีการยกเลิกการประมูลแต่เราต้องการจองต๋ัว เครื่องบินแล้วหากมี
ระบบออนไลน์จะมีความสะดวก แต่มีข้อสงสัยในเรื่องของเอกสาร เช่น การตรวจสอบ หรือระบบ ว่าผู้เข้าประมูลมีคุณสมบัติเพียงพอไหม ระบบต้องคิด



ข้ึนมาให้ดีการตรวจทรัพย์ ระบบปัจจุบันเน่ืองจากต้องตรวจเอง มีความสะดวก รายการสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องอื่ น ต ต้อง
โทรมาถามนิติกร เช่น เรื่องของทรัพย์ที่ยังไม่มีข้อมูลอะไรแล้วต้องท าการประมูล เมื่อใกล้ ต วันประมูลต้องโทรถามทางนิติกรเพ่ือสอบถามว่ายังขายไหม
หรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม ในกรณีที่ทรัพย์มีผู้อยู่อาศัยเราต้องท าการตรวจสอบเอง และไม่รู้จะเชิญเขาออกอย่างไร หรือข้ันตอนเป็นอย่างไร หากเพ่ิม
รายละเอียดของสถานะทรัพย์ว่ามีผู้อยู่อาศัยหรือไม่จะสะดวกย่ิงข้ึน  
เน่ืองจากว่าปัจจุบันทรัพย์มีราคาสูงข้ึน หากขายในราคาที่ต่ าเน่ืองจากบางกรณีราคาใกล้เคียงกับราคาที่ประกาศขายก็สามารถเข้าไปต่อรอ งราคาได้
โดยตรงกับผู้ขาย หรือกรณีของกรมบังคับคดี เมื่อประมูลได้ต้องเสียภาษีธุรกิจ ค่าธรรมเนียมการโอน ราคาจะสูงข้ึนกว่าที่ต้ังไว้การเก็บทรัพย์ เน่ืองจาก
ไม่ได้เก็บทรัพย์ไว้ หากไม่มีจุดหมายก็ไม่มา เน่ืองจากดูราคาสามารถซื้อได้ในเรื่องของราคาท่ีอาจจะท าก าไร หากเป็นการเข้าอยู่อาศัยก็ ถือว่าดีในเรื่องของ
ราคา 

นายก าฤทธิ์ ภัยแย้ม การประมูล ณ ปัจจุบัน ถือว่าดีกว่าเมื่อก่อนทีต้่องไปดูทรัพย์ล่วงหน้าเอง การเช็คทรัพย์คือดูออนไลน์และทรัพย์จริง หากจะพัฒนาเป็นระบบ E-Auction 
ก็เห็นด้วย ปัญหาเรื่องการท างานเน่ืองจากไม่มีเวลาท่ีจะเข้ามาร่วมในส่วนน้ี ถ้าเป็นระบบ E-Auction ก็จะสะดวกข้ึน  
ในประเด็นของการวางหลักทรัพย์ควรเป็นออนไลน์ได้แล้ว ปัจจุบันธนาคารใดก็ได้ จะสะดวกกว่า เน่ืองจากยังไม่เคยได้ทรัพย์จึงไม่ทราบว่ากระบวนการ
หลังจากต่อไปจะเป็นอย่างไร เคยเดินทางไปดูทรัพย์ต่างจังหวัด และยังไม่เคยเข้าร่วม E-Offering การเดินทางไปดูทรัพย์ก็สะดวกหากเป็นการประมูล
ออนไลน์ได้ก็จะดี การเข้าประมูลแบบ E-Offering ก็ต้องเดินทางมาท่ีกรมบังคับคดี จึงไม่สะดวกตรงเดินทางมาท่ีกรมฯ คือท าการตรวจสอบอยู่ว่าทรัพย์
ที่ต้องการมีหรือไม่ แต่ในจังหวะที่ดูคือไม่มี หากมีทรัพย์ที่ต้องการก็ต้องเดินทางมาที่กรมฯ ข้ันตอนการ E-Offering เคยท าการศึกษาเห็นแล้วว่าไม่
สะดวก จึงไม่สนใจที่จะท าการ E-Offering แต่ราคาของทรัพย์จะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากทุกคนสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ในส่วนน้ีคือข้อเสีย การ
เชื่อมั่นในการวางเงินมัดจ าหรือการได้เงินคืนต้องมีความเชื่อมั่นสูง เน่ืองจากก่อนเข้าท าการประมูลเราต้องท าการวางหลักทรัพย์ก่อน เพราะหากเป็น
ระบบออนไลน์แล้วจะยุ่งยากกังวลในเรื่องของการวางหลักทรัพย์ เน่ืองจากระบบปกติคือการคืนหลักทรัพย์ง่าย เป็นการคืนวันต่อวัน สามารถใช้บัตรเด
บิตได้ (ในกรณีที่วงเงินสูง) หากไม่ได้ทรัพย์ ก็จะมีการคืนเงินกลับเข้าบัตร ณ ปัจจุบันสามารถใช้บัตรในการวางหลักทรัพย์ได้เหมือนการวางวงเงินไว้เมื่อ
ท าการประมูลเสร็จก็จะท าเรื่องคืนเงิน หากเป็นระบบ E-Auction จะมั่นใจได้อย่างไรเน่ืองจากระบบไม่ใช่เจ้าหน้าท่ี ความปลอดภัยของระบบ 
ทางด้านการดูทรัพย์ หากมีภาพมากกว่า ๑ ภาพจะดีมาก และหากมีการเชื่อมต่อกับทรัพย์ให้ดูง่าย ต จะเป็นการดี ตอนน้ีหากเป็นโฉนดจะสามารถ
ตรวจสอบได้ง่าย แต่หากไม่ใช่เลขที่โฉนดจะท าการตรวจสอบไม่ได้เน่ืองจากกรมที่ดินไม่รองรับ เช่น นส. ๓ ฯลฯ เน่ืองจากไม่มีการปักหมุดเหมือนโฉนด 
บางครั้งแผนที่เขียนด้วยลายมือก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาด หากมีการปักหมุดเหมือนโฉนด เพียงแค่ใส่เลขที่ จะระบุว่าอยู่ต าแหน่งไหน ตรงไหน และมูลค่า
เท่าใด หากเป็นต่างจังหวัดซึ่งไม่ใช่โฉนดและเป็นในรูปแบบเดียวกันกับโฉนดก็จะดี ของกรมบังคับคดีเข้าระบบ GIS ได้สามารถเข้าไปตรงน้ันได้หมดทั้ง
แผนที่ ก็จะลดความยุ่งยากในการเข้าไปเช็คทรัพย์ได้ 

คุณอุษา (ไม่ขอแจ้งนามสกุล)  
รับมอบอ านาจมาให้ซือ้ทรัพย ์

เน่ืองจากญาติเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ มีความสนใจทรัพย์ที่มีการขายทอดตลาด ก็จะมาท าการยกป้ายแทนให้ทั้งรอบปกติและรอบ E-Offering/ E-
Auction การขายทอดตลาดแบบออนไลน์เคยเจอของวันอาทิตย์ที่มีของต่างจังหวัด ยังไม่เคยเห็นของต่างจังหวัดที่มาประมูล เน่ืองจากเคยไปประมูลที่
จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่จะมาที่กรมบังคับคดี  แต่ไม่เคยไปบิดต่างจังหวัด ความสนใจรอบนอกจะมีแค่จังหวัดนนทบุรีเท่าน้ัน ความแตกต่างของระบบ E-



Offering/ E-Auction กับปกติ คือไม่แตกต่างกันมาก 
ก่อนที่จะท าการซื้อทรัพย์ ๑ วันต้องโทรมาเช็คทรัพย์ก่อนว่าอยู่ในสถานะไหน เช่น วันอาทิตย์จะท าการประมูลก็ต้องท าการโทรเช็คทรัพย์ต้ังแต่วันศุกร์แล้ว
ว่าทรัพย์ล าดับน้ีพร้อมหรือไม่ส าหรับการประมูล เพราะแต่ละที่จะใช้ระบบและเวลานานในการเช็คทรัพย์ว่าพร้อมส าหรับการขายหรือไม่ 
ส าหรับการลงทะเบียนออนไลน์เพ่ิงเคยลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า เน่ืองจากไม่ใจว่าทรัพย์น้ันพร้อมหรือไม่พร้อม ส าหรับการขายหรือไม่ต้องโทรหานิติ
กรซ้ าอีกครั้งเพ่ือยืนยันสถานะของทรัพย์ตัวน้ัน หากในเว็บไซต์สามารถแจ้งได้ว่าทรัพย์ตัวไหนถูกถอนการยึดหรือพร้อมขายก็จะลดข้ันตอนการโทร แต่
เน่ืองจากกรมบังคับคดี  แจ้งว่าสามารถเช็คข้อมูลได้ เลยไม่แน่ใจว่าถูกต้องมากน้อยแค่ไหน หากหลีกเลี่ยงการโทรแล้วเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ได้ก็จะ
ดีกว่า เพราะกว่าท่ีเจ้าหน้าท่ีจะรับสายเน่ืองจากผู้เข้าร่วมประมูลหลายคนท าให้ต้องรอค าตอบจากเจ้าหน้าที่ ในการเข้ามาประมูล ณ ตอนน้ี คือเจ้าหน้าที่
อ านวยความสะดวกเรียบร้อยจะมีข้อกังวลเรื่องการโทรเข้ามาเช็คทรัพย์อาจจะล่าช้า 
หากเป็นระบบออนไลน์ได้ทั้งหมดก็จะดีแต่จะมีเรื่องของการท าสัญญา เรื่องความปลอดภัย เน่ืองจากไม่ทราบว่าระบบจะปลอดภัยมากแค่ไหน หากเป็น
ระบบออนไลน์ได้จะช่วยลดข้ันตอนได้มาก ณ ตอนน้ีถือว่าเร็วเน่ืองจากมาแล้วสามารถท าการประมูลได้เลยซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนที่ต้องมาท าการผูกพัน
ราคาก่อน 

คุณธาดา นิติมงคลวาร และ  
คุณพลอยนภัส พรเลิศพชร  

หากเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ได้จะดีมาก เป็นแบบก้าวกระโดดการท าการประมูลออนไลน์ที่บ้านส าหรับการวางเงิน คือ ท าการล็อควงเงิน /ตัดบัตร 
เน่ืองจากไม่ทราบว่าหากระบบอินวอยออกมาจะท าการซื้อแบบไหนได้บ้าง คล้ายระบบของช้อปปี้ คือ ท าการแจ้งการยกเลิกให้เขาทราบ ในมุมมองคิดว่า
ระบบควรจะอินวอยทุกคน ยกเว้นคนที่สามารถท าการซื้อได้ ควรอินวอยออกทุกคนที่ไม่สามารถซื้อได้ซึ่งชัดเจนอยู่แล้วว่าใครสามารถซื้อได้บ้าง ควรจะมา
ที่ส่วนกลางหรือไม่ หากกรมบังคับคดี ต้องการเข้าถึงทุกคนได้ทั่วประเทศจริง ต เพราะคนมีปัญหาในการที่อยากได้ทรัพย์ต่างจังหวัดซึ่ งต้องเดินทางโดย
เครื่องบินไปท าการประมูล บางครั้งไปเจอว่างดขายซึ่งท าให้เสียเวลา หากเป็นระบบเดิมมองว่าควรให้เวลาเจ้าหน้ีกับลูกหน้ีแก้ไขปัญหากัน ๑ วันเพ่ือคนที่
เดินทางไม่ต้องเสียเวลาและควรปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันบนหน้าเว็บไซต์ เน่ืองจากเข้าใจได้ว่าในทางกฎหมายจ าเลยมีสิทธิที่จะเอาเงินมาช าระหน้ีสิน
แม้กระทั่งวินาทีสุดท้าย เพราะฉะน้ันขอให้ขยายระยะเวลาให้จ าเลยไปอีก ๑ วัน เพ่ือท าการช าระหน้ีสิน เช่น ก าหนดการเดิมต้องยกวันที่ ๑ ก็ให้เวลา
โจทก์-จ าเลย แล้วไปยกวันที่ ๒ แทน และลงประกาศในอินเทอร์เน็ตเพ่ือลดระยะเวลา เน่ืองจากเคยไปต่างจังหวัดคนมาจากกรุงเทพหลายคนเพ่ือมายก
ทรัพย์น้ัน แต่กลับงดขายผู้เข้าประมูลจึงต้องกลับกรุงเทพ ฯ เน่ืองจากไม่สามารถท าอะไรได้ เคยท าการเช็คทรัพย์ก่อน ๑ วัน แต่ปรากฎว่ามีการช าระ
หน้ีสินกันในช่วงเช้าของวันประมูล หรือแม้แต่วันประมูลมีการช าระหน้ีสินหากให้เวลาลูกหน้ีช าระหน้ีสินกับเจ้าหน้ีแล้วไม่ลงตัว อีก ๑ วันควรเก็บไว้ส าหรับ
ผู้เข้าประมูลหากไม่ท าไว้จะท าให้ผู้เข้าประมูลเสียหาย อาจจะยุติธรรมส าหรับจ าเลย แต่ไม่ยุติธรรมส าหรับผู้เข้าประมูล 
หากใช้ระบบออนไลน์แล้ว คิดว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของตัวตน เน่ืองจากว่าไม่มีการจองโดยไม่ท าการประมูล มีการวางเงินไว้ ก่อนวางเงินต้องมีการยืนยัน
ตัวตน เช่น เอาบัตรประชาชนเพ่ือยืนยัน ในข้อกฎหมายจะมีบทลงโทษอยู่หากเอาเงินมาวางโดยไม่ท าการประมูลหรือซื้อมาแล้ว แล้วไม่เอาก็จะมี
บทลงโทษอยู่แล้ว ง่ายมากในการจะเข้าสู่ระบบออนไลน์ ซึ่งต้องเข้าสู่ระบบออนไลน์อยู่แล้วในอนาคตเพียงแต่จะท าได้เร็วหรือช้า อาจจะบวกไปอีก ๕ ปี 
หากเป็นระบบออนไลน์เห็นว่าสามารถต้ังเวลาในการประมูลหรือจ ากัดระยะเวลา ประมาณ ๑ อาทิตย์ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดก็ได้ทรัพย์น้ันไป เปิด



ระยะเวลาให้นานหรือไม่จ าเป็นต้องมี Timeline ไม่ใช่แบบ real time เน่ืองจากระบบอาจจะเหลื่อมกันได้ ทรัพย์บางตัวอาจจะให้เวลา ๗ วัน ส าหรับเรื่อง
ที่หนักที่สุดคือเรื่องการเดินทาง หากอยู่กรุงเทพเดินทางมาประมูลในกรุงเทพก็จะเป็นการดี แต่ส าหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะเสียโอกาส เน่ืองจากมาแล้ว
ไม่ได้ประมูลก็เกิดค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากเคยการเดินทางไปประมูลที่ต่างจังหวัด เดินทาง ๑๐ รอบ ได้ประมูลจริง ๒ รอบ อัตราการยกเลิกแล้วแต่ทรัพย์และแล้วแต่คู่กรณีที่จะจัดการไม่
สามารถบอกได้ 
เคยเดินทางไปประมูลที่จังหวัดเชียงใหม่การประมูลเข้ามาที่กรุงเทพจะไม่ real time บางครั้งสัญญาณ เชียงใหม่หลุด โคราชหลุด ต้องรอ หากเป็นไป
ตามท่ีเสนอให้เวลา ๗ วันในการประมูลทรัพย์ก็สามารถเป็นจุดศูนย์กลางได้ แต่ใน ๗ วันก็สามารถเปิดให้คนสามารถไปปั่นราคาได้ หรืออาจจะเพียงแค่
ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง ณ ตอนน้ัน 
ส าหรับการไปประมูลที่ต่างจังหวัดเดินทาง ๑ รอบ เพ่ือไปดู เดินทางอีกรอบเพ่ือไปประมูล แต่กลับงดขาย จ่ายค่าเดินทางโดยเครื่องบินไป-กลับมาเกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หากระยะเวลานานข้ึน ก็จะเป็นคุณแก่จ าเลยเน่ืองจากราคาทรัพย์จะสูงข้ึนและลดการตกลงกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายกันระหว่างคนที่เข้า
ประมูล เน่ืองจากมีคน/ผู้เข้าประมูลมากข้ึนการตกลงกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายกันก็จะยากข้ึน หากระยะเวลาขยายจะมีโอกาสมากข้ึนที่จะไม่มีการตกลง
กันระหว่างบุคคลสองฝ่ายกัน เพราะเป็นระบบออนไลน์ 

นายปรีดา 
(ไม่ขอแจ้งนามสกุล) 

ประสบปัญหาจากภาษีรายได้ของเจ้าของเดิมที่ผู้ซื้อต้องไปรับภาระ ปกติภาษีของเจ้าของเดิมได้ จึงไม่ต้องซ้ าซ้อนในเรื่องการเสียภาษีเงินได้ของเจ้าของ
โฉนดเดิมจากการประมูลทรัพย์ 
ส่วนของผู้อยู่อาศัยเมื่อท าการประมูลทรัพย์ไปแล้ว มีผู้อยู่อาศัยเดิมท าให้การเข้าครอบครองหรือการเข้าพ้ืนที่ขอเข้าไปใช้ทรัพย์จะมีปัญหาเจ้าของทรัพย์
เดิมไม่ยอมออก ไม่มีข้อก าหนดหรือมาตรการที่ชัดเจนที่จะบังคับให้เจ้าของเดิมออก แบบเดียวกันกับการขายทอดตลาดด้วยการบังคับเอาโฉนดออกขาย
ทอดตลาดได้ แต่ไม่สามารถบังคับให้เจ้าของเดิมออกจากทรัพย์ได้ 
ส าหรับการวางหลักทรัพย์หรือข้ันตอนการท างานของข้อมูลไม่มีปัญหา การใช้ E-Offering ที่ขายทอดตลาด ณ ปัจจุบัน ยังยุ่งยากอยู่เน่ืองจากข้ันตอน
การวางทรัพย์ต้องมาวางทรัพย์ที่กรมบังคับคดีก่อนจึงจะเริ่มท าการประมูล ซึ่งมีความซ้ าซ้อนและต้องเดินทางเข้ามาที่กรมฯ อีกครั้ง 
หากเป็นการช าระเงินในรูปแบบของการออนไลน์ เช่น การสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด จะเกิดความสะดวกเน่ืองจากไม่ต้องเดินทางมาถึง ๒ ครั้ง เหลือเพียง
ครั้งเดียว ถ้ามีการวางทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ไม่ต้องเดินทางมาท่ีกรมฯ เพียงตรวจดูเอกสาร เข้าดูพ้ืนที่จริง และสามารถท าการประมูล การวางทรัพย์
ที่กรมและการคืนทรัพย์ต้องมาคืนที่กรมอีกหรือไม่ การวาง/การคืน ณ ปัจจุบันยังท าแบบระบบปกติยังไม่ได้พัฒนาเป็นระบบ E-Auction ยังเป็นระบบ 
manual จึงยังไม่เกิดการพัฒนา ความเห็นในส่วนของการพัฒนาจะไม่มีการต่อแถววางทรัพย์เป็นเพียงการวางทรัพย์ผ่านบัตร เน่ืองจากมีความมั่นใจที่
จะให้ตัดผ่านออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์แบงค์กิ้งเพราะมีความมั่นใจกับทางกรมบังคับคดี หากมีการพัฒนาระบบการวางเงินหลักทรัพย์จะลดการต่อคิว
เพ่ือท าการวางหลักทรัพย์การเข้าประมูล ปัจจุบันการวางหลักทรัพย์ต้องต่อคิวหรือต้องเดินทางไกลหรือการท างานต้องใช้เวลาในการด าเนินการ หากทุก
อย่างเป็นเรื่องของระบบออนไลน์สามารถท างานได้ที่บ้านและสามารถเข้าประมูลแบบออนไลน์ ปัจจุบันยังไม่พัฒนาไปถึงตรงจุดน้ัน ระบบการประมูลยัง
เหมือนเดิม 



การเข้าระบบแบบ E-Auction แบบเต็มรูปแบบจะดีและไม่ได้กังวลอะไร เน่ืองจากท างานกับหน่วยราชการ และขอให้ทางกรมฯ ได้พัฒนาระบบและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 
การเข้าดูทรัพย์ในสถานที่จริงเน่ืองจากส่วนน้ีเป็นหน้าท่ีของผู้เข้าประมูลอยู่แล้วจึงท าการพิมพ์เอกสารจากหน้าเว็บไซต์และเข้าไปดูสถานที่จริง ข้ันตอน
การประมูลหากท าเป็นระบบออนไลน์ก็ไม่ต้องมาท่ีกรมฯ ทุกคนสามารถท าการประมูลที่บ้านได้ ไม่ต้องเดินทางเข้ามากระจุกตัวอยู่ที่กรมฯ และสามารถ
ตัดปัญหาเรื่องที่จอดรถ 
ทรัพย์ที่สนใจนอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์ยังมีทรัพย์ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ที่สนใจ การเข้าดูทรัพย์ที่เป็นสังหาริมทรัพย์แล้วแต่ทักษะของผู้เข้าประมูลว่า
มีความถนัดด้านไหนหรือส่วนไหน โดยมาตรฐานแล้วกรมฯ มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเพ่ือประเมินทรัพย์ กรองข้อมูล และประเมินราคาเพ่ือน า
สังหาริมทรัพย์มาประมูล จึงเกิดความมั่นใจในทรัพย์สิน คล้ายกับอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้เข้าประมูลต้องไปดูสถานที่จริงหากเกิดความเสียหายทางผู้เข้า
ประมูลต้องรับผิดชอบเมื่อท าการประมูลได้แล้วซึ่งใช้หลักการเดียวกันกับสังหาริมทรัพย์ 
ค่าส่วนกลางส่วนที่เป็นคอนโดให้ใช้แบบมคีวามชัดเจน การค้างค่าส่วนกลางของคอนโดหรือจัดสรรของนิติบุคคลขอให้มีระบบที่ชัดเจนไม่เกิดปัญหากับ
นิติบุคคล เน่ืองจากผู้เข้าประมูลได้เป็นเจ้าของใหม่ และผู้เข้าประมูลไม่ทราบว่าผู้ถูกบังคับให้ขายทอดตลาดมีค่าส่วนกลางค้างอยู่หรือไม่ และค้างกันอยู่
เท่าใดกับนิติบุคคล ข้อมูลที่ข้ึนในระบบยังไม่ละเอียดพอที่จะทราบในเรื่องของค่าส่วนกลาง หากเป็นคอนโดให้ผู้ซื้อช าระค่าส่วนกลางก่อนแต่หากเป็ น
หมู่บ้านจัดสรรผู้ซื้อไม่ต้องช าระ ต้องการให้ระบบในส่วนน้ีเป็นมาตรฐานแบบเดียวกัน ซึ่งทางกรมบังคับคดีอาจจะหักส่วนหน่ึงเพ่ือไปจ่ายค่าส่วนกลาง
ให้กับนิติบุคคลโดยที่ผู้ซื้อช าระเงินแล้ว และค่อยไปหักให้กับเจ้าหน้ีและผู้เฉลี่ยทรัพย์ เรื่องน้ีจะท าให้ผู้ซื้อทรัพย์สบายใจ 
ภาษีรายได้ของเจ้าของทรัพย์เดิม เน่ืองจากไม่มีการจ่ายท าให้ผู้ประมูลทรัพย์ได้ต้องช าระแทนเจ้าของทรัพย์เดิมและเมื่อท าการขายให้กับผู้อื่นก็ต้องจ่าย
ภาษีอีกครั้ง ท าให้ต้องจ่ายภาษี ๒ ครั้ง เห็นว่าควรหักภาษีเดิมจากราคาท่ีประมูลได้ 
การประมูลในปัจจุบันไม่มีความกังวลในเรื่องของการประมูลและหากเปลี่ยนเป็นระบบ E-Auction ก็ไม่ได้กังวลเน่ืองจากผู้ที่ให้ราคาสูงสุดก็จะได้อยู่แล้ว
มันเป็นไปตามกลไกของตลาด ผู้ให้ราคาสูงก็ได้ทรัพย์ไปและเข้าท าสัญญา 
ส าหรับภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย เมื่อก่อนทางผู้ซื้อสามารถขอคืนภาษีตรงส่วนน้ีได้ แต่เน่ืองจากเป็นรายได้ของเจ้าของเดิมใครเป็นเจ้าของผู้ น้ันต้องเสียภาษีแต่
ระยะเวลา ๔-๕ ปีที่ผ่านมา ทางผู้ซื้อต้องเสียภาษีในส่วนน้ี เน่ืองจากภาษีส่วนน้ีมาจากการหัก ณ ท่ีจ่ายของราคาประมูล 
หากพัฒนาระบบ E-Auction การช าระเงินสามารถตัดผ่านบัญชีได้หมด ปัจจุบันใช้ตัดผ่านบัตรเครดิต/เดบิตการ์ด ธนาคารกรุงไทยก็อ านวยความสะดวก
ให้ในเรื่องน้ี ทรัพยากรของกรมฯ ใช้ของเอกชน จึงมีความเห็นว่าควรพัฒนาระบบของกรมฯ หากเกิดปัญหาจึงท าการแก้ไขระบบได้ เน่ืองจากการ
วางเงินโดยใช้ระบบมันสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประมูล โดยเอกชนมาวางระบบให้ (เน่ืองจากธนาคารกรุงไทยเป็นผู้เริ่มวางระบบ 
ให้บริการ และธนาคารอื่นเข้ามาเพ่ิม) 
การประมูลทรัพย์ในต่างจังหวัด เน่ืองจากต้องมาท าการประมูลทรัพย์ที่กรมฯ หากจะประมูลทรัพย์ในต่างจังหวัดจะต้องหาคนอีกคนเพ่ือเข้าประมูลใน
ต่างจังหวัด หากใช้ระบบออนไลน์ก็สามารถท าการประมูลทรัพย์ในส่วนอื่น ต ได้ 
 



นายรัฐพล ลิ้มเจริญ  ผู้ซือ้ทรัพย ์ อุปสรรคการประมูลจากการด าเนินงานของระบบ จากประสบการณ์ในการเข้ามาประมูลทรัพย์บ่อย ต มักเกิดปัญหาระบบขัดข้องตรงส่วนของการขายที่
ขัดแย้งกันเองในล าดับการขาย เน่ืองจากข้อมูลไม่แสดงบนหน้าจอหรือระบบต้องรอประมาณ ๑๐-๑๕ นาที หรือรอให้เจ้าหน้าที่มาแก้ไขระบบการ
ท างาน 
การเข้าไปประมูลหรือการวางหลักทรัพย์/การขอหลักทรัพย์ คือในส่วนน้ีไม่มีความยุ่งยาก การเข้าไปดูทรัพย์เน่ืองจากต้องเข้ามาดู ณ กรมฯ 
การอัพเดตสถานะของทรัพย์ที่มีการขายเมื่อมาถึงแล้วหากเจอการงดการขายทอดตลาดจึงต้องเดินทางกลับ เคยเห็นการขายทอดตลาดของระบบ
ออนไลน์ หากมีการปรับปรุงระบบเป็นระบบ E-Auction บางครั้งเน่ืองจากยังไม่เข้าใจระบบการประมูลออนไลน์ หรือเข้าใจกฎหมายบางตัว ความกังวล
เรื่องสถานะที่ต้องคอยติดตามให้ชัดเจน ระบบของการประมูลเกี่ยวกับระบบสัญญาณ เน่ืองจากต้องรอสัญญาณ ณ ปัจจุบัน E-Offering มีความล่าช้า
เรื่องสัญญาณ การวางหลักทรัพย์ของ E-Auction จะเป็นการอ านวยความสะดวกกว่าหากมีการวางด้วยการออนไลน์ (อินเทอร์เน็ต/เน็ตแบงค์กิ้ง) ความ
ยุ่งยากในการวางหลักทรัพย์ เน่ืองจากบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องการวางหลักทรัพย์ออนไลน์ แต่หากมาวางหลักทรัพย์ที่กรมฯ ก็จะง่าย ส่วนใหญ่
ทรัพย์ที่เข้าประมูลคืออสังหาริมทรัพย์ การเข้าประมูลคือการเข้าเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีเพ่ือเข้าดูทรัพย์ มีการเข้าดูทรัพย์สถานที่จริง เน่ืองจากมีทรัพย์
บางส่วนที่ต้องมาดูหน้างาน หากเป็นระบบของการ E-Auction จะมีความสะดวกมากย่ิงข้ึน ข้อดีคือการไม่ต้องเดินทาง ข้อเสียคือกระบวนการหรือ
ความยุ่งยากในการเข้าระบบ 

นายวสันต์ ศรีชาญวทิย์  ส าหรับปัญหาคือความไมส่ะดวกในการเดินทางเพราะแต่ละครั้งที่เดินทางเข้ามาที่กรมฯ ระยะทางไกลพอสมควร หากเป็นระบบออนไลน์จะดีแต่กังวล
เรื่องการตรวจสอบระบบความโปร่งใส  
การวางทรัพย์โดยปกติไม่อยากให้วางทรัพย์มาก แต่เข้าใจเพราะทางกรมฯ ท าการประเมินอยู่แล้ว เพ่ือป้องกันผู้ที่วางทรัพย์แล้วไม่ท าการประมูล หรือ
ท าการประมูลได้แล้วไม่เอาทรัพย์น้ัน 
ตัวทรัพย์ยังมีผู้อยู่อาศัย ทางผู้ประมูลต้องด าเนินการเข้าเจรจาให้เขาออก เมื่อไม่ออกก็จะต้องแจ้งทางกรมฯ ขอบังคับให้ออก ต้องการให้กรมฯ 
ด าเนินการเรื่องผู้อยู่อาศัยให้เรียบร้อยเพ่ือที่จะเตรียมพร้อมส าหรับการเข้าไปอยู่หรือท าการขายต่อไป 
การเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ก็ดี แต่ต้องคัดกรองผู้เข้าร่วมประมูลหรือการวางหลักประกัน ต้องการให้คนที่พร้อมส าหรับการประมูลจริง  ต เพ่ือจะท า
การดูราคาทรัพย์ในระบบออนไลน์ ส าหรับรูปแบบการประมูล เพียงแค่ตัวเลขให้เห็นหรือการเคาะให้เห็นราคาก็เพียงพอแล้ว ปกติดูราคาการประมูลเป็น
หลัก 
หากเป็นการประมูลออนไลน์ก็อาจจะมีคนคิดว่าราคาที่ข้ึนใครเป็นคนเคาะ มีตัวตนหรือไม่ หากมองในแง่ร้ายว่ากรมฯ เป็นผู้ท าการเคาะก็อาจจ ะไม่มี
คู่แข่ง ในมุมมองเห็นว่าการประมูลอยู่ที่ราคา หากไม่มั่นใจในระบบว่าไม่โปร่งใส่  ก็อาจจะแก้ปัญหาโดยให้ญาติพ่ีน้องเข้ามาท าการตรวจสอบ ควร
ท าการศึกษาบริษัทที่มีการประมูลออนไลน์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสหการประมูลที่มีการประมูลรถ หรือ E-Auction ของทางราชการบางส่วนซึ่งมีอยู่แล้ว 
ส าหรับอีกปัญหาคือค่าส่วนกลางที่ค้างอยู่ในระบบของคอนโด ตามความจริงทางกรมฯ เป็นผู้ช าระอยู่แล้วแต่ด าเนินกา รช าระช้ามาก เคยเจอการ
ด าเนินการประมาณ ๙ เดือน และในระยะเวลา ๙ เดือน ทีต้่องการขายก็ไม่สามารถท าการขายได้ เน่ืองจากติดค่าส่วนกลางท าให้ท าการขายไม่ได้เพราะ
ทางนิติบุคคลไม่สามารถออกใบปลอดหน้ีให้ได้ หากท าการประมูลได้ ก็ไม่ควรเกิน ๑ เดือนในการจ่ายค่าส่วนกลาง หากทางกรมฯ ท าการจ่ายค่า
ส่วนกลางเร็วจะดีเพราะผู้ประมูลสามารถด าเนินการต่อไปได้ส าหรับการขายทอดตลาดผ่านออนไลน์ เน่ืองจากประชาชนทั่วประเทศยังไม่สามารถเข้าถึง



เทคโนโลยีได้ การจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการประมูลแบบออนไลน์จะท าอย่างไร ประโยคที่ใช้ในการเข้าถึงการประมูลออนไลน์แต่ละเมนูในหน้าเว็บน้ันมี
ความหมายอย่างไร การเข้าถึงระบบออนไลน์แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชน หรือการอธิบายให้กับประชนทั่วทั้งประเทศเข้าใจได้ ต้องเป็นผู้ที่มีความ
เข้าใจหรือทราบแล้วว่าระบบของเว็บไซต์เป็นอย่างไร  
การด าเนินการเข้าดูแลทรัพย์ในระดับที่เป็นเจ้าของได้ หรือการประมูลบ้านหลังน้ันได้ถือว่าคุ้มในการเดินทางเข้ามาประมูล เน่ืองจากไม่มีทางทราบว่า
สภาพทรัพย์เป็นอย่างไร การเข้าท าการตรวจสภาพทรัพย์เป็นไปได้ยาก เช่น การจะขอเข้าไปดูทรัพย์ในคอนโดจะใช้สิทธิอะไรในการเข้าดู ซึ่งโดยปกติจะ
ใช้การโทรถามนิติบุคคลถึงสถานะของทรัพย์ว่ามีผู้อยู่อาศัยหรือไม่ หากนิติบุคคลทราบว่าแต่ละห้องมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็เป็นการดี แต่การให้เดินทาง
เพ่ือเข้าท าการตรวจสภาพทรัพย์เป็นไปไม่ได้ หากเป็นบ้านก็ท าการตรวจทรัพย์ได้เพียงหน้าบ้านไม่มีอ านาจในการเข้าไปตรวจทรัพย์เช่นทรัพย์ที่ราคาสูง 
ให้วางเงินโดยคิดค่าใช้จ่ายในส่วนของรายได้เพ่ือเข้าดูทรัพย์ หรือมีหมายจากกรมฯ ถือเอกสารส่วนน้ีไปติดต่อนิติบุคคล แล้วให้นิติบุคคลท าการถือกุญแจ
ไว้เพ่ือให้ผู้เข้าประมูลท าการตรวจทรัพย์ หรืออ านวยความสะดวก เช่น ยอมเสียเงิน ๕๐๐ บาท เพ่ือเข้าดูทรัพย์ที่ต้องการ ย่อมมีความคุ้มค่าเพราะ
สามารถประเมิน/เห็นตัวทรัพย์ หากผู้ที่ต้องการตรวจทรัพย์เสนอรายชื่อให้กรมฯ แล้วให้กรมฯ ด าเนินการแจ้งให้นิติบุคคลทราบว่า ว่าจะมีผู้เข้าประมูล
ไปดูทรัพย์ บอกชื่อ และนัดหมายเวลาท่ีจะเข้าไปดูทรัพย์ 

นางวัลภา รุ่งสมบัติพรกุล ปัจจุบันการวางหลักประกันสูง ลูกหน้ีที่ต้องการเข้าประมูลต้องวางหลักประกันสูงมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน เช่น วางหลักประกัน ๕ แสนบาท การหา
เงินเพ่ือมาวางหลักประกันเป็นไปได้ยาก ปัจจุบันทรัพย์ราคาสูงกว่าเมื่อก่อนมาก เช่น ลูกหน้ีเป็นหน้ี ๑๖๐,๐๐๐ บาท แต่ทรัพย์ที่ท าการขาย คือ ราคา 
๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาขายสูงกว่าราคาท่ีถูกบังคับคดีได้ ถ้าเจ้าของเก่าท่ีต้องการทรัพย์คืนก็ไม่สามารถหาเงินมาเพ่ือซื้อทรัพย์ได้ ปัจจุบันราคาทรัพย์ที่
ประเมินยึดตามราคาท้องตลาดการเข้าตรวจสอบทรัพย์มีความยุ่งยากเมื่อซื้อทรัพย์ได้แล้ วแต่เจ้าของทรัพย์เดิมไม่ได้ออกจากตัวทรัพย์ ผู้ซื้อทรัพย์ไม่
สามารถให้ธนาคารเข้าด าเนินการประเมินราคาทรัพย์ได้ เมื่อท าการประเมินไม่ได้ ทางผู้ซื้อก็ไม่สามารถซื้อทรัพย์ตัวน้ันได้ ทางธนาคารจึงท าการยึดมัดจ า 
ควรจะออกกฎหมายให้จ าเลยยินยอมให้ผู้ซื้อทรัพย์สามารถเข้าไปประเมินได้ เพราะผู้ซื้อทรัพย์เข้าไปประเมินไม่ได้ธนาคารก็จะไม่สามารถอนุมัติเงินกู้ได้
ส าหรับการเข้าไปประมูลออนไลน์ การเข้าถึงของประชาชนไม่สามารถเข้าถึงได้ เน่ืองจากประชาชนไม่มีความรู้ หรือการศึกษาเทคโนโลยี ประชาชนไม่
สามารถเข้าใจได้ท าให้เสียโอกาสของผู้ที่รู้เทคโนโลยีมากกว่า เน่ืองจากความรู้ของคนรุ่นหลังและคนรุ่นใหม่มีความแตกต่างกัน 
ก่อนซื้อทรัพย์ไม่สามารถเข้าไปดูทรัพย์ได้ ดูได้แต่ภายนอกบางคนอยากได้ทรัพย์  แต่ต้องเสี่ยงดวงจึงไม่สามารถประเมินได้ ต้องดูของจริง  เมื่อก่อน
กฎหมายผลักภาระให้ผู้ซื้อทรัพย์ด าเนินการฟ้องขับไล่ผู้อยู่อาศัยซึ่งท าให้เสียเวลา เจ้าของทรัพย์เก่าอยู่อาศัยก็ใช้เทคนิคในการยืด/ขยายระยะเวลา 

 





ภาคผนวก ฉ 
ก าหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็น 

 
 

ก าหนดการ 
การรับฟังความคิดเห็น เร่ือง 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. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. กล่าวเปิดการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 
โดย : นางอรัญญา ทองน ้าตะโก 
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. ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังเกี่ยวกับการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้าเนินรายการโดย:   
รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์ 
ท่ีปรึกษาโครงการฯ 
รองศาสตราจารย์ เติมธรรม สิทธิเลิศ 
ผู้ช่วยอธิการฝ่ายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 หัวหน้าโครงการฯ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ข้าอ่อน 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ประธานสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการก้ากับดูแล (APaR) 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 

























































ภาคผนวก ช 
รายช่ือคณะผู้วิจัย 

 
 
 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์   ท่ีปรึกษาโครงการ 

๒. รองศาสตราจารย์ เติมธรรม สิทธิเลิศ   หัวหน้าโครงการ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์พงษ์ ข าอ่อน    นักวิจัย 

๔. นายธีระ สุขนิยม     นักวิจัย 

  

 
 


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

