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บทที่ 1
บทนํา
(Work Study - Introduction)
1.1 ที่มาและความสําคัญ
ในปั จจุบนั มีความคิดเห็นหรื อมุมมองที่แตกต่างกัน ในเรื่ องของราคาขายทรัพย์ทอดตลาดและ
ราคาประเมินของกรมบังคับคดี ซึง่ ฝ่ ายประเมินราคาทรัพย์ของกรมบังคับคดีเป็ นผู้ประเมินราคาทรัพย์ โดย
ประเมินราคาทรัพย์จากการถัวเฉลี่ยของราคาทรัพย์ของกรมธนารักษ์ และราคาตลาด ดังนันเพื
้ ่อให้ การขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี ้เป็ นไปอย่างถูกต้ อง เป็ นธรรมในแง่ของราคาทรัพย์สมควรขาย จึงมีความ
จําเป็ นที่ต้องศึกษา
1. การประเมินราคาของกรมบังคับคดี
2. ราคาที่เคาะขายได้
3. การเปรี ยบเทียบราคาทังข้
้ อที่ 1 และ 2 กับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และขบวนการใน
ต่างประเทศ
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อนําเสนอแนวทางเรื่ องการกําหนดราคาเริ่มต้ นที่สมควรขาย

1.3 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.3.1 ผู้ซื ้อทรัพย์ได้ ทรัพย์จากการขายทอดตลาดที่เหมาะสม
1.3.2 ราคาขายทอดตลาดเป็ นไปโดยโปร่งใสและเป็ นธรรม
1.3.3 ได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการขายทอดตลาด

สถาบันวิจัยและให้ คาํ ปรึกษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)

หน้ าที่ 1 - 2

โครงการวิจัย เรื่ องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรั พย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

บทที่ 2
แนวคิดในการศึกษาและการทบทวนวรรณกรรม
(Work Study - Philosophy And Literature Review)
2.1 การขายทอดตลาดทรัพย์ สิน
การขายทอดตลาดอสังหาริ มทรัพย์ด้วยวิธีการประมูลทรัพย์สินเป็ นวิธีการหนึ่งที่ได้ รับความ
นิยมใช้ เป็ นอย่างมากทัว่ โลกโดยการเลือกใช้ วิธีการขายด้ วยการประมูลนันจะมี
้
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ขาย
สินค้ านัน้ ๆ ในกรณีที่ไม่มีความรู้ ความเข้ าใจที่ดีพอที่เกี่ยวกับตัวสินค้ าและสภาพตลาด (Market Place)
เนื่องจากจะเป็ นการสร้ างให้ เกิดกลไกการแข่งขันเสรี ระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย โดยเป็ นที่เข้ าใจได้ ว่าผู้ซื ้อที่มี
ความพร้ อมและเตรี ยมการในการซื ้อย่อมจะได้ มีการคาดการณ์ และคํานวณถึงมูลค่าของทรัพย์สินที่จะ
สร้ างให้ เกิดคุณค่าต่อตนเองมากที่สดุ (Independent Private Value) ในขณะเดียวกันผู้ขายที่มีความรู้
ความเข้ าใจน้ อยก็จะได้ ผลประโยชน์จากการแข่งขันดังกล่าวด้ วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามจากการวิจยั จํานวน
หนึ่งได้ สะท้ อนให้ เห็นได้ ว่าราคาในการประมูลขายอสังหาริ มทรัพย์ (Auction Price) เป็ นรู ปแบบหนึ่งของ
การขายที่นิยมใช้ กับอสังหาริ มทรัพย์ที่อยู่ในตลาดที่เป็ นที่ต้องการและมีมลู ค่าสูงซึ่งมีความเกี่ยวข้ องเป็ น
อย่ า งสูง ในเรื่ อ งของอารมณ์ แ ละความรู้ สึก ของผู้เ ข้ า ร่ ว มประมูล ตลอดจนปั จ จัย ในด้ า นต่ า ง ๆ โดย
อสังหาริ มทรัพย์ที่มีความเหมาะสมในการใช้ วิธีประมูลสาธารณะ (Public Auction) นันประกอบด้
้
วย 3
กลุม่ (Manley, 2007) อันได้ แก่
- เป็ นทรัพย์สนิ ที่มีความต้ องการซื ้อมากกว่าความต้ องการขาย (Demand Over Supply)
- เป็ นทรัพย์สนิ ที่มีลกั ษณะเฉพาะที่ไม่สามารถคํานวณมูลค่าได้ อย่างชัดเจน และการประมูลจะเป็ น
แนวทางพื ้นฐานในการกําหนดซึง่ มูลค่าขันตํ
้ ่าของทรัพย์สนิ นัน้ ๆ
- เป็ นทรัพย์สนิ ที่ผ้ ขู ายต้ องการให้ เกิดกระบวนการแข่งขันและเปรี ยบเทียบในทรัพย์สนิ ประเภทอื่น
และที่ต้องการขายอย่างรวดเร็ ว
โดยเมื่อพิจารณาแล้ วจะพบได้ ว่าสําหรับเงื่อนไขข้ างต้ นนัน้ อาจสอดคล้ องกับเป้าหมายของ
กรมบังคับคดีของการใช้ วิธีการขายทอดตลาดด้ วยการประมูลในประเด็นของการที่ต้องการให้ เกิดความ
โปร่งใสและกระบวนการแข่งขันที่เป็ นธรรม ตลอดจนสามารถสร้ างมูลค่าจากทรัพย์สนิ ด้ อยค่าอย่างรวดเร็ว
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2.2 ระบบกฎหมาย Common Law และ Civil Law กับราคาบังคับขาย
ระบบกฎหมาย Common law มีต้นแบบมาจากประเทศอังกฤษ เป็ นกฎหมายที่มีวิวฒ
ั นาการ
มาจากคําพิพากษาของศาลพระมหากษัตริ ย์หรื อศาลหลวง (King’s Court) โดยมีการคัดเลือกผู้พิพากษาที่
มีความรู้ ความสามารถจากส่วนกลางหมุนเวียนออกไปพิจารณาคดีในศาลท้ องถิ่นทัวทุ
้ กแคว้ น และมีการ
พิจารณาโดยใช้ ระบบไต่สวน (Inquisitorial System) โดยให้ ยดึ ถือคําพิพากษาจากศาลหลวงเป็ นหลัก ศาล
อื่นๆต้ องผูกพันพิพากษาคดีตามศาลหลวง เป็ นการนําจารี ตประเพณีที่ถือเป็ นหลักเกณฑ์และข้ อบังคับที่มี่
ลักษณะเป็ นสามัญ (Common) มายึดใช้ เป็ นกฎหมายบังคับ ด้ วยเหตุนี ้ กฎหมาย Common law จึงเกิดขึ ้น
ในประเทศอัง กฤษ และมี ป ระเทศอื่ น ๆได้ ยึ ด ถื อ เป็ นแบบอย่ า ง อย่ า งเช่ น สหรั ฐ อเมริ ก า แคนนาดา
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศที่เคยอยูใ่ นเครื อจักรภพของอังกฤษ เป็ นต้ น เนื่องจากจารี ตประเพณีที่
บังคับใช้ ไม่ได้ มีการบัญญัติไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ศาลจึงเป็ นผู้ที่นําจารี ตประเพณีมาใช้ และพิจารณา
พิพากษาคดี ซึ่งคําพิพากษาของศาลได้ มีการบันทึกเอาไว้ เป็ นบรรทัดฐาน เพื่อเป็ นแบบอย่าง นําไปใช้ ใน
คดีตอ่ ไป จากสภาพสังคมที่มีความซับซ้ อนมากขึ ้น กฎหมาย Common law ยังมีช่องว่างและไม่ครอบคลุม
ในบางเรื่ อง รัฐสภาอังกฤษจึงได้ มีการตรากฎหมายลายลักษณ์ อกั ษร (Statutory law) ใช้ บงั คับเป็ น
กฎหมายเฉพาะเรื่ องขึ ้นมา
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกับการประมูล ทรั พย์ ท างด้ า นอสัง หาริ มทรั พ ย์ พบว่า วิธี
ประมูลในประเทศที่อยู่ภายใต้ ระบบกฎหมายคอมมอนลอว Common law ได้ ใช้ วิธีการประมูลในรูปแบบ
English Auction ทังสิ
้ ้น ยกตัวอย่างโดยสามารถแบ่งตามประเทศได้ ดงั นี ้
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา การศึกษาของ Mayer,1994 เกี่ยวกับรูปแบบการต่อรองราคาสําหรับ
การประมูลขายอสังหาริ มทรัพย์ ได้ เสนอแนะการประมูลแบบ English Auction ว่าเป็ นวิธีที่เหมาะสม
สําหรับการประมูลในทรัพย์ประเภทอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ การประมูลอสังหาริ มทรัพย์ใน US จะได้ เป็ นอัตรา
ลด (Discount Rate) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 15-20% ซึง่ เกิดจากความต้ องการขายให้ ได้ โดยเร็ ว และไม่สามารถรอ
ได้ เหมือนการซื ้อขายทัว่ ไป ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ Allen and Swisher, 2000 ในเรื่ องการวิเคราะห์
กระบวนการของราคาในการประมูลอสังหาริ มทรัพย์ประเภท Single-Family Home โดยได้ ศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ ของ ลําดับการประมูล (order of sale) ว่าได้ สง่ ผลกระทบอย่างไรกับราคาประมูลจึงได้ จดั
ทําการศึกษา โดยกําหนดให้ มีการประมูลจํานวน 2 วันติดกัน ผลปรากฎว่าราคาประมูลของทรัพย์นนั ้
สามารถขายได้ ในอัตราที่น้อยกว่าราคาตลาด (Predicted Market Value) โดยวันแรกของการประมูลมี
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อัตราลดอยู่ที่ 18.97% สําหรับการประมูลวันที่สองมีอตั ราลดอยู่ที่ 15.97% ทังนี
้ ้ ทรัพย์ที่เลือกมานันต่
้ าง
ตังอยู
้ ใ่ นรัฐฟลอริ ดา ประเทศสหรัฐอเมริ กาด้ วยกันทังสิ
้ ้น
ในประเทศออสเตรเลีย การศึกษาของ Alex Frino,2010 ในเรื่ องของผลกระทบของราคา
ในการประมูลอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ในรัฐของออสเตรเลียจํานวน 5 รัฐ ซึ่งได้ แบ่งประเภท
ออกเป็ น House และ Unit และใช้ วิธี Hedonic Pricing Model ในการวิเคราะห์ พบว่าการประมูลใน
ประเภทที่อยู่อาศัยแบบ House ได้ ราคาประมูลอัตราเพิ่ม (Premium) ในทุกรัฐ ส่วนประเภทที่อยู่อาศัย
แบบ Unit ได้ ราคาประมูลอัตราเพิ่มใน 2 รัฐ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Lusht,1996 การเปรี ยบเทียบราคา
ในการประมูลวิธีแบบ English Auction กับ Private Negotiations ในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้ านราคา
ระดับกลางถึงบน พบว่าการประมูลได้ ทําให้ ราคาซื ้อขายสูงกว่าการขายแบบ Private Negotiations และ
การประมูลทําให้ ได้ ราคาประมูลที่มีอตั ราเพิ่ม (Premium) อยูท่ ี่ 8%
สําหรับประเทศนิวซีแลนด์ การศึกษาของ Winkler,1998 ในเรื่ องของผลกระทบทางด้ านราคา
ของการประมูลอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในประเทศนิวซีแลนด์ ได้ พบว่าทรัพย์ที่นํามาประมูลนัน้
ได้ อตั ราเพิ่ม (Premium) อยู่ที่ 5.9%- 9.5% ซึง่ มีคา่ ใกล้ เคียงกับออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม จะพบว่าการ
ประมูลนันได้
้ ผลดีกบั อสังหาริ มทรัพย์ที่มีความพิเศษเฉพาะตัว (Unique) จากการศึกษาในรายละเอียดทัง้
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะพบว่าการที่มลู ค่าทรัพย์สินที่ได้ เพิ่มขึ ้นนันมี
้ สาเหตุเนื่องจากเป็ นการ
ประมูลทรัพย์ชนดี
ั ้ ที่แตกต่างจากเงื่อนไขของการบังคับขายโดยสิ ้นเชิง
สําหรับระบบกฎหมาย Civil Law หรื อ ระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อกั ษร เป็ นระบบที่สืบ
ทอดมาจากกฎหมายโรมัน ระบบกฎหมายนี ้มีลกั ษณะเป็ นการรวบรวมเอาจารี ตประเพณีหรื อกฎหมาย
ต่างๆ มาบันทึกเป็ นลายลักษณ์ อักษรและจัดไว้ เป็ นหมวดหมู่อย่างเป็ นระเบียบ

ซึ่งเรี ยกว่าประมวล

้
วิธี
กฎหมาย ไม่ได้ ตดั สินตามแนวคําพิพากษาของศาลเหมือนระบบ Common law อีกทังระบบศาลใช้
พิจารณาโดยระบบไต่สวน ศาลจะไม่ผกู พันตามคําพิพากษาในคดีก่อนๆ แต่จะยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ น
สําคัญ คําพิพากษาคดีก่อน ๆ เป็ นเพียงแนวทางหรื อตัวอย่างในการวินิจฉัยคดีเท่านัน้ Civil Law เป็ น
ระบบกฎหมายที่ใช้ กนั อย่างกว้ างขวางที่สดุ ในโลก ถูกนํามาปรับใช้ ในลักษณะต่างๆ ใน 150 ประเทศ และ
เป็ นระบบกฎหมายที่เก่าแก่ที่สดุ ที่ยงั ใช้ มาจนถึงปั จจุบนั การล่าอาณานิคมทําให้ ระบบ Civil Law ถูก
นํามาใช้ อย่างกว้ างขวางในประเทศกลุ่มละตินอเมริ กา เอเชีย และแอฟริ กา ระบบกฎหมายนีก้ ็ได้ มีการ
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พัฒนาขึ ้นมาเรื่ อยๆอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั ประเทศไทยได้ นําระบบกฎหมาย Civil Law มาใช้ ด้วย
เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา
การศึกษาที่เกี่ยวกับราคาอสังหาริ มทรัพย์บงั คับขายในประเทศที่ใช้ ระบบกฏหมายแบบ Civil
law นันไม่
้ ได้ มีข้อแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากประเทศที่ใช้ ระบบกฏหมายแบบ Common law กล่าวคือ
มูลค่าทรัพย์สินบังคับขายที่สามารถขายได้ จริ งจะมีมลู ค่าอยู่ที่ร้อยละ 50 ถึงร้ อยละ 70 โดยประมาณของ
มูลค่าประเมินหรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ ได้ วา่ มูลค่าส่วนลดทรัพย์สนิ ก็อยู่ที่ร้อยละ 30 ถึงร้ อยละ 50 เช่นเดียวกัน
การศึกษาของ Gasperis (2008) ได้ อธิบายถึงความล่าช้ าในกระบวนการบังคับคดีของอิตาลีที่ใช้ เวลากว่า
5 ปี ในการสิ ้นสุดกระบวนการว่าทําให้ เกิดผลเสียในด้ านต่าง ๆ มากมายต่อเจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้ ตลอดจนศาล
กระบวนการของการบังคับคดีที่ไม่เหมาะสม เช่น การประชาสัมพันธ์ ที่ไม่ทวั่ ถึง กระบวนการที่ซบั ซ้ อนที่ผ้ ู
ร่ วมประมูลต้ องเข้ าร่ วม เหล่านี ้ล้ วนเป็ นสาเหตุที่สําคัญที่ทําให้ การบังคับขายทรัพย์สินเป็ นไปอย่างล่าช้ า
สามารถบังคับขายได้ ในครัง้ ที่สอง สาม หรื อสี่กับมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่ลดลงถึงร้ อยละ 50 พร้ อมกับ
ความไม่โปร่ งใสของกระบวนการที่ มีเ ฉพาะผู้ที่เ ชี่ ยวชาญการประมูลเท่ า นัน้ มาเข้ า ร่ ว ม (Professional
Bidders)
ส่วน Idee et al. (2011: 84-98) ได้ ทําการศึกษาเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินบังคับขายในเขตโอ
ซาก้ าประเทศญี่ ปุ่ น โดยสามารถสรุ ป ได้ ว่ า ในอดี ต ระบบของประเทศญี่ ปุ่ นจะไม่ มี ก ารลดมู ล ค่ า
อสังหาริ มทรัพย์แต่อย่างใดแม้ ว่าจะไม่สามารถขายทรัพย์สินได้ อย่างไรก็ตามในภายหลังเมื่อเกิดปั ญหา
เศรษฐกิจเป็ นอย่างมากทางธนาคารผู้ให้ ก้ มู ีความจําเป็ นและต้ องการสภาพคล่องทางการเงินอย่างมาก จึง
ได้ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้ อกําหนดให้ สามารถลดมูลค่าทรัพย์สินลงได้ ร้อยละ 30 ซึ่งถือได้ ว่ามี
ผลสําเร็ จเป็ นอย่างยิ่งโดยจะเห็นได้ อย่างชัดเจนว่ามีจํานวนผู้เข้ าร่ วมประมูลที่มากขึ ้นจาก 4.67 รายเพิ่ม
เป็ น 8.15 ราย ในขณะเดียวกัน ระยะเวลาตังแต่
้ เริ่ มกระบวนการจนสามารถขายทรัพย์สินได้ ลดลงกว่าครึ่ง
จากในอดีตสามารถใช้ ระยะเวลาในการขายจํานวน 560 วันเป็ น 276 วันย่อมสามารถอนุมานได้ เป็ นอย่างดี
ว่ามูลค่าทรัพย์สินที่สามารถขายได้ จริ งนันจะมี
้
มลู ค่าลดลงที่ร้อยละ 30 ของมูลค่าประเมินในครัง้ แรก
เช่นเดียวกับ Fitch Rating (2011) ที่ทําการศึกษากับอสังหาริ มทรัพย์ที่ถกู ธนาคารบังคับขายจํานวนกว่า
8,000 รายการในประเทศสเปน และพบว่าราคาบังคับขายมีมลู ค่าที่ลดลงอยู่ในช่วงร้ อยละ 20 ถึงร้ อยละ
58 (มูลค่าอยู่ที่ร้อยละ 42 ถึงร้ อยละ 80 ของราคาประเมิน) ซึง่ จะเป็ นประเด็นที่สําคัญต่ออัตราการให้ ก้ ยู ืม
ในการนําหลักทรัพย์มาคํ ้าประกัน
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โดยสรุ ปแล้ วระบบกฏหมายไม่น่าที่จะมีส่วนในการทําให้ เกิดความแตกต่างของมูลค่าบังคับ
ขายแต่อย่างใดเนื่องจากแม้ จะมีระบบกฏหมายที่แตกต่างกันก็ตามทว่า รู ปแบบของการประมูลก็ไม่ได้ มี
หลักการที่สําคัญที่แตกต่างกันแต่อย่างใดยังคงเป็ นลักษณะของการเปิ ดเสรี ที่มีเงื่อนไขระบบระเบียบในการ
เข้ าร่วมประมูลทรัพย์สินที่ใกล้ เคียงกัน ดังนันแล้
้ ว ปั จจัยที่สําคัญที่จะทําให้ เกิดความแตกต่างในมูลค่าของ
ทรัพย์สินบังคับขายตามการทบทวนวรรณกรรมจะอยู่ที่เรื่ องของระยะเวลา สภาพทรัพย์สิน ทําเลที่ตงั ้ เป็ น
สําคัญ

2.3 ศิลปะการตัง้ ราคาประมูล (Art of Pricing)
การกําหนดราคา (Pricing) โดยทัว่ ไปแล้ วมีด้วยกันทังสิ
้ ้น 3 หลักการ ได้ แก่ 1) การกําหนด
ราคาจากต้ นทุน (cost based pricing) 2) การกําหนดราคาจากคุณค่าของสินค้ าผ่านการรับรู้ ของผู้บริ โภค
(Value based pricing) และ 3) การกําหนดราคาจากตลาด (Market based pricing) โดยวิธีการกําหนด
ราคาในแต่ละด้ านมีข้อดีและข้ อด้ อยที่แตกต่างกันออกไป เช่น การกําหนดราคาจากต้ นทุน จะไม่ได้ สะท้ อน
คุณค่าหรื อมูลค่าทางการตลาดและมูลค่าจากมุมมองของผู้บริ โภค ทังยั
้ งมีปัจจัยที่แตกต่างในเรื่ องของการ
บริ หารจัดการต้ นทุนซึง่ เป็ นเรื่ องภายในองค์การ สําหรับวิธีการกําหนดราคาจากคุณค่าของสินค้ า ยังคงเป็ น
ที่สงสัยถึงความชัดเจนและการเข้ าใจถึงมุมมองของลูกค้ าอย่างแท้ จริ ง ตลอดจนอาจเกิดความเสี่ยงอัน
เนื่องจากความผันผวนของต้ นทุนสินค้ า และการกําหนดราคาตลาด เป็ นอีกหนึ่งวิธีการที่นิยมใช้ กนั มากซึง่
มีข้อด้ อยที่ไม่ได้ ให้ ความสําคัญกับปั จจัยภายในองค์การ ให้ ความสําคัญเฉพาะปั จจัยภายนอกจนอาจ
นํามาสู่การสูญเสียซึ่งความสามารถในการแข่งขันด้ านการทํากําไรในระยะยาว (วิทยา จารุ พงศ์โสภณ,
มปป) เมื่อวิเคราะห์วิธีการกําหนดราคาเข้ ากับการกําหนดราคาประมูลหรื อราคาเริ่ มต้ นหรื อราคาขันตํ
้ ่าของ
กรมบังคับคดีแล้ วจะพบได้ ว่าวิธีการที่ใช้ อยู่คือการลอกเลียนการกําหนดราคาจากต้ นทุน แต่สว่ นประกอบ
ของที่มาของข้ อมูลที่ใช้ นนั ้ อาจยังไม่มีความเหมาะสมเพียงพอ โดยทังราคาที
้
่ดิน และราคาของสิ่งปลูก
สร้ างนัน้ ใช้ ที่มาจากข้ อมูลของกรมธนารักษ์ เป็ นสําคัญ นอกจากนี ้ “ค่าเสื่อมราคา” ก็เป็ นอีกตัวแปรหนึ่งที่
ส่งผลต่อการกําหนดราคาที่เหมาะสม ซึ่งอาจมีความเหมาะสมหรื อไม่นนั ้ จําเป็ นที่จะต้ องพิจารณาเป็ น
กรณีไป อย่างไรก็ตาม สมควรใช้ วิธีการประเมินซึ่งสะท้ อนธรรมชาติของทรัพย์และตลาดของทรัพย์นนๆ
ั้
หากทรัพย์นนๆเป็
ั ้ นทรัพย์สินที่ก่อให้ เกิดรายได้ (ค่าเช่า) ก็ควรใช้ วิธีรายได้ และหากมีข้อมูลซื ้อขายเพียงพอ
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ก็ควรใช้ วิธีตลาด และในกรณีที่ไม่มีข้อมูลตลาดเพียงพอในการประเมินมูลค่าที่ดนิ เปล่านันอาจจะต้
้
องใช้ วิธี
มูลค่าที่เหลืออยู่ (residual ด้ วยหลักวิชาชีพการประเมินที่เหมาะสมจึงสมควรเป็ นอย่างยิ่งแก่การใช้ วิธีการ
ประเมินราคาด้ วยวิธีต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมและเป็ นธรรมอย่างที่สดุ ต่อทุกฝ่ าย ในมุมมองด้ านการ
กํ าหนดราคาจากคุณค่าของสินค้ านัน้ สําหรั บอสังหาริ มทรั พย์ ประเภทบังคับขายเป็ นที่ เชื่ อได้ ว่าลูกค้ า
ย่อ มจะคาดหวัง ให้ คุณค่า กับตัว ทรั พ ย์ สิน ในมูลค่า ที่ ตํ่า กว่า มูลค่าแท้ จริ ง อัน เนื่ อ งจากปั จจัย ต่า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
ศิลปะการกําหนดราคาประมูล (Art of Pricing) เป็ นศาสตร์ ที่มีความสําคัญเป็ นอย่างมากที่
อาศัยการคาดการณ์และการศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคล (private value) เป็ นสําคัญเนื่องจากการ
ประมูลเป็ นการให้ คณ
ุ ค่าที่แตกต่างกันในด้ านอารมณ์ ความรู้ สกึ ตลอดจนอรรถประโยชน์ที่ตา่ งกันไปในแต่
ละบุคคล ที่จะส่งผลต่อความสําเร็ จของการประมูลสินค้ าประเภทต่าง ๆ (Asazu, 2006) การกําหนดราคา
จะทํ า ให้ มู ล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น มากขึ น้ หรื อ ลดลง ทัง้ นี ้ หลัก การที่ สํ า คัญ ของการประมู ล มาจากสอง
องค์ประกอบที่สําคัญคือ การจูงใจต่อผู้เข้ าร่ วมประมูลและการป้องกันการสมรู้ ร่วมคิด (collusion) สําหรับ
กระบวนการประมูลทรัพย์สินบังคับขายประเภทอสังหาริ มทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวก็ไม่ได้ แตกต่างไป
จากทรัพย์สนิ ประเภทอื่นแต่อย่างใด ดังนันแล้
้ วการกําหนดราคาที่เหมาะสมย่อมจะนํามาสูค่ วามสําเร็ จของ
การบังคับขาย การทบทวนวรรณกรรมในเรื่ องของการกําหนดราคาขายจึงเป็ นส่วนสําคัญที่แสดงให้ เห็นถึง
การกํ าหนดราคาตังต้
้ นที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริ มให้ กระบวนการสามารถดําเนินการได้ อย่างรวดเร็ วและ
สนองตอบต่อความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้ อง
McAfee, Quan and Vincent (2000) ทําการศึกษาเกี่ยวกับการประมูลอสังหาริ มทรัพย์โดย
สรุปได้ วา่ การกําหนดราคาประมูลของอสังหาริ มทรัพย์ท่ีได้ ผลสัมฤทธิ์มากที่สดุ ควรจะมีมลู ค่าสูงสุดอยู่ที่ไม่
เกินร้ อยละ 75 ของราคาประเมิน เนื่องจากสรุ ปได้ ว่า 1) เป็ นมูลค่าเฉลี่ยที่ของทรัพย์สินที่สามารถขายได้
เป็ นส่วนใหญ่ 2) เป็ นการประหยัดค่าใช้ จ่ายในการจัดจ้ างตัวแทนในการส่งเสริ มการจัดจําหน่าย 3) ค้ น
พบว่ายิ่งการกําหนดราคาสูงเท่าไรยิ่งมีอตั ราการขายที่น้อยลงเท่านัน้ โดยการกําหนดที่ไม่เกินร้ อยละ 75
เป็ นตําแหน่งที่มีความเหมาะสมอย่างที่สดุ อย่างไรก็ตาม ลักษณะและสภาพของทรัพย์สินก็เป็ นปั จจัยที่มี
ความสําคัญในการกําหนดราคาอย่างมาก Souza and Prentice (2002) อธิบายถึงปั จจัยที่จะมีผลต่อ
มูลค่าการประเมินงานศิลปะที่สําคัญว่าประกอบไปด้ วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์และจํานวนของบุคคลที่
เข้ าร่ วมในการประมูลซึง่ จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าการประมูลที่จะได้ ราคาสูงขึ ้น (Ooi, Sirmans and
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Turnbull, 2006; Mayer, 1994) การกําหนดราคาประมูลตังต้
้ นสําหรับอสังหาริ มทรัพย์ในสหรัฐอเมริ กานัน้
ดําเนินการโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินในแต่ละรัฐโดยราคาประเมิน (Assessed value) นันใช้
้ ในการเป็ น
ตัวแทนของราคาตลาด (Market value) Allen (2001) ได้ ให้ ความเห็นว่าการใช้ ราคาประเมินเพื่อเป็ น
ตัวแทนของราคาตลาดนันจะทํ
้ าให้ เกิดความคลาดเคลื่อนได้ อนั เนื่องจากปั จจัยหลายด้ านด้ วยกัน เช่น ด้ าน
ระยะเวลา ด้ านหลักการประเมินของนักประเมินเอง หรื อกระทัง่ การปรับราคาเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง โดยจาก
การศึกษาพบได้ ว่ามูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์โดยนักประเมินจะมีราคาที่ตํ่ากว่าราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อย
ละ 17.50 หรื ออยู่ในช่วงร้ อยละ 13.34 จนถึง 21.54 จากผลที่ได้ ในครัง้ นี ้ย่อมอนุมานให้ เห็นได้ ว่าสําหรับ
อสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกานันมี
้ สว่ นลดตังแต่
้ เริ่ มกําหนดราคาอยู่แล้ วเมื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่าตลาด
Stevenson and Young (2004) สรุ ปผลงานวิจยั อสังหาริ มทรัพย์ที่เมืองดับลิน ประเทศไอร์ แลนด์ว่าราคา
จากการประมูลจะมีมลู ค่าที่สงู กว่าราคาที่ได้ จากการเจรจาต่อรองระหว่างบุคคล (Private treaty sales)
โดยแสดงให้ เห็นถึงราคาที่กําหนดไว้ (Guide price) ว่าในหลายกรณีได้ มีการกําหนดราคาสูงกว่าที่ควรจะ
เป็ นอันเนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว และสําหรับกรณีที่ราคาที่กําหนดไว้ มีมลู ค่าตํ่ากว่าที่
ควรจะเป็ นนันเกิ
้ ดขึ ้นอันเนื่องจากการต้ องการสร้ างแรงจูงใจต่อผู้เข้ าร่ วมประมูล เช่นเดียวกันกับ Mayer
(1995)

ที่ ดําเนิ นการวิจัยในเรื่ องของต้ นทุนด้ านความไม่ตรงกัน (mismatch)

ของผู้ซือ้ ผู้ขาย

อสังหาริ มทรัพย์กล่าวคือ เนื่องจากข้ อจํากัดทางด้ านระยะเวลาจะเป็ นปั จจัยที่สําคัญที่ทําให้ ผ้ ซู ื ้อและผู้ขาย
ที่มีความต้ องการทรัพย์สนิ ที่ตรงกันไม่สามารถมาพบกันได้ นัน่ ก็คือหากไม่มีข้อจํากัดด้ านระยะเวลาแล้ วก็มี
แนวโน้ มที่มูลค่าของทรัพย์ สินจะทวีค่าขึ ้นเทียบเท่าราคาตลาด โดยสามารถสรุ ปผลการวิจัยได้ ว่าราคา
ประมูลสมควรที่ จะต้ องตํ่ากว่าราคาตลาดเนื่องจากความต้ องการสภาพคล่องของผู้ถือสินทรัพย์ อย่าง
รวดเร็ ว ตลอดจนเพื่อเป็ นการลดภาระทางการเงินในด้ านอื่น ๆ ตัวอย่างแนวคิดด้ านการประมูลผลงาน
ศิลปะก็มีข้อสรุ ปที่คล้ ายคลึงกับการประมูลอสังหาริ มทรัพย์ Ashenfelter

and

Graddy

(2002)

ทําการศึกษาเกี่ยวกับการประมูลผลงานศิลปะ (Art Auctions) ในหลายประเทศโดยมีข้อสรุ ปที่สําคัญที่ว่า
การกําหนดราคาในการประมูลนันจะอยู
้
ภ่ ายใต้ แนวคิดความต้ องการขายให้ ได้ ในครัง้ เดียวโดยไม่รอไปเปิ ด
ประมูลใหม่ในครัง้ หน้ า โดยราคาที่กําหนดนี ้จะต้ องตรงกับการคาดการณ์ราคาปั จจุบนั โดยกลุม่ ผู้ซื ้อให้ มาก
ที่สดุ (common value) ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ วราคาที่กําหนดจะอยู่ที่ร้อยละ 70 ถึง 80 ของราคาประเมิน (ทังนี
้ ้
ราคาประเมินนันควรสะท้
้
อนราคาตลาดให้ มากที่สดุ ) นอกจากนี ้การกําหนดราคาที่เหมาะสมจะส่งเสริ มให้
ใช้ ระยะเวลาในการขายที่สนลงอย่
ั้
างเห็นได้ ชดั อีกด้ วย
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อัตราดอกเบี ้ยนับเป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินด้ วยเช่นกัน เมื่ออัตราดอกเบี ้ยตํ่า
ผู้ซื ้อก็จะเข้ าสู่ตลาดประมูลมาก ส่งผลให้ ราคาประมูลสูงขึ ้นในขณะกลับกัน หากอัตราดอกเบี ้ยตํ่า ก็สง่ ผล
ให้ ราคาประมูลตํ่าลง (Dotzour,Moorhead and Winkler 1998) งานวิจยั นี ้ได้ ทําการเก็บข้ อมูลเป็ น
ระยะเวลาถึง 4 ปี เพื่อให้ ครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่อตั ราดอกเบี ้ยตํ่าและอัตราดอกเบี ้ยสูง

2.4 การตัง้ ราคาประมูล
การศึกษาเรื่ องว่าราคาที่ได้ จากการประมูลเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาที่ซื ้อขายโดยทัว่ ไปนันมี
้
การศึกษาที่ออกผลมาทังสองมุ
้
มนัน่ คือมีทงได้
ั ้ ราคาที่สงู กว่าและราคาที่ตํ่ากว่าดังต่อไปนี ้ จากการศึกษา
ของ Amidu, Aluko and Oyedele, 2007 พบว่าราคาประมูลไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่ทําให้ ได้ ราคาที่สงู ขึ ้นเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการขายโดยทัว่ ไป (Private Treaty Sales) ซึง่ มีกรณีศกึ ษาที่ตา่ งกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น
การรวบรวมข้ อมูลจากประเทศสหรัฐอเมริ กา นิวซีแลนด์และสวีเดน เมื่อเปรี ยบเทียบกับการขายโดยทัว่ ไป
พบว่าราคาประมูลมีมลู ค่าสูงกว่าราคาตลาด (Premium Sale Prices) อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 5.9-9.5
นอกจากนี ้แล้ วในการวิจยั เรื่ องราคาประมูลอสังหาริ มทรัพย์ในตลาดที่อยู่อาศัยทังแนวราบและแนวสู
้
งของ
ไนจีเรี ยก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่าราคาประมูลได้ สร้ างให้ เกิดมูลค่าที่สงู กว่าราคาตลาดทัว่ ไปโดยเฉลี่ยถึงร้ อย
ละ 11.33 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่ ตัวอย่าง Semi Detached House ที่มีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 14.95
อย่างไรก็ตาม การศึกษาของ Ong (2006) เกี่ยวกับราคาขายของอสังหาริ มทรัพย์ที่ประเทศสิงค์โปร์ ได้
แสดงให้ เห็นว่าราคาขายโดยทัว่ ไประหว่างผู้ซื ้อและผู้ขายมีมลู ค่าที่สงู กว่าราคาประมูลซึ่งนับเป็ นมูลค่าที่
ลดลง (Discount) และหากเปรี ยบเทียบกับกระบวนการบังคับขายอสังหาริ มทรัพย์ (Forced Sale Value)
ของกรมบังคับคดีแล้ ว จะต้ องทําการดําเนินการรวบรวมข้ อมูลราคาที่ขายได้ จริ งเพื่อที่จะนํามาเปรี ยบเทียบ
กับราคาตลาด (หรื อราคาประเมิน) เพื่อดําเนินการศึกษาถึงมูลค่าเพิ่มหรื อลด (Premium/Discount) ของ
การประมูลเพื่อนํามาสู่การศึกษาสัดส่วนมูลค่าที่เหมาะสมในการกําหนดราคาขายขันตํ
้ ่าอย่างเป็ นธรรม
(Reserve Price) ซึง่ รูปแบบของการประมูลจะมีลกั ษณะที่แตกต่างกันอย่างยิ่งหากเมื่อเปรี ยบเทียบกับการ
้
นตํ
้ ่านันถื
้ อได้ ว่าจะเป็ นราคาที่มีส่วนที่สําคัญอย่าง
ประมูลกับทรัพย์ทวั่ ไป โดยที่การกําหนดราคาตังขายขั
มากในการจูงใจผู้ที่สนใจให้ เข้ ามาลงทุน วิธีการประมูลโดยทัว่ ไปแล้ วจะสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4 วิธี
ด้ วยกัน (แผนภาพที่ 2.1) ได้ แก่
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1) การประมูลแบบอังกฤษ (English auctions- an ascending, sequential bid) เป็ นการประมูลที่
ผู้เข้ าร่ วมการประมูลจะต้ องแข่งขันในการเสนอราคาเพิ่มขึ ้นทุกครัง้ เมื่อมีผ้ เู สนออื่นที่ให้ ราคาสูง
กว่า โดยผู้ประมูลจะชนะก็ต่อเมื่อไม่มีผ้ ใู ดยื่นราคาเสนอที่สงู กว่า โดยวิธีการนี ้เป็ นวิธีการที่ทาง
กรมบังคับคดีได้ ดําเนินการอยู่
2) การประมูลแบบเปิ ดซองรางวัลที่หนึ่ง (First price, sealed- bid auction) เป็ นการเข้ าร่ วมประมูล
ด้ วยการยื่นซองประกวดราคา ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ วผู้ที่ชนะการประมูลคือผู้ที่ให้ ราคาสูงที่สดุ
3) การประมูลแบบเปิ ดซองรางวัลที่สอง (A Second price, sealed- bid auction) เป็ นการเข้ าร่ วม
ประมูลด้ วยการยื่นซองประกวดราคา ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้ วผู้ที่ชนะการประมูลคือผู้ที่ให้ ราคาสูงที่สดุ
เป็ นลําดับที่สอง
4) การประมูลแบบดัตช์ (Dutch auction- a descending, sequential bid) เป็ นการประมูลที่เริ่ ม
ด้ วยการตังราคาที
้
่สงู ที่สดุ แล้ วจึงค่อย ๆ ลดลงมาตามลําดับจนกระทัง่ ผู้ที่ชนะการประมูลเป็ นผู้ที่
ตัดสินใจเลือกรับราคามูลค่าที่ลดลงมาเป็ นลําดับแรก

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมจะพบว่าโดยทัว่ ไปแล้ วการประมูลที่เป็ นที่นิยมจะเป็ น
การประมูลแบบอังกฤษ ทังนี
้ ้ เมื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดจะพบว่าการประมูลในแต่ละแบบข้ างต้ นนี ้เองมี
วัตถุประสงค์ตลอดจนข้ อดีข้อด้ อยที่แตกต่างกันออกไป
แผนภาพที่ 2.1 แสดงรูปแบบการประมูล
Auction

Online/ Oral

English auction

First price auction

Second price auction

Dutch auction
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การตังราคาประมู
้
ลหรื อ Auction Valuation นับเป็ นสิ่งยากในการกําหนดซึ่งราคาเป็ น
กระบวนการที่ไม่ใช่ด้านวิทยาศาสตร์ เท่านัน้ หากแต่เป็ นกระบวนการที่ต้องอาศัยศิลปะในการกําหนดราคา
เป็ นอย่างมากต้ องศึกษาจากประสบการณ์ ในอดีตของการขายทอดตลาด อาศัยความเข้ าใจในตลาดของ
อสังหาริ มทรัพย์ที่เปิ ดการขาย ตลอดจนความเข้ าใจที่มีต่อผู้ที่สนใจเข้ าร่ วมประมูล (Manley, 2007) การ
กํ า หนดราคาประมูลครั ง้ แรกสํา หรั บอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ นัน้ มีพื น้ ฐานมากจากหลัก การประเมิน ทรั พ ย์ สิน
โดยทัว่ ไปมีด้วยกันทังหมด
้
4 วิธี คือ
1) วิธีเปรี ยบเทียบมูลค่าตลาด (Market Comparison Approach) เป็ นวิธีการเปรี ยบเทียบทรัพย์สิน
ที่ ทําการประเมินกับทรั พย์ สินอื่น ที่ มีลักษณะใกล้ เคีย ง โดยทํ าการปรั บแก้ ราคาโดยพิจารณา
เทียบเคียงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของทรัพย์สนิ
2) วิธีต้นทุน (Cost Approach) เป็ นวิธีการหามูลค่าก่อสร้ างทดแทนใหม่ของสิ่งก่อสร้ างพร้ อมด้ วย
การวิเคราะห์คา่ เสื่อมทางกายภาพ ค่าเสื่อมทางด้ านประโยชน์ใช้ สอย และค่าเสื่อมทางด้ านปั จจัย
ภายนอกหรื อทางด้ านระบบเศรษฐกิจ ซึง่ มีวิธีทงิั ้ สิ ้น 3 วิธี ประกอบด้ วย 1) การวิเคราะห์ต้นทุน
เปรี ยบเทียบตารางเมตรหรื อการเปรี ยบเทียบตลาด (Unit Comparison/ Market Comparative
Method) 2) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (Unit in Place) และ 3) การวิเคราะห์ต้นทุนด้ วยการ
สํารวจปริ มาณ (Quantity Surveyor) วิธีการทังสามนี
้
้มีข้อแตกต่างหลักที่ชดั เจนคือระดับของความ
ละเอียดในการวิเคราะห์ซึ่งก็สมั พันธ์ กบั ความแม่นยําของราคามูลค่าทรัพย์สินที่ได้ วิธีการนี ้เป็ น
วิธีการที่กรมบังคับคดีได้ ใช้ ในการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อนํามาขายทอดตลาด โดยกรมบังคับ
คดีได้ ใช้ วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อตารางเมตรนัน่ เอง
3) วิธีรายได้ (Income Approach) เป็ นวิธีการวิเคราะห์ที่อาศัยหลักการวิเคราะห์ถึงอัตราส่วน
ผลตอบแทนตลาดหรื อที่คาดหวัง (Return) เปรี ยบเทียบกับผลตอบที่เป็ นแทนรายปี (Income) เพื่อ
กํ าหนดมูลค่าทรัพย์ สิน โดยทั่วไปแล้ วเหมาะสมในการวิเคราะห์ กับอสังหาริ มทรัพย์ที่ก่อให้ เกิด
รายได้
4) วิธีมลู ค่าที่เหลืออยู่ (Residual Approach) โดยทัว่ ไป เป็ นวิธีการประเมินที่ หากต้ องการประเมิน
มูลค่าตลาดของที่ ดินให้ สะท้ อนศักยภาพของที่ดินนัน้ ๆ ทัง้ นีอ้ าจจะเป็ นเพราะว่า โดยรอบไม่มี
้
ข้อมูลที่อาจจะไม่สะท้ อนศักยภาพที่แท้ จริ ง
ทรัพย์สินที่สามารถเปรี ยบเทียบได้ หรื อวิธีอื่นนันอาจมี
ของทรัพย์สนิ เช่น ค่าเช่าที่เป็ นอยู่ วิธีมลู ค่าที่เหลืออยูจ่ ะเป็ นวิธีที่เหมาะสมในการนํามาใช้ หามูลค่า
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ของที่ ดิน โดยหลักการแล้ ว วิธี นีจ้ ะเริ่ มต้ นจากการหามูลค่าของทรั พย์ สิน ที่ อยู่บนพื น้ ฐานของ
ประโยชน์ที่ดีที่สดุ และสูงที่สดุ (Highest and Best Use) ของที่ดินนันๆ
้ โดยพิจารณาปั จจัย
ทางด้ านกฎหมาย กายภาพ ทําเล สิ่งแวดล้ อม จิตวิทยา และสภาพเศรษฐกิจ และเมื่อได้ มลู ค่า
ทรัพย์ สินจึงนํามาหารด้ วยหนึ่งบวกอัตราผลตอบแทนอันพึงได้ ของทรัพย์สินนัน้ ๆ สิ่งที่จะได้ คือ
ต้ นทุนของการพัฒนาทรัพย์สิน ซึ่งประกอบไปด้ วย ต้ นทุนค่าก่อสร้ างและต้ นทุนค่าที่ดิน เมื่อหัก
ต้ นทุนค่าก่อสร้ างเสร็ จแล้ ว จึงเหลือมูลค่าที่ดนิ ที่สะท้ อนศักยภาพของที่ดนิ นันๆ
้
ความเหมาะสมของแต่ละวิธีนนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั สภาวะตลาด (Market Condition) กลไกตลาด
(Market Behavior) และสิทธิหรื อกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่กําลังประเมิน (Land Rights) รวมทังวั
้ ตถุประสงค์ใน
การประเมิน (Valuation Purpose)
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินจะนํามาสู่การกําหนดราคาขายทอดตลาดในครัง้ แรก โดยที่การ
กําหนดราคาประมูลขันตํ
้ ่า (Reserve Price/ Minimum Bid Price) นันถื
้ อได้ ว่ามีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง
ต่อการประมูลขายเนื่องจากการศึกษาวิจยั จะพบว่าการตังราคาประมู
้
ลครัง้ แรกนันเป็
้ นเป็ นปั จจัยที่สําคัญที่
ทําให้ เกิดผลสําเร็ จของการขาย เนื่องจากสาเหตุที่สําคัญของการที่ไม่สามารถปิ ดการประมูลได้ นนเกิ
ั ้ ดจาก
การตังราคาประมู
้
ลขันตํ
้ ่าที่สงู เกินไปกว่าที่มลู ค่าตลาดจะเป็ นจริ ง และมากกว่าการคาดการณ์ ในเชิงการ
ลงทุนของผู้เข้ าร่ วมประมูล ในสาเหตุประการที่สองคือการที่ราคาสูงเกินไปจนไม่เป็ นที่ดึงดูดใจแก่ผ้ รู ่ วม
ประมูล จึงทํ า ให้ ไม่มี ผ้ ูเ ข้ า ร่ วมประมูลหรื อที่ มีเข้ า ร่ วมน้ อยซึ่งสอดคล้ อ งกับผลวิจัย ในเรื่ องของจํ า นวน
ผู้เข้ าร่ วมประมูลที่แปรผันตรงกับมูลค่าประมูลของอสังหาริ มทรัพย์ โดยราคาขายทอดตลาดนันสามารถ
้
แบ่งออกได้ เป็ น 3 รูปแบบ (แผนภาพที่ 2.2) โดยอาจเป็ นลักษณะของการเปิ ดเผย (Disclosed Reserves)
หรื อไม่เปิ ดเผยก็ได้ ซึ่งการที่ จะเปิ ดเผยหรื อไม่เปิ ดเผยราคาขายทอดตลาดนัน้ เป็ นไปตามดุลยพินิจและ
นโยบายของแต่ละภาคส่วนเนื่องจากเป็ นการคํานึงถึงความละเอียดอ่อนของผู้เข้ าร่วมประมูล ตลอดจนการ
คาดการณ์ ราคาขายทอดตลาดในครัง้ ถัดไปในกรณีที่ไม่สามารถขายได้ ในครัง้ แรก หรื อในบางกรณีก็ไม่
จําเป็ นที่จะต้ องมีการdesof ราคาขันตํ
้ ่าของการขายทอดตลาดก็ได้ (No Reserve Price) เพื่อเป็ นการสร้ าง
บรรยากาศของการดึงดูดและแข่งขันของผู้ที่สนใจซึง่ ก็จะเป็ นการสร้ างความเสี่ยงอย่างสูงเช่นเดียวกันต่อ
ผู้ขาย (Manley, 2007)
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แผนภาทที่ 2.2 รูปแบบการกําหนดราคาขายทอดตลาด
ราคาขายทอดตลาด

แบบเปิ ดเผย
(Disclosed Reserve)

แบบไม่ เปิ ดเผย
(Non Disclosed Reserve)

แบบไม่ กาํ หนดราคาขัน้ ตํ่า
(No Reserve Price)

ทัง้ นี ้ การกํ า หนดราคาเริ่ ม ต้ น ในการขายทอดตลาดของกรมบัง คับคดี จ ะกํ า หนดการขาย
ทอดตลาดนัดแรก และหากไม่มีผ้ ใู ดเสนอราคาเจ้ าพนักงานบังคับคดีจะปรับลดราคาเริ่ มต้ นลงมาไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 50 ของราคาประเมิน เพื่อสร้ างแรงจูงใจทางการตลาด กรณีมีผ้ เู สนอราคาเจ้ าพนักงานบังคับ
คดีจะสอบถามราคาจากผู้เข้ าร่ วมประมูลเพื่อหาราคาสูงสุด เมื่อได้ ผ้ ูเสนอราคาสูงสุดแล้ ว ก่อนที่เจ้ า
พนักงานบังคับคดีจะเคาะไม้ ขายทอดตลาด ผู้มีส่วนได้ เสียในการบังคับคดีสามารถใช้ สิทธิคดั ค้ านได้ ว่า
ราคาที่มีผ้ ูเสนอสูงสุดนันยั
้ งมีจํานวนตํ่าเกินสมควร กรณีเช่นว่านี ้ เจ้ าพนักงานบังคับคดีจะต้ องเลื่อนการ
ขายทอดตลาดออกไป เพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียในการบังคับคดีหาผู้ซื ้อทรัพย์ในราคาที่ตนต้ องการ มาเสนอ
ราคาในการขายทอดตลาดนัดหน้ า โดยผู้เสนอราคาสูงสุดในนัดนี ้จะต้ องผูกพันกับราคาที่เสนอนันเป็
้ น
ระยะเวลา 30 วัน หากในการขายทอดตลาดนัดหน้ าไม่มีผ้ ใู ดเสนอราคาสูงกว่าราคาที่มีผ้ ผู กู พันไว้ เจ้ า
พนักงานบังคับคดี จะต้ องเคาะไม้ ขายทอดตลาดให้ แก่ผ้ ผู กู พันราคา แต่หากในการขายทอดตลาดนัดหน้ ามี
ผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาที่มีการผูกพันไว้ เจ้ าพนักงานบังคับคดีจะเคาะไม้ ขายทอดตลาดให้ แก่ผ้ เู สนอราคา
สูงสุดนัน้ โดยจะเห็นได้ ว่าการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้จะเป็ นส่วนสําคัญเป็ นอย่างยิ่งในการศึกษาวิจยั ถึงราคา
ขายทอดตลาดที่เหมาะสมที่สามารถสร้ างโอกาสความสําเร็ จของการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อเป็ นการสร้ าง
มูล ค่ า กับ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จํ า นวนมากที่ ค งค้ า งอยู่ใ นการบัง คับ ขาย ซึ่ง วิ ธี ก ารของกรมบัง คับ คดี เ มื่ อ
เปรี ยบเทียบกับหน่วยงาน Resolution Trust (RT) ของสหรัฐอเมริ กาจะพบประเด็นรายละเอียดที่แตกต่าง
กันคือ ในปี 1991 หน่วยงาน RT จะมีอํานาจในการปรับลดราคาลงร้ อยละ 20 ทันทีและปรับลดร้ อยละ 40
ภายหลังจากการประมูลแล้ ว 6 เดือน และปรับลดร้ อยละ 50 ภายหลังเมื่อมีการประมูลแล้ ว 18 เดือน โดย
จากข้ อมูลในปี 2000 จะปรับเปลี่ยนการปรับลดราคาขายทอดตลาดเป็ นร้ อยละ 5 – 10 ที่สามารถปรับลด
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ได้ ทนั ที ร้ อยละ 15 ภายหลังการประมูล 6 เดือน และร้ อยละ 20 ภายหลังการประมูล 9 เดือน อย่างไรก็ตาม
ไม่ได้ มีหลักฐานใดที่บง่ ชี ้ยืนยันถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
การศึกษาวิจยั ของ McAfee, Quan and Vincent, 2000 เกี่ยวกับการตังราคาขายโดยทั
้
ว่ ไป
แล้ ว จะเป็ นลัก ษณะของการศึก ษาการคาดการณ์ ก ารลงทุน ของผู้ที่ ป ระสงค์ จ ะซื อ้ โดยเป็ นการคิด ถึ ง
อัตราส่วนของกําไรที่จะสามารถสร้ างได้ ของผู้ลงทุนต่อมูลค่าราคาขายทอดตลาดนัน้ ๆ ทว่า การศึกษาใน
ด้ านนีก้ ็มีข้อด้ อยในเรื่ องของความคาดเคลื่อนอยู่เป็ นจํ านวนมากเนื่องจากมีปัจจัยด้ านต่าง ๆ ที่เข้ ามา
เกี่ ยวข้ องเป็ นจํานวนมากและอาจไม่มีความเหมาะสมเท่าใดนักหากนํามาพิจารณาประยุกต์ใช้ ในกรณี
โดยทัว่ ไปเนื่องจากความแตกต่างที่หลากหลายของทรัพย์สินทังประเภท
้
อายุ ตลอดจนการคาดการณ์ใน
การลงทุนของนักลงทุนแต่ละคน ดังนัน้ การศึกษาในด้ านการรวบรวมข้ อมูลจํานวนมากจากในอดีตสําหรับ
ราคาที่ได้ ตงไว้
ั ้ เปรี ยบเทียบกับราคาที่สามารถขายทอดตลาดได้ จริ งจึงจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าและ
น่ า จะมี ค วามเหมาะสมมากกว่า ในการนํ า มาประยุก ต์ ใ ช้ โดยจากการวิ จัย เกี่ ย วกับ การตัง้ ราคาขาย
ทอดตลาดนันจะพบได้
้
ว่าความคาดหวัง (Expectation) ของทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขายเป็ นส่วนที่มีความสําคัญเป็ น
อย่างยิ่งเนื่องจากทังสองฝั
้
่ งย่อมมีความคาดหวังต่อมูลค่าตามที่ตนได้ คาดการณ์ไว้ ในกรณีที่ทรัพย์สินไม่
สามารถขายทอดตลาดได้ ในครัง้ แรกย่อมจะสร้ างให้ เกิดการคาดการณ์ที่ตอ่ เนื่องทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขาย โดยเป็ น
ที่น่าสังเกตได้ ใน 2 กรณีกล่าวคือ การไม่ประสบความสําเร็ จของการขายอาจเกิดจากการที่ตงราคาไว้
ั้
สงู
เกินจริง และการที่คณ
ุ ภาพของตัวทรัพย์สินอาจมีปัญหาก็เป็ นได้ โดยสรุ ปจากการศึกษารวบรวมข้ อมูลต่าง
ๆ แล้ ว ราคาขายทอดตลาดที่เหมาะสมไม่จําเป็ นที่จะต้ องมีมลู ค่าที่ตํ่ากว่าราคาประเมินมาก ๆ เนื่องจากจะ
เป็ นการเสียโอกาสของผู้ขาย อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรที่จะสูงเกินจากที่ควรจะเป็ นจนทําให้ ไม่สามารถขาย
้ นของบ้ านเดี่ยวที่ได้ จาก
ทอดตลาดได้ (Manley, 2007) โดยในงานวิจยั ครัง้ นี ้แนะนําว่าราคาที่ควรตังต้
การศึกษาควรที่จะอยู่ที่ร้อยละ 75 ซึง่ เป็ นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สดุ ในการขายทอดตลาดและได้ เสนอแนะ
ในเรื่ องของการปรับราคาขายในกรณีที่ไม่สามารถขายได้ ในครัง้ แรกได้ ว่า ราคาขายครัง้ ที่สองไม่ควรที่จะ
เกินราคาตังขายในครั
้
ง้ แรก ในทางกลับกันก็ควรที่จะมีมลู ค่าที่สงู กว่าราคาเฉลี่ยของการประมูลในครัง้ แรก
(Average price)
Cross (2004) ทําการศึกษาเกี่ยวกับมูลค่าของทรัพย์สินประเภทบังคับขาย (Force closured
property)

โดยให้ เหตุผลสามประการที่ ราคาบังคับขายจะมีความเป็ นไปได้ ที่มีมูลค่าที่ตํ่ากว่าตลาด

ประการที่หนึ่ง ในด้ านการเงิน ซึง่ การบังคับขายจะเกิดขึ ้นอันเนื่องจากการผิดนัดชําระหนี ้ระหว่างผู้ซื ้อและ
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ผู้ให้ ก้ ยู ืมหรื อก็คือสถาบันการเงินนัน่ เอง โดยเมื่อเกิดภาวะทางการเงินดังกล่าวย่อมจะมีความสัมพันธ์ในเชิง
ลบกัน กับมูลค่าเพิ่มของทรั พย์ สิน ประการที่ สอง เนื่ องจากการบัง คับขายจะกระทํ าโดยสถาบัน ผู้เ ป็ น
เจ้ าของทรัพย์สินดังกล่าวดังนันแล้
้ ว สถาบันต่าง ๆ ย่อมไม่จําเป็ นต้ องการผลตอบแทน กําไรที่เท่ากันกับ
ตลาด โดยสามารถคิดอัตราผลประโยชน์ (Appreciation) ในด้ านอื่นเช่น การเร่งขายเพื่อระดมทุน การเร่ ง
ขายเพื่ อไม่ต้องการการดูแลทรั พย์ สินในช่วงที่ ยัง ไม่สามารถขายได้ เป็ นต้ น และในประการสุดท้ าย ที่
สอดคล้ องกับการศึกษาของ Harding, Rosenblatt and Yao (2010) และ Carroll, Clauretie and Neill
(1995) คือ คุณลักษณะทางกายภาพของตัวทรัพย์สินเองว่าเป็ นเช่นไร โดยปั จจัยเหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่สง่ ผล
กระทบต่อมูลค่าทรัพย์ สินที่เกิดจากการบังคับขายทังสิ
้ ้นที่ทําให้ มีมูลค่าการขายที่อาจตํ่ากว่าท้ องตลาด
นอกจากนี ้ จากการศึกษาวิจยั ด้ วยวิธีการเปรี ยบเทียบมูลค่าทรัพย์สิน (Repeat Sales Price Index)ที่
แตกต่า งจากการวิ เ คราะห์ จํ า นวนมากที่ มุ่ง เน้ น การอธิ บ ายปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ มูล ค่า ทรั พ ย์ สิน ด้ ว ยการ
วิเคราะห์สมการถดถอยแล้ วพบว่า ทรัพย์สินบังคับขายนันจะมี
้
มลู ค่าร้ อยละ 22 ที่ตํ่ากว่าทรัพย์สินทัว่ ไป
้ ้ Cross (2004) ได้ สรุ ป
และยิ่งทรัพย์สินใช้ เวลานานเท่าใดในการขายก็จะยิ่งมีมลู ค่าที่ลดลงด้ วย ทังนี
อัตราส่วนร้ อยละของนักวิชาการที่ศึกษาด้ านมูลค่าบังคับขายไว้ ดงั ตาราง 1 ที่เห็นได้ ว่าโดยรวมแล้ วใน
การศึกษาครัง้ นี ้จะได้ อตั ราส่วนเฉลี่ยของมูลค่าที่ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 22 ถึง 24 หรื ออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งถึง
ราคาที่สามารถขายได้ จริ งอยูท่ ี่ร้อยละ 76 ถึง 78

ตารางที่ 2.1 อัตราส่ วนร้ อยละของมูลค่ าบังคับขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับทรัพย์ สินโดยทั่วไป
Author
Property type
Location
Estimated discount
Shilling, Benjamin,
Residential/
Baton Rouge,
24%
and Sirmans
condominium
Louisiana, 1985
Forgey, Rutherford, Single family
and VanBuskirk
residential property
Hardin and Wolverton Apartments

Arlington, Texas,
7/91 - 1/93
Phoenix, Arizona,
1/93 - 11/94

23%
22%

การศึกษาเกี่ยวกับราคาบ้ านและราคาขายของ Campbell, Giglio and Pathak (2009) ก็
ได้ ผลที่ไม่แตกต่างจากนักวิชาการท่านอื่น โดยจากการศึกษาราคาบังคับขายของบ้ านในรัฐแมสสาจูเซท
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สหรัฐอเมริกาด้ วยวิธีวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยหรื อ Hedonic Regression Analysis ซึง่ เป็ นวิธีที่แตกต่าง
จากการวิเคราะห์ของ Cross ด้ วยการศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อราคาที่แตกต่างกันของทรัพย์สินที่บงั คับ
ขายและทรัพย์สินโดยทัว่ ไป โดยพบว่าราคาของทรัพย์สินบังคับขายจะตํ่ากว่าทรัพย์สินทัว่ ไปโดยเฉลี่ยที่
ร้ อยละ 27 ซึ่งอัตราส่วนนี ้ไม่ได้ เกิดจากความแตกต่างของประเภททรัพย์สินแต่อย่างใด (not highly
sensitive to the type of housing) โดยยังอธิบายได้ ว่าปั จจัยที่นอกเหนือจากลักษณะกายภาพของ
ทรัพย์สินแล้ ว การตายของเจ้ าของบ้ านและระยะทางที่ห่างไกลของบ้ านนับเป็ นปั จจัยที่ทําให้ มลู ค่าของ
ทรัพย์สนิ บังคับขายลดลง นอกจากนี ้ยังพบว่ามูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินบังคับขายยังเป็ นปั จจัยเกี่ยวเนื่อง
ที่สําคัญของการควบคุมราคาของทรัพย์สนิ ในละแวกใกล้ เคียงอีกด้ วย
Humphries (2009) ได้ สรุปข้ อมูลของราคาบังคับขายเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาของทรัพย์สิน
โดยทัว่ ไปของทรัพย์สนิ ในสหรัฐอเมริ กาจากข้ อมูลบังคับขายจํานวนทรัพย์สนิ 16 มลรัฐ โดยพบว่าโดยเฉลี่ย
แล้ วมูลค่าของการบังคับขายจะมีมลู ค่าตํ่ากว่ามูลค่าทัว่ ไปที่ประมาณร้ อยละ 28 โดยเมือง Pittsburgh มี
มูลค่าที่ลดลงถึงร้ อยละ 59 เมื่อเปรี ยบเทียบกับทรัพย์สินทัว่ ไป ขณะที่ในเมือง Portland มีมลู ค่าลดลงน้ อย
ที่สดุ ที่ร้อยละ 18 โดยแสดงสรุปมูลค่าดังตาราง 2

ตารางที่ 2.2 ร้ อยละของมูลค่ าทรัพย์ สินบังคับขายเมื่อเทียบกับมูลค่ าทรัพย์ สินทั่วไป
Metropolitan Area
Foreclosure discount
Foreclosure sales as of All
sales
Pittsburgh, PA
59%
10%
Cincinnati, OH
39%
15%
Columbus, OH
38%
19%
Minneapolis-St. Paul, MN
34%
26%
Phoenix, AZ
29%
58%
Denver, CO
27%
25%
Los Angeles, CA
27%
39%
Kansas City, MO
25%
29%
Riverside, CA
25%
66%
San Diego, CA
24%
39%
San Francisco, CA
24%
39%
Las Vegas, NV
23%
74%
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Metropolitan Area

Foreclosure discount

Washington, D.C.
Sacramento, CA
Seattle, WA
Portland, OR

21%
19%
19%
18%

กรมบังคับคดี

Foreclosure sales as of All
sales
21%
50%
17%
18%

จะเห็นได้ ว่ามูลค่าที่ลดลงโดยทัว่ ไปจะอยู่ในช่วงร้ อยละ 20 ถึง 30 อย่างไรก็ตาม Clauretie
and Daneshvary (2009) และ Carroll, Clauretie and Neill (1995) ได้ โต้ แย้ งงานวิจยั ของ Forgey,
Rutherford and VanBuskirk (1994) ‘ที่ทําการศึกษาเรื่ องราคาบังคับขายของทรัพย์สินและสรุปว่า ราคา
บังคับขายจะมีมลู ค่าตํ่ากว่าทรัพย์สินทัว่ ไปอยู่ที่ร้อยละ 23 เนื่องจากเห็นว่าเป็ นมูลค่าที่ลดลงที่สงู เกินไปซึง่
ขัดแย้ ง กับ ความเป็ นจริ ง ของหลัก การลงทุน และสรุ ปว่า เป็ นการศึก ษาที่ ก ว้ า งเกิ น ไป โดยได้ ศึก ษากับ
ทรัพย์สินที่อยู่อาศัยในรัฐเนวาดาซึ่งหากไม่ควบคุมปั จจัยทางด้ านทําเลแล้ วจะมีมลู ค่าลดลงอยู่ที่ร้อยละ
12.18 ถึง 13.96 ในขณะที่หากเมื่อควบคุมปั จจัยด้ านทําเลแล้ วพบว่าจะมีการลดลงอยู่ที่ร้อยละ 8.45 ถึง
ร้ อยละ 9.72 โดยจากการศึกษาดังกล่าวเป็ นการศึกษาเชิงลึกที่ควบคุมปั จจัยที่เกี่ยวข้ องซึง่ กระทําในทาง
ปฏิบตั ไิ ด้ ยากเนื่องจากข้ อจํากัดในด้ านต่าง ๆ
้ ่ มต้ น
การทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ นสามารถสรุ ปให้ เห็นได้ ว่าการบังคับขายทอดตลาดนันเริ
จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะนํามาขาย โดยหากเมื่อพ้ นระยะเวลาหนึ่งไปแล้ วจะมีการปรับแก้ ราคา
ขายใหม่เ พื่ อให้ เ กิ ด การดึง ดูด ใจของผู้ซื อ้ หรื อเป็ นการกํ า หนดราคาที่ มี ค วามเหมาะสมกับ สภาพของ
ทรัพย์สินอย่างแท้ จริ งโดยที่การกําหนดราคาขายทอดตลาดในครัง้ ถัดมานี ้ได้ มีนกั วิชาการจํานวนมากที่ได้
ทําการศึกษาโดยการศึกษานันเป็
้ นไปด้ วยจุดมุง่ หมายในสองประการที่แตกต่างกันกล่าวคือ
1) เพื่อเป็ นการพยายามหาราคาตังขายที
้
่เหมาะสม
2) เพื่อเป็ นการศึกษาราคาบังคับขายที่ เกิ ดขึน้ จริ ง โดยนํ ามาสู่การอธิ บายได้ ถึง มูลค่าที่ แท้ จริ งที่
เหมาะสมกับทรัพย์สนิ ดังกล่าว
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อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ ว่า จุดมุ่งหมายทังสองนี
้
้เองแม้ จะมองคนละมุม หากแต่เป็ นส่วนร่ วม
เดียวกันที่สามารถนํามาเป็ นข้ อมูลในการกําหนดราคาพื ้นฐานนัน่ เอง โดยการศึกษาที่เกี่ยวกับการตังราคา
้
ขายทอดตลาดนี ้โดยส่วนใหญ่แล้ วจะเป็ นการศึกษาใน 2 ลักษณะที่แตกต่างกันได้ แก่
1) การวิจยั ด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบเฮโดนิค ซึง่ เป็ นวิธีการที่ต้องใช้ ทรัพยากรใน
ด้ า นต่ า ง ๆ เป็ นอย่ า งมาก เพื่ อ หาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ราคาของทรั พ ย์ สิ น โดยมุ่ง เน้ นที่ ก ารให้
ความสําคัญกับปั จจัยในแต่ละด้ านของตัวทรัพย์สิน โดยผลการวิจยั หลักที่ได้ สามารถสรุ ปได้ ว่า
ทรัพย์สนิ ที่มีสภาพชํารุด ทรุดโทรม กอปรกับที่ตงั ้ ทําเลที่ไม่ดีจะนํามาสูร่ าคาขายที่มีอตั ราคิดลดที่
สูงกว่าทรัพย์สนิ โดยทัว่ ไป
2) การวิจยั โดยใช้ ข้อมูลราคาขายทอดตลาดที่ตงไว้
ั ้ นํามาเปรี ยบเทียบกับราคาที่สามารถขายได้ จริ ง
แล้ วเปรี ยบเทียบเป็ นสัดส่วนกัน โดยวิธีนีเ้ ป็ นวิธีที่มีประสิทธิ ภาพ สะดวกและสามารถเชื่อถือได้
ด้ วยการทบทวนจากข้ อมูลที่มีอยู่ซึ่งวิธีการนี ้จะเป็ นวิธีการที่คณะผู้วิจยั จะนํามาใช้ ในการศึกษา
วิจยั เพื่อกําหนดราคาขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีด้วยการรวบรวมข้ อมูลขายทอดตลาดเพื่อ
เปรี ยบเทียบกับราคาที่ได้ ขายไปจริ ง
ข้ อมูลที่ได้ ทําการศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากนักวิชาการต่าง ๆ โดยรวมแล้ วสามารถสรุปได้
ถึงอัตราคิดลดโดยเฉลี่ยของทรัพย์สินบังคับขายที่มีราคาอยู่ที่ร้อยละ 20 ถึง 30 โดย อาจอธิบายในทาง
กลับกันได้ วา่ ราคาตังขายที
้
่เหมาะสมที่สามารถสร้ างประสิทธิภาพของการขายทอดตลาดได้ จะอยู่ที่ร้อยละ
70 ถึง 80 ของมูลค่าตลาด อย่างไรก็ตาม ภูมิประเทศ สภาพแวดล้ อม วัฒนธรรม ทําเล ที่ตงั ้ ลักษณะทาง
กายภาพและปั จจัยด้ านอื่น ๆ อาจที่จะส่งผลให้ เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้ ซึง่ การวิจยั ในครัง้ นี ้จะเป็ นการ
สํารวจ วิเคราะห์ ให้ เห็น ถึงราคาขายทอดตลาดที่ เหมาะสมและมี ประสิทธิ ภาพโดยจะดําเนิ นการตาม
แผนปฏิบตั งิ าน (Action Plan) ดังแผนภาพที่ 2.3
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แผนภาพที่ 2.3 การหาความสัมพันธ์ ของราคาขายทอดตลาด ราคาประเมิน และ ราคาตลาด

ราคาซือ้ ขายที่กรองแยกตาม
ประเภทของทรั พย์ สิน

ราคาประเมินกรมบังคับคดี
(นิตกิ ร)
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บทที่ 3
ขัน้ ตอนและวิธีการศึกษา
(Work Study – Steps and Methodology)
3.1 กลุ่มตัวอย่ างที่ทาํ การศึกษา
3.1.1 เกณฑ์ ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้ มีเกณฑ์ในการพิจารณาโดยใช้ ประเภทของทรัพย์สิน และพื ้นที่
จังหวัดในการเกิดคดีมากที่สดุ และน้ อยที่สดุ ในประเทศไทย โดยทําการ Crosstab และทําการกําหนดกลุม่
ตัวอย่างโดยมีรายละเอียดดังนี ้

1) ประเภทของทรัพย์สนิ
ได้ มีการแบ่งประเภทของทรัพย์สินที่ทําการศึกษาออกเป็ น 3 กลุ่มประเภท ได้ แก่ ที่ดินเปล่า,
ที่ดนิ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง และห้ องชุด โดยมีรายละเอียดของทรัพย์สนิ แต่ละกลุม่ ดังตาราง

ตารางที่ 3.1 แสดงการแบ่ งประเภทของกลุ่มทรั พย์ (Categories)
ประเภทกลุ่มของทรัพย์ (Categories)
ที่ดนิ เปล่ า
ที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง
ห้ องชุด
- ที่ดนิ เปล่ า
- ที่อยู่อาศัยแนวราบ
- ห้ องชุด
(บ้ านเดี่ยว, บ้ านแฝด,
ทาว์ นเฮาส์ )
- อาคารพาณิชย์
- อพาร์ ทเมนท์ , โกดัง, โรงงาน
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2) พื ้นที่จงั หวัดที่ทําการศึกษา1
ทางคณะผู้วิจยั ได้ ทําการสุม่ พื ้นที่จงั หวัดที่ทําการศึกษาโดยพิจารณาจังหวัดที่มีจํานวนคดีการ
บังคับคดีเกิดขึ ้นมากที่สดุ ซึง่ เป็ นตัวแทนของกลุม่ ตัวอย่างในจังหวัดที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และจังหวัดที่มี
จํานวนคดีการบังคับคดีเกิดขึ ้นน้ อยที่สดุ ซึง่ เป็ นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็ก
โดยมีการกําหนดจังหวัดที่ทําการศึกษาดังนี ้
- จังหวัดที่มีจํานวนคดีเกิดขึ ้นมากที่สดุ ได้ แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สํานักงานเขตตลิง่ ชัน, เขต
มีนบุรี) และ จังหวัดสมุทรปราการ
- จังหวัดที่มีจํานวนคดีเกิดขึ ้นน้ อยที่สดุ ได้ แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระนอง พังงา บึงกาฬ ตาก ตราด
สุโขทัย สตูล อํานาจเจริ ญ และนราธิวาส

3.1.2 จํานวนกลุ่มตัวอย่ าง
การกํ า หนดจํ า นวนกลุ่ม ตัว อย่า งได้ ใช้ ห ลัก การทางสถิ ติ ที่ จํ า นวนอย่า งน้ อ ย 30 ตัว อย่า ง
สําหรับทรัพย์สินแต่ละประเภทสําหรับตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดย
ใช้ หลักการของทฤษฎีแนวโน้ มเข้ าสูส่ ว่ นกลาง (Central Limit Theorem) ซึง่ เป็ นตัวแทนของกลุม่ ตัวอย่าง
จํานวนมากกว่าหรื อเท่ากับ 30 ตัวอย่าง ทําให้ เกิดการแจกแจงปกติ (Normal

Distribution)

โดย

รายละเอียดของจํานวนทรัพย์สนิ ในแต่ละประเภท ดังตารางที่ 3.2

1

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (DRAFT FINAL REPORT) มีการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอจังหวัดพื ้นที่ทําการศึกษา จากรายงานขั ้นต้ น

(INCEPTION REPORT) ดังนี ้
- จังหวัดที่มีคดีมากที่สดุ : กรุงเทพมหานครสํานักงานเขตพื ้นที่มีนบุรี และ สมุทรปราการ
- จังหวัดที่มีคดีน้อยที่สดุ : กาญจนบุรีสาขาทองผาภูมิ และ พังงาสาขาตะกัว่ ป่ า
จากการทําการเก็บข้ อมูลเบื ้องต้ น (Pilot Test) ได้ พบว่า จํานวนกลุม่ ตัวอย่างของทรัพย์ในพื ้นที่ทําการศึกษา ตามรายงานขั ้นต้ น
(INCEPTION REPORT) มีจํานวนตัวอย่างไม่เพียงพอตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ จํานวนตัวอย่างรวมทั ้งหมด 360 ตัวอย่าง จึงทําการ
ปรับพื ้นที่ที่ทําการศึกษา ตามข้ อ 2)
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ตารางที่ 3.2 แสดงการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง และจํานวนกลุ่มตัวอย่ าง
ที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง
ที่ดนิ

ที่อยู่อาศัย
แนวราบ

อาคาร
พาณิชย์

อพาร์
ทเมนท์ ,
โกดัง,
โรงงาน

ห้ องชุด

จังหวัดที่มี
คดีมาก
ที่สุด

กรุ งเทพมหานคร
สํานักงานเขต
ตลิ่งชัน, มีนบุรี
สมุทรปราการ

15

20+/-

20+/-

20+/-

30

15

20+/-

20+/-

20+/-

30

จังหวัดที่มี
คดีน้อย
ที่สุด

จังหวัดอื่นๆ

30

40+/-

40+/-

40+/-

02

รวม

60
240
จํานวนรวมทัง้ สิน้ 360 ตัวอย่ าง

60

จากตารางที่ 3.2 แสดงผลสรุ ปของเกณฑ์การคัดกรองข้ อมูลโดยการแบ่งประเภทของกลุ่ม
ทรัพย์โดยมีจํานวนของกลุม่ ตัวอย่างรวมทังสิ
้ ้น 360 ตัวอย่าง โดยกลุม่ ตัวอย่าง จังหวัดที่มีคดีมากที่สดุ คือ
กรุ งเทพมหานคร สํานักงานเขตพื ้นที่ตลิ่งชัน และสํานักงานเขตพื ้นที่มีนบุรี กับ สมุทรปราการ (อันดับ 1)
และกลุม่ จังหวัดที่มีคดีน้อยที่สดุ 3 (อันดับ 1 – 10) จากน้ อยไปหามาก คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระนอง พังงา
บึงกาฬ ตาก ตราด สุโขทัย สตูล อํานาจเจริ ญ และนราธิวาส
ในหมวดที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง ซึง่ ประกอบไปด้ วย ที่อยู่อาศัยแนวราบ, อาคารพาณิชย์ และ
อพาร์ เมนท์, โกดัง, โรงงาน รวมเป็ นจํานวนตัวอย่างทังหมด
้
240 ตัวอย่าง แบ่งเป็ นกลุม่ ตัวอย่างจากการ
ประเมินโดยนิตกิ ร 120 ตัวอย่าง และ การประเมินโดยวางทรัพย์ 120 ตัวอย่าง ซึง่ ในกลุม่ ตัวอย่างวางทรัพย์
120 ตัวอย่าง จะคณะผู้วิจยั จะทําการประเมินราคาตลาดเปรี ยบเทียบ

2

จํานวนกลุม่ ตัวอย่างห้ องชุด ของจังหวัดที่มีคดีน้อยที่สดุ ตามรายงานขั ้นต้ น (INCEPTION REPORT) กําหนดไว้ ที่ 30 ตัวอย่าง ซึง่ มี

จํานวนกลุม่ ตัวอย่างไม่เพียงพอ จึงปรับเปลี่ยนด้ วยการเก็บตัวอย่างข้ อมูลของจังหวัดที่มีคดีมากที่สดุ เป็ น 60 ตัวอย่าง ดังตารางที่ 3.2
3

รายละเอียด ดัง ภาคผนวก จ ยอดคงค้ างดําเนินการบังคับคดีแพ่ง กรมบังคับคดี ประจําเดือนมีนาคม 2555 หน้ า 8-20
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3.2 เกณฑ์ ในการคัดกรองข้ อมูล
เกณฑ์ของสถานะทรัพย์สิน ที่มีเงื่อนไข ไม่มีภาระจํานอง, ติดจํานองโจทย์ และติดจํานองผู้อื่น
มีเกณฑ์คดั เลือกดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 แสดงการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง และจํานวนกลุ่มตัวอย่ าง จากวิธีขาย
รายการ
เงื่อนไข
หมายเหตุ
สถานะ

วิธีขาย

ไม่ มีภาระจํานอง

ใช่

ติดจํานองโจทย์

ใช่

ติดจํานองผู้อ่ ืน

ไม่ พิจารณา

ปลอดการจํานอง

ใช่

การจํานองติดไป

ไม่ พิจารณา

ไม่ มีภาระผูกพัน

-

อื่นๆ

-

เกณฑ์ระยะเวลาของชุดข้ อมูลที่จะนํามาพิจารณา คือ ทรัพย์ที่มีขายทอดตลาดในช่วงระหว่าง
ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2550 - ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2554 ดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 แสดงการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง และจํานวนกลุ่มตัวอย่ าง จากช่ วงเวลาของการขาย
ปี
ไตรมาส
2554

ไตรมาส 1

2553

ไตรมาส 1 – 4

2552

ไตรมาส 1 – 4

2551

ไตรมาส 1 – 4

2550

ไตรมาส 2 – 4
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เกณฑ์เอกสารสิทธิ์ที่ดนิ ของชุดข้ อมูลที่จะนํามาพิจารณา ดังตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 แสดงเกณฑ์ ในการพิจารณาเอกสารสิทธิ์ท่ ดี นิ
เอกสารสิทธิ์
หมายเหตุ
โฉนดที่ดิน

พิจารณา

เอกสารอื่นๆ

ไม่ พิจาราณา

เกณฑ์เงื่อนไขของทรัพย์ข้อมูลที่จะไม่นํามาพิจารณา ดังตารางที่ 3.6
ตารางที่ 3.6 แสดงเกณฑ์ เงื่อนไขของทรั พย์ ท่ จี ะไม่ นํามาพิจารณา
เงื่อนไข
หมายเหตุ
อายัดทรั พย์

ไม่ พิจาราณา

ปลดจํานอง

ไม่ พิจาราณา

ไถ่ ถอนทรั พย์

ไม่ พิจาราณา

3.3 ข้ อมูลที่ทาํ การศึกษา
ในการเก็บข้ อมูลทุติยภูมิจากสํานวนของกรมบังคับคดีตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่กําหนด ใน
แต่ละพื ้นที่จงั หวัดที่ได้ ทําการศึกษา มีรายการที่จดั เก็บดังตารางในภาคผนวก ก รายละเอียดการจัดเก็บ
ข้ อมูล หน้ าที่ 8 -1 และแสดงผล ออกมาในดังแสดง ในบทที่ 4 ผลการศึกษา

3.4 สมมติฐานที่ใช้ ในงานวิจัยและการหาความสัมพันธ์ ของราคา
ขันตอนการหาความสั
้
มพันธ์ของราคาโดยการนําราคาซื ้อขายจริ งจากการขายทอดตลาด ผ่าน
การกรองข้ อมูลโดยแยกตามประเภทของกลุ่มทรัพย์ มาทําการเปรี ยบเทียบและหาความสัมพันธ์ โดยใช้
เครื่ องมือทางสถิติ โดยมีรายการดังต่อไปนี ้
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1) ราคาซื ้อขายจริ งจากการขายทอดตลาดแบ่งตามประเภททรัพย์ กับ ราคาประเมินสูงสุด ของ
กรมบังคับคดีโดยนิตกิ ร หรื อ กองวางทรัพย์
2) ราคาซื ้อขายจริ งจากการขายทอดตลาดแบ่งตามประเภททรัพย์ กับ ราคาตลาด โดยอ้ างอิง
จาก ราคาประเมินของกองวางทรัพย์ หรื อการสุ่มประเมินด้ วยวิธีการที่เหมาะสมกับทรัพย์สิน
ที่ทําการประเมินค่า
3) ราคาประเมินของกรมบังคับคดี โดยนิติกร หรื อ กองวางทรัพย์ กับ ราคาตลาด โดยอ้ างอิง
จาก ราคาประเมินของกองวางทรัพย์ หรื อการสุ่มประเมินด้ วยวิธีการที่เหมาะสมกับทรัพย์สิน
ที่ทําการประเมินค่า
การหาความสัมพันธ์ ของราคาขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี กับ ราคาตลาดภายนอกของ
ทัง้ 3 ส่วน นันเพื
้ ่อการตรวจสอบ ให้ ได้ ราคาขายทอดตลาดที่เหมาะสม แสดงได้ ดงั แผนภาพที่ 3.1

แผนภาพที่ 3.1 แสดงการหาความสัมพันธ์ ของราคาขายทอดตลาด
ราคาประเมิน และ ราคาตลาด
Actual Forced Sale
ราคาซือ้ ขายจริงจากการประมูล

หาความสัมพันธ์
ราคาประเมินของเจ้ า
พนักงานบังคับคดี

หาความสัมพันธ์
MARKET PRICE

หาความสัมพันธ์

(นิตกิ ร) / (วางทรั พย์ )

(ราคาตลาดประเมินโดย
คณะวิจัย)

วิธีการประเมินราคาตลาดของคณะวิจยั ซึ่งจะนําราคาตลาดที่ได้ มาเปรี ยบเทียบกับ ราคา
ประเมินทางกรมบังคับคดี และ ราคาที่ซื ้อขายทอดตลาดได้ จริง มีวิธีการประเมิน โดยใช้ วิธีการประเมินดังนี ้
Value = Land + (Replacement Cost New - Depreciation)
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1) ราคาประเมินที่ดิน ใช้ ราคาประเมินที่ดินของทางวางทรัพย์เป็ นหลัก เนื่องจาก ทางวางทรัพย์ได้ มี
การ อ้ างอิงแหล่งข้ อมูลราคาซื ้อขายจริ งที่มีอยู่ในตลาดและทําการเปรี ยบเทียบราคา ซื่งถือว่าเป็ น
แหล่งข้ อมูลที่น่าเชื่อถือได้ และเป็ น 1 ในวิธีการประเมิน คือการอนุมานเปรี ยบเทียบตลาด
2) Replacement Cost New ใช้ บญ
ั ชีราคาประเมินก่อสร้ างอาคาร ปี พ.ศ. 2551, 2552, 2553 และ
2554 ของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT) เนื่องจากเป็ นข้ อมูลทีมีการปรับ
ให้ ตรงกับสภาพปั จจุบนั มากที่สดุ ตามเอกสารแนบหน้ าที่ 8-3
3) Accumulated Depreciation ใช้ ค่าเสื่อมของทางกรมธนารักษ์ ตามเอกสารแนบหน้ าที่ 8-9
เนื่องจากเป็ นวิธีการคิดค่าเสื่อมสะสม ที่มีความใกล้ เคียงกับวิธีการคิดค่าเสื่อมแบบ Reverse Sum
of Years Digits Method จากการทบทวนวรรณกรรมของ Mark G. Dotzour, 1990 : An
Empirical Analysis of the Reliability and Precision of the Cost Approach in Residential
Appraisal ซึง่ ได้ กล่าวถึงวิธีการคิดค่าเสื่อมของอสังหาริ มทรัพย์ที่เหมาะสม คือ Reverse Sum of
Years Digits Method ซึง่ เป็ นวิธีการคิดค่าเสื่อมที่สะท้ อนต่อการคิดค่าเสื่อมอสังหาริทรัพย์ของการ
ประเมิ น โดยวิ ธี ต้ นทุ น มากกว่ า การใช้ ค่ า เสื่ อ มแบบเส้ นตรง เนื่ อ งจากในความเป็ นจริ ง
อสังหาริ มทรัพย์จะไม่ได้ เสื่อมเท่าๆกันตลอดไป โดยที่มกั จะเสื่อมน้ อย ในปี ต้ นๆ และ เสื่อมมากขึ ้น
เมื่ออายุอาคารถึงจุดๆหนึง่ Mark G. Dotzour, (1990) ตามเอกสารแนบหน้ าที่ 8 – 11

3.5 ขบวนการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เพื่อการตังราคาบั
้
งคับขายที่เหมาะสม โดยการศึกษา อัตราส่วน (Ratio) ใน
การวิจยั จากความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้ อง โดยมี อัตราส่วนในการวิจยั ดังต่อไปนี ้
-

ราคาเคาะขาย / ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้

-

ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินกรมบังคับคดี

-

ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินตลาด

-

ราคาประเมินกรมบังคับคดี / ราคาประเมินตลาด

-

สัดส่วนราคาตังขาย
้ ที่ขายได้

-

จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด

-

ระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด
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ตารางที่ 3.7 แสดงคําศัพท์ และความหมายที่เกี่ยวข้ อง
คําศัพท์
หมายเหตุ
ราคาเคาะขาย

ราคาที่ขายทรัพย์ทอดตลาดได้ ณ วันที่ทําการขายทอดตลาดทรัพย์

ราคาตัง้ ขาย

ราคาตังขายที
้
่คิดลด จากราคาประเมินของวางทรัพย์ หรื อ เจ้ า
พนักงานนิติกร ซึ่งราคาตังขายประกอบด้
้
วย ราคาที่คิดลด 80% ,
50% และอื่นๆ อาทิ ราคาผูกพัน โดยจะใช้ ราคาตังขายครั
้
ง้ ที่ทําการ
ขายทรัพย์ทอดตลาดได้

ราคาประเมินกรมบังคับ
คดี

ราคาที่ประเมินโดยเจ้ าพนักงานกรมบังคับคดี หรื อ ราคาประเมินของ
สํานักงานวางทรัพย์กลาง ซึ่งเป็ นราคาสูงสุดของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง มา
เป็ นราคาประเมินทรัพย์ เพื่อนําไปคิดลดเป็ นราคาตังขายทรั
้
พย์
ทอดตลาด

ราคาประเมินตลาด

ราคาตลาดที่ประเมินโดยที่ปรึ กษา ใช้ วิธีหลักการประเมินดังนี ้
Value = Land + (Replacement Cost New – Accumulated
Depreciation)
มูลค่าทรัพย์สิน = มูลค่าตลาดที่ดินเปล่า+(ต้ นทุนค่าก่อสร้ าง
ทดแทนใหม่ – ค่าเสื่อมสะสม)

สัดส่ วนราคาตัง้ ที่ขายได้

สัดส่วนของราคาตังขายเฉลี
้
่ยที่สามารถขายทรัพย์ทอดตลาดได้

จํานวนครั ง้ เฉลี่ยในการ
ขายทอดตลาด

จํานวนครัง้ เฉลี่ย นับจากการขายทอดตลาดในครัง้ แรก จนถึง ครัง้ ที่
ขายทรัพย์ทอดตลาดได้ ตามประกาศเจ้ าพนักงานบังคับคดี กรม
บังคับคดี เรื่ องขายทอดตลาดที่ดิน / ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง / ห้ อง
ชุด

ระยะเวลาเฉลี่ยในการ
ขายทอดตลาด

ระยะเวลาเฉลี่ยเป็ นจํานวนปี ตังแต่
้ วนั ที่เจ้ าพนักงานบังคับคดีทําการ
ประเมินทรัพย์สิน จนถึงระยะเวลาที่ขายทรัพย์ทอดตลาด
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บทที่ 4
แนวทางการสรุ ปผลการศึกษา
(Work Study – Results Method)
4.1 กรณีในการสรุ ปผลการศึกษา
ผลการศึกษาโครงการวิจยั เรื่ องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพย์สิน แบ่งผลสรุ ป
การศึกษาออกเป็ น 2 กรณีดงั รายละเอียดต่อไปนี ้
ตารางที่ 4.1 แสดงกรณีในการสรุ ปผลการศึกษา
กรณี
รายละเอียด
เงื่อนไข
หมายเหตุ
- อ้ างอิงราคาประเมินค่าก่อสร้ าง โดยสมาคมผู้
1 ผลสรุปการศึกษา กรณี
ดังรายละเอียด
ประเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย (VAT) โดย
ทุกตัวอย่าง (Case : All
บทที่ 5
Samples)
ใช้ ราคาปานกลาง ตามประเภทของทรัพย์สนิ ใน
การประเมินค่าก่อสร้ าง
- ไม่กําหนดเงื่อนไขระยะเวลา
- อ้ างอิงราคาประเมินค่าก่อสร้ าง โดยสมาคมผู้
2 ผลสรุปการศึกษา กรณี
ดังรายละเอียด
ประเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย (VAT) โดย
ตัวอย่างระยะเวลา 2 ปี
บทที่ 6
ใช้ ราคาสูง ตามประเภทของทรัพย์สนิ ในการ
(Case : 2 Year Time
Period)
ประเมินค่าก่อสร้ าง
- กําหนดเงื่อนไขระยะเวลา ภายใน 2 ปี นับตังแต่
้
วันทําการประเมินทรัพย์ จนถึง การขาย
ทอดตลาดทรัพย์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของ
มูลค่าทรัพย์ จากมูลค่าของเงินตามระยะเวลา
(Time Value of Money) และ การคิดลดค่า
เสื่อมของสิง่ ปลูกสร้ าง
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4.2 จํานวนกลุ่มตัวอย่ างในการศึกษา
จํานวนกลุม่ ตัวอย่างในรายงานฉบับสมบูรณ์ (FINAL REPORT) ประกอบด้ วยรายละเอียด ดัง
ตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 จํานวนกลุ่มตัวอย่ างรายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง
ที่ดนิ

ที่อยู่อาศัย
แนวราบ

อาคาร
พาณิชย์

อพาร์
ทเมนท์ ,
โกดัง,
โรงงาน

ห้ องชุด

จังหวัดที่มี
คดีมาก
ที่สุด

กรุ งเทพมหานคร
สํานักงานเขตง
(ตลิ่งชัน, มีนบุรี)
และสมุทรปราการ

40

80

53

4

90

จังหวัดที่มี
คดีน้อย
ที่สุด

จังหวัดอื่นๆ

43

80

18

-

-

รวม

83
235
จํานวนรวมทัง้ สิน้ 408 ตัวอย่ าง

90

ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนกลุม่ ตัวอย่างทรัพย์ขายทอดตลาดที่นํามาวิเคราะห์ จํานวนรวมทังหมด
้
408 ตัวอย่าง ประกอบด้ วย ที่ดินเปล่า 83 ตัวอย่าง ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง 235 ตัวอย่าง และ ห้ องชุด 90
ตัวอย่าง
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บทที่ 5
ผลการศึกษากรณีทุกตัวอย่ าง
(Work Study – Results Case : All Samples)
5.1 ผลการศึกษาโดยภาพรวม กรณีทุกตัวอย่ าง (Case : All Samples)
5.1.1 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี และ ราคา
ประเมินตลาด โดยภาพรวม กรณีทกุ ตัวอย่าง (Case : All Samples)

ตารางที่ 5.1 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี
และ ราคาประเมินตลาด โดยภาพรวม กรณีทุกตัวอย่ าง (Case : All Samples)
ราคาเคาะขาย
ราคาเคาะขาย
ราคาประเมิน
/
/
กรมบังคับดี
รวมทัง้ หมด
ราคาประเมิน
ราคาประเมินตลาด
/
กรมบังคับคดี
ราคาประเมินตลาด
1.48
1.32
1.01
Average
0.81

1.17

0.82

Max

11.08

8.24

6.01

Min

0.30

0.21

0.4

Standard deviation

จากตารางที่ 5.1 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรม
บังคับคดี และ ราคาประเมินตลาด โดยภาพรวม กรณีทกุ ตัวอย่าง (Case : All Samples) มีรายละเอียด
ดังนี ้
1) ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินกรมบังคับคดี มีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 1.01 และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.81 ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขายนันโดยเฉลี
้
ย่ สูงกว่า ราคาประเมินกรมบังคับคดี
เล็กน้ อย ประมาณร้ อยละ 1
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2) ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินตลาด มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 1.48 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17
ซึง่ แสดงถึง ราคาขายทรัพย์จากการเคาะขายนันโดยเฉลี
้
่ย สูงกว่า ราคาประเมินตลาดโดยที่
ปรึกษา ประมาณร้ อยละ 48
3) ราคาประเมินกรมบังคับคดี / ราคาประเมินตลาด มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 1.32 และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.82 ซึง่ แสดงถึง ราคาประเมินกรมบังคับคดีนนโดยเฉลี
ั้
่ย สูงกว่า ราคาประเมินตลาด
ของที่ปรึกษา ประมาณร้ อยละ 32
5.1.2 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมิน, กรมบังคับคดี และ ราคา
ตังขาย
้ ที่ขายได้ โดยภาพรวม ของกรณีทกุ ตัวอย่าง (Case : All Samples)

ตารางที่ 5.2 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี
และ ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้ โดยภาพรวม กรณีทกุ ตัวอย่ าง (Case : All Samples)
ราคาเคาะขาย
ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้
รวมทัง้ หมด
/
/
ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้
ราคาประเมินกรมบังคับคดี
1.55
0.65
Average
0.91

0.25

Max

12.93

2.74

Min

0.62

0.17

Standard deviation

จากตารางที่ 5.2 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคากรมบังคับคดี
และ ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ โดยภาพรวม ของกรณีทกุ ตัวอย่าง (Case : All Samples)
1) ราคาเคาะขาย / ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 1.55 และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.91
้ ที่ขายได้ ประมาณร้ อยละ 55
ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขายนันโดยเฉลี
้
ย่ สูงกว่า ราคาตังขาย
2) ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ / ราคาประเมินกรมบังคับคดี มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 0.65 และค่าความเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.25 ซึง่ แสดงถึง ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ โดยเฉลี่ยจะอยูท่ ี่ร้อยละ 65 ของราคาประเมิน
กรมบังคับคดี
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5.1.3 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาประเมินโดยวางทรัพย์ และ ราคาประเมินโดยนิตกิ ร
โดยภาพรวม ของกรณีทกุ ตัวอย่าง (Case : All Samples)
ตารางที่ 5.3 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาประเมินโดยวางทรั พย์ และ ราคา
ประเมินโดยนิตกิ ร โดยภาพรวม กรณีทุกตัวอย่ าง (Case : All Samples)
ราคาประเมินวางทรัพย์
รวมทัง้ หมด
/
ราคาประเมินนิตกิ ร
1.16
Average
0.54
Standard deviation
Max

3.07

Min

0.43
จากตารางที่ 5.3 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่าง ราคาประเมินโดยวางทรัพย์ และ

ราคาประเมินโดยนิตกิ ร โดยภาพรวม กรณีทกุ ตัวอย่าง (Case : All Samples) มีคา่ เฉลี่ยของ ราคาประเมิน
วางทรัพย์ / ราคาประเมินนิติกร อยู่ที่ 1.16 และมีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 ซึง่ แสดงถึง ราคาที่ประเมิน
ได้ จากวางทรัพย์โดยเฉลี่ย สูงกว่า ราคาประเมินโดยนิตกิ รเล็กน้ อยอยูท่ ี่ ร้ อยละ 16
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5.1.4 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด และระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด โดยภาพรวม
ของกรณีทกุ ตัวอย่าง (Case : All Samples)

ตารางที่ 5.4 จํานวนครั ง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด และระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด
โดยภาพรวม กรณีทุกตัวอย่ าง (Case : All Samples)
จํานวนครั ง้ เฉลี่ย
ระยะเวลาเฉลี่ย ในการขาย
รวมทัง้ หมด
ในการขายทอดตลาด
ทอดตลาด
3.79
1.90
Average
2.00
4.38
Standard deviation
Max

30.00

12.00

Min

1.00

ภายใน 1 ปี

จากตารางที่ 5.4 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการประมูลและขายทรัพย์ทอดตลาดได้ อยู่ที่ 3.79 ครัง้
และมีจํานวนครัง้ ที่ขายทอดตลาดนานที่สดุ อยูท่ ี่ 30 ครัง้ และ ขายทอดตลาดเร็วที่สดุ อยูท่ ี่ 1 ครัง้
ระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาดได้ มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 1.9 ปี และมีระยะห่างนานที่สดุ อยู่ที่
12 ปี

สถาบันวิจัยและให้ คาํ ปรึกษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)

หน้ าที่ 5 - 4

โครงการวิจัย เรื่ องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรั พย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

5.2 ผลการศึกษาทรั พย์ ประเภทที่ดนิ เปล่ า กรณีทุกตัวอย่ าง (Case : All Samples)
5.2.1 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี และ ราคา
ประเมินตลาด โดยทรัพย์ประเภทที่ดนิ เปล่า กรณีทกุ ตัวอย่าง (Case : All Samples)
ตารางที่ 5.5 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี
และ ราคาประเมินตลาด โดยทรัพย์ ประเภทที่ดนิ เปล่ า กรณีทกุ ตัวอย่ าง (Case : All
Samples)
ราคาเคาะขาย
ราคาเคาะขาย
ราคาประเมิน
/
/
กรมบังคับคดี
รวมทัง้ หมด
4
ราคาประเมิน
ราคาประเมินตลาด
/
กรมบังคับคดี
ราคาประเมินตลาด5
N/A
N/A
1.11
Average
Standard deviation

1.06

N/A

N/A

Max

8.75

N/A

N/A

Min

0.50

N/A

N/A

จากตารางที่ 5.5 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคากรมบังคับคดี
และ ราคาประเมินตลาด โดยทรัพย์ประเภทที่ดนิ เปล่า มีรายละเอียดดังนี ้
1) ราคาเคาะขาย / ราคาประเมิน กรมบังคับคดี มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 1.11 และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.06 ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขาย นันโดยเฉลี
้
ย่ สูงกว่า ราคาประเมินกรมบังคับคดี
ประมาณร้ อยละ 11%

4

ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินตลาด ของทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า ไม่มีข้อมูลแสดงเนื่องจาก ราคาประเมินตลาดใช้ ชดุ ข้ อมูลเดียวกันกับ

ราคาประเมินของกรมบังคับดคี
5

ราคาประเมิน กรมบังคับคดี / ราคาประเมินตลาด ของทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า ไม่มีข้อมูลแสดงเนื่องจาก ราคาประเมินตลาดใช้ ชดุ

ข้ อมูลเดียวกันกับ ราคาประเมินของกรมบังคับดคี
สถาบันวิจัยและให้ คาํ ปรึกษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)

หน้ าที่ 5 - 5

โครงการวิจัย เรื่ องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรั พย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

5.2.2 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี และ ราคา
ตัง้ ที่ขายได้ โดยทรัพย์ประเภทที่ดนิ เปล่า กรณีทกุ ตัวอย่าง (Case : All Samples)
ตารางที่ 5.6 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี
และ ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้ โดยทรัพย์ ประเภททิ่ดนิ เปล่ ากรณีทุกตัวอย่ าง (Case : All
Samples)
ราคาเคาะขาย
ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้
/
/
รวมทัง้ หมด
ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้
ราคาประเมินกรมบังคับคดี
Average

1.55

0.71

Standard deviation

1.09

0.35

Max

9.33

2.74

Min

0.62

0.22

จากตารางที่ 5.6 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรม
บังคับคดี และ ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ โดยทรัพย์ประเภทที่ดนิ เปล่า ของกรณีทกุ ตัวอย่าง (Case : All
Samples)
1) ราคาเคาะขาย / ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 1.55 และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.09
้ ที่ขายได้ ประมาณร้ อยละ 55
ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขายนันโดยเฉลี
้
ย่ สูงกว่า ราคาตังขาย
2) ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ / ราคาประเมินกรมบังคับคดี มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 0.71 และค่าความเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.35 ซึง่ แสดงถึง ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ โดยเฉลี่ยจะอยูท่ ี่ร้อยละ 71 ของราคาประเมิน
กรมบังคับคดี

สถาบันวิจัยและให้ คาํ ปรึกษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)

หน้ าที่ 5 - 6

โครงการวิจัย เรื่ องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรั พย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

5.2.3 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด และระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด โดยทรัพย์
ประเภทที่ดนิ เปล่า ของกรณีทกุ ตัวอย่าง (Case : All Samples)
ตารางที่ 5.7 จํานวนครั ง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด และระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด
โดยทรัพย์ ประเภทที่ดนิ เปล่ า กรณีทุกตัวอย่ าง (Case : All Samples)
จํานวนครั ง้ เฉลี่ย
ระยะเวลาเฉลี่ยในการทอดตลาด
รวมทัง้ หมด
ในการขายทอดตลาด
1.78
2.95
Average
3.94

2.27

Max

30.00

12.00

Min

1.00

ภายใน 1 ปี

Standard deviation

จากตารางที่ 5.7 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการประมูลและขายทรัพย์ทอดตลาดได้ อยู่ที่ 2.95 ครัง้
จากจํานวนตัวอย่างทังหมด
้
69 ตัวอย่าง และมีจํานวนครัง้ ที่ขายทอดตลาดนานที่สดุ อยูท่ ี่ 30 ครัง้ และ ขาย
ทอดตลาดเร็ วที่สดุ อยูท่ ี่ 1 ครัง้
ระยะเวลาเฉลี่ยตังแต่
้ วนั ที่ประเมินทรัพย์ ถึง วันที่ขายทรัพย์ทอดตลาดได้ มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 1.78
ปี และมีระยะห่างนานที่สดุ อยูท่ ี่ 12 ปี

5.3 ผลการศึกษาทรั พย์ ประเภทที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง (ที่อยู่อาศัยแนวราบ)
กรณีทุกตัวอย่ าง (Case : All Samples)

5.3.1 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี และ ราคา
ประเมินตลาด โดยทรัพย์ประเภทที่ดนิ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง (ที่อยูอ่ าศัยแนวราบ) กรณีทกุ
ตัวอย่าง (Case : All Samples)

สถาบันวิจัยและให้ คาํ ปรึกษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)

หน้ าที่ 5 - 7

โครงการวิจัย เรื่ องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรั พย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

ตารางที่ 5.8 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี
และ ราคาประเมินตลาด โดยทรัพย์ ประเภทที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง (ที่อยู่อาศัย
แนวราบ) กรณีทุกตัวอย่ าง (Case : All Samples)
ราคาเคาะขาย
ราคาเคาะขาย
ราคาประเมิน
/
/
กรมบังคับคดี
รวมทัง้ หมด
ราคาประเมิน
ราคาประเมินตลาด
/
กรมบังคับคดี
ราคาประเมินตลาด
1.08
1.32
1.23
Average
0.86
0.67
0.89
Standard deviation
Max

11.08

5.31

4.55

Min

0.50

0.31

0.57

จากตารางที่ 5.8 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรม
บังคับคดี และ ราคาประเมินตลาด โดยทรัพย์ประเภทที่ดนิ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง (ที่อยูอ่ าศัยแนวราบ) กรณี
ทุกตัวอย่าง (Cse: All Samples) มีรายละเอียดดังนี ้
1) ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินกรมบังคับคดี มีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 1.08 และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.89 ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขายนันโดยเฉลี
้
ย่ สูงกว่า ราคาประเมินกรมบังคับคดี
ประมาณร้ อยละ 8
2) ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินตลาด มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 1.32 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86
ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขาย นันโดยเฉลี
้
ย่ สูงกว่า ราคาประเมินตลาดโดยที่ปรึกษา ประมาณร้ อยละ
32
3) ราคาประเมินกรมบังคับคดี / ราคาประเมินตลาด มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 1.23 และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.67 ซึง่ แสดงถึง ราคาประเมินกรมบังคับคดีนนโดยเฉลี
ั้
่ย สูงกว่า ราคาประเมินตลาด
ของที่ปรึกษา ประมาณร้ อยละ 23

สถาบันวิจัยและให้ คาํ ปรึกษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)

หน้ าที่ 5 - 8

โครงการวิจัย เรื่ องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรั พย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

5.3.2 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี และ ราคา
ตังขาย
้ ที่ขายได้ โดยทรัพย์ประเภทที่ดนิ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง (ที่อยูอ่ าศัยแนวราบ) กรณีทกุ
ตัวอย่าง (Case : All Samples)

ตารางที่ 5.9 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี
และ ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้ โดยทรัพย์ ประเภทที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง (ที่อยู่อาศัย
แนวราบ) กรณีทุกตัวอย่ าง (Case : All Samples)
ราคาเคาะขาย
ราคาตัง้ ครัง้ ขาย ที่ขายได้
รวมทัง้ หมด
/
/
ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้
ราคาประเมินกรมบังคับคดี
0.66
1.64
Average
1.06
0.19
Standard deviation
Max

12.93

1.46

Min

1.00

0.40

จากตารางที่ 5.9 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรม
บังคับคดี และ ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ โดยทรัพย์ประเภทที่ดนิ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง (ที่อยูอ่ าศัยแนวราบ) กรณี
ทุกตัวอย่าง (Case : All Samples)
1) ราคาเคาะขาย / ราคาตังขาย
้ ที่ขาย มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 1.64 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06
้ ที่ขายได้ ประมาณร้ อยละ 64
ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขายนันโดยเฉลี
้
ย่ สูงกว่า ราคาตังขาย
2) ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ / ราคาประเมินกรมบังคับคดี มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 0.66 และค่าความเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.19 ซึง่ แสดงถึง ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ โดยเฉลี่ยจะอยูท่ ี่ร้อยละ 66 ของราคาประเมิน
กรมบังคับคดี

สถาบันวิจัยและให้ คาํ ปรึกษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)

หน้ าที่ 5 - 9

โครงการวิจัย เรื่ องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรั พย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

5.3.3 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาประเมินโดยวางทรัพย์ และ ราคาประเมินโดยนิตกิ ร
โดยทรัพย์ประเภทที่ดนิ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง (ที่อยูอ่ าศัยแนวราบ) กรณีทกุ ตัวอย่าง (Case : All
Samples)
ตารางที่ 5.10 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาประเมินโดยวางทรั พย์ และ ราคา
ประเมินโดยนิตกิ ร โดยทรั พย์ ประเภทที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง (ที่อยู่อาศัยแนวราบ)
กรณีทกุ ตัวอย่ าง (Case : All Samples)
ราคาประเมินวางทรัพย์
รวมทัง้ หมด
/
ราคาประเมินนิตกิ ร
1.15
Average
Standard deviation

0.49

Max

2.15

Min

0.51

จากตารางที่ 5.10 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่าง ราคาประเมินโดยวางทรัพย์ และ
ราคาประเมินโดยนิติกร โดยทรัพย์ ประเภทที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง (ที่อยู่อาศัยแนวราบ) มีค่าเฉลี่ยของ
ราคาประเมินวางทรัพย์ / ราคาประเมินนิติกร อยู่ที่ 1.15 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 ซึง่ แสดงถึง
ราคาที่ประเมินได้ จากวางทรัพย์โดยเฉลี่ย สูงกว่า ราคาประเมินโดยนิตกิ รเล็กน้ อยอยูท่ ี่ ร้ อยละ 15
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5.3.4 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด และระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด โดยทรัพย์
ประเภทที่ดนิ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง (ที่อยูอ่ าศัยแนวราบ) กรณีทกุ ตัวอย่าง (Case : All Samples)
ตารางที่ 5.11 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด และระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด
โดยทรั พย์ ประเภทที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง (ที่อยู่อาศัยแนวราบ) กรณีทกุ ตัวอย่ าง
(Case : All Samples)
จํานวนครั ง้ เฉลี่ย
ระยะเวลาเฉลี่ยในการขาย
รวมทัง้ หมด
ในการขายทอดตลาด
ทอดตลาด
1.60
3.06
Average
2.92

1.82

Max

22.00

10.00

Min

1.00

ภายใน 1 ปี

Standard deviation

จากตารางที่ 5.11 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการประมูลและขายทรัพย์ทอดตลาดได้ อยู่ที่ 3.06 ครัง้
และมีจํานวนครัง้ ที่ขายทอดตลาดนานที่สดุ อยูท่ ี่ 22 ครัง้ และ ขายทอดตลาดเร็ วที่สดุ อยูท่ ี่ 1 ครัง้
ระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 1.60ปี และมีระยะห่างนานที่สดุ อยู่ที่ 10
ปี

5.4 ผลการศึกษาทรั พย์ ประเภทที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง (อาคารพาณิชย์ ) กรณีทุกตัวอย่ าง (Case
: All Samples)
5.4.1 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี และ ราคา
ประเมินตลาด โดยทรัพย์ประเภทที่ดนิ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง (อาคารพาณิชย์) กรณีทกุ ตัวอย่าง
(Case : All Samples)
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กรมบังคับคดี

ตารางที่ 5.12 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี
และ ราคาประเมินตลาด โดยทรัพย์ ประเภทที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง (อาคารพาณิชย์ )
กรณีทกุ ตัวอย่ าง (Case : All Samples)
ราคาเคาะขาย
ราคาเคาะขาย
ราคาประเมิน
/
/
กรมบังคับคดี
รวมทัง้ หมด
ราคาประเมิน
ราคาประเมินตลาด
/
กรมบังคับคดี
ราคาประเมินตลาด
1.17
1.75
1.46
Average
1.53
1.01
0.67
Standard deviation
Max

4.81

8.24

6.01

Min

0.50

0.21

0.42

จากตารางที่ 5.12 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมิน กรม
บังคับคดี และ ราคาประเมินตลาด โดยทรัพย์ประเภทที่ดนิ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง (อาคารพาณิชย์) กรณีทกุ
ตัวอย่าง (Case : All Samples) มีรายละเอียดดังนี ้
1) ราคาเคาะขาย / ราคาประเมิน กรมบังคับคดี มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 1.17 และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.67 ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขายนันโดยเฉลี
้
ย่ สูงกว่า ราคาประเมินกรมบังคับคดี
ประมาณร้ อยละ 17
2) ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินตลาด มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 1.75 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.53
ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขายนันโดยเฉลี
้
ย่ สูงกว่า ราคาประเมินตลาดโดยที่ปรึกษา ประมาณร้ อยละ
75
3) ราคาประเมิน กรมบังคับคดี / ราคาประเมินตลาด มีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.46 และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.01 ซึง่ แสดงถึง ราคาประเมินกรมบังคับคดีนนโดยเฉลี
ั้
่ย สูงกว่า ราคาประเมินตลาด
ของที่ปรึกษา ประมาณร้ อยละ 46
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5.4.2 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี และ ราคา
ตังขาย
้ ที่ขายได้ โดยทรัพย์ประเภทที่ดนิ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง (อาคารพาณิชย์) กรณีทกุ ตัวอย่าง
(Case : All Samples)

ตารางที่ 5.13 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาเคาะขาย , ราคาประเมินกรมบังคับคดี
และ ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้ โดยทรัพย์ ประเภทที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง (อาคาร
พาณิชย์ ) กรณีทุกตัวอย่ าง (Case : All Samples)
ราคาเคาะขาย
ราคาตัง้ ครัง้ ขาย ที่ขายได้
รวมทัง้ หมด
/
/
ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้
ราคาประเมินกรมบังคับคดี
0.72
1.66
Average
0.77
0.28
Standard deviation
Max

4.76

1.68

Min

0.84

0.50

จากตารางที่ 5.13 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมิน กรม
บังคับคดี และ ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ โดยทรัพย์ประเภทที่ดนิ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง (อาคารพาณิชย์) กรณีทกุ
ตัวอย่าง (Case : All Samples)
1) ราคาเคาะขาย / ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 1.66 และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
้ ที่ขายได้ ประมาณร้ อยละ 66
0.77 ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขายนันโดยเฉลี
้
่ย สูงกว่า ราคาตังขาย
2) ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ / ราคาประเมินกรมบังคับคดี มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 0.72 และค่าความเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.28 ซึง่ แสดงถึง ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ โดยเฉลี่ยจะอยูท่ ี่ร้อยละ 72 ของราคาประเมิน
กรมบังคับคดี
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5.4.3 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาประเมินโดยวางทรัพย์ และ ราคาประเมินโดยนิตกิ ร
โดยทรัพย์ประเภทที่ดนิ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง (อาคารพาณิชย์) กรณีทกุ ตัวอย่าง (Case : All
Samples)
ตารางที่ 5.14 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาประเมินโดยวางทรัพย์ และ ราคา
ประเมินโดยนิตกิ ร โดยทรัพย์ ประเภทที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง (อาคารพาณิชย์ ) กรณี
ทุกตัวอย่ าง (Case : All Samples)
ราคาประเมินวางทรัพย์
รวมทัง้ หมด
/
ราคาประเมินนิตกิ ร
1.17
Average
Standard deviation

0.60

Max

3.07

Min

0.43

จากตารางที่ 5.14 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่าง ราคาประเมินโดยวางทรัพย์ และ
ราคาประเมินโดยนิติกร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.17 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 ซึง่ แสดงถึง ราคาที่
ประเมินได้ จากวางทรัพย์โดยเฉลี่ย สูงกว่า ราคาประเมินโดยนิตกิ รเล็กน้ อยอยูท่ ี่ ร้ อยละ 17
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4.5.4 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด และระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด โดยทรัพย์
ประเภทที่ดนิ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง (อาคารพาณิชย์) กรณีทกุ ตัวอย่าง (Case : All Samples)
ตารางที่ 5.15 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด และระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด
โดยทรั พย์ ประเภทที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง (อาคารพาณิชย์ ) กรณีทุกตัวอย่ าง (Case :
All Samples)
จํานวนครั ง้ เฉลี่ย
ระยะเวลาเฉลี่ยในการขาย
รวมทัง้ หมด
ในการขายทอดตลาด
ทอดตลาด
1.99
2.92
Average
Standard deviation

1.93

2.03

Max

8.00

12.00

Min

1.00

ภายใน 1 ปี

จากตารางที่ 5.15 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการประมูลและขายทรัพย์ทอดตลาดได้ อยู่ที่ 2.92 ครัง้
และมีจํานวนครัง้ ที่ขายทอดตลาดนานที่สดุ อยูท่ ี่ 8 ครัง้ และ ขายทอดตลาดเร็วที่สดุ อยูท่ ี่ 1 ครัง้
ระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด มีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.99 ปี และมีระยะห่างนานที่สดุ อยูท่ ี่ 12
ปี
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5.5 ผลการศึกษาทรั พย์ ประเภทห้ องชุด กรณีทุกตัวอย่ าง (Case : All Samples)
5.5.1 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี และ ราคา
ประเมินตลาด โดยทรัพย์ประเภทห้ องชุด กรณีทกุ ตัวอย่าง (Case : All Samples)

ตารางที่ 5.16 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี
และ ราคาประเมินตลาด โดยทรัพย์ ประเภทห้ องชุด กรณีทุกตัวอย่ าง (Case : All
Samples)
ราคาเคาะขาย
ราคาเคาะขาย
ราคาประเมิน
/
/
กรมบังคับคดี
รวมทัง้ หมด
ราคาประเมิน
ราคาประเมินตลาด6
/
กรมบังคับคดี
ราคาประเมินตลาด7
N/A
N/A
0.67
Average
Standard deviation

0.20

N/A

N/A

Max

1.23

N/A

N/A

Min

0.30

N/A

N/A

จากตารางที่ 5.16 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรม
บังคับคดี และ ราคาประเมินตลาด โดยทรัพย์ประเภทห้ องชุด มีรายละเอียดดังนี ้
1) ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินกรมบังคับคดี มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 0.67 และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.20 ซึง่ แสดงถึง เคาะขายนันโดยเฉลี
้
่ย ตํา่ กว่า อยูท่ ี่ร้อย 67 ของราคาประเมินกรม
บังคับคดี

6

ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินตลาด ของทรัพย์ประเภทห้ องชุด ไม่มีข้อมูลแสดง เนื่องจาก ไม่มีข้อมูลละเอียดเพียงพอสําหรับการ

ประเมินราคาตลาดประเภทห้ องชุด
7

ราคาประเมินกรมบงัคบั คดี / ราคาประเมินตลาด ของทรัพย์ประเภทห้ องชุด ไม่มีข้อมูลแสดง เนื่องจาก ไม่มีข้อมูลละเอียดเพียงพอ

สําหรับการประเมินราคาตลาดประเภทห้ องชุด
สถาบันวิจัยและให้ คาํ ปรึกษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)
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5.5.2 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี และ ราคา
ตังขาย
้ ที่ขายได้ โดยทรัพย์ประเภทห้ องชุด กรณีทกุ ตัวอย่าง (Case : All Samples)

ตารางที่ 5.17 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี
และ ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้ โดยทรัพย์ ประเภทห้ องชุด กรณีทุกตัวอย่ าง (Case : All
Samples)
ราคาเคาะขาย
ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้
รวมทัง้ หมด
/
/
ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้
ราคาประเมินกรมบังคับคดี
0.53
1.30
Average
Standard deviation

0.34

0.13

Max

2.58

0.86

Min

1.00

0.17

จากตารางที่ 5.17 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรม
บังคับคดี และ ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ โดยทรัพย์ประเภทห้ องชุด กรณีทกุ ตัวอย่าง (Case : All Samples)
1) ราคาเคาะขาย / ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 1.30 และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
้ ที่ขายได้ ประมาณร้ อยละ 30
0.34 ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขายนันโดยเฉลี
้
่ย สูงกว่า ราคาตังขาย
2) ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ / ราคาประเมิน กรมบังคับคดี มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 0.53 และค่าความเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.13 ซึง่ แสดงถึง ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ โดยเฉลี่ยจะอยูท่ ี่ร้อยละ 53 ของราคาประเมิน
กรมบังคับคดี
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5.5.3 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด และระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด โดยทรัพย์
ประเภทห้ องชุด กรณีทกุ ตัวอย่าง (Case : All Samples)

ตารางที่ 5.18 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด และระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด
โดยทรั พย์ ประเภทห้ องชุด กรณีทุกตัวอย่ าง (Case : All Samples)
จํานวนครั ง้ เฉลี่ย
ระยะเวลาเฉลี่ยในการขาย
รวมทัง้ หมด
ในการขายทอดตลาด
ทอดตลาด
6.54
2.44
Average
1.92
6.73
Standard deviation
Max

30.00

12.00

Min

1.00

ภายใน 1 ปี

จากตารางที่ 5.18 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการประมูลและขายทรัพย์ทอดตลาดได้ อยู่ที่ 6.45 ครัง้
และมีจํานวนครัง้ ที่ขายทอดตลาดนานที่สดุ อยูท่ ี่ 30 ครัง้ และ ขายทอดตลาดเร็ วที่สดุ อยูท่ ี่ 1 ครัง้
ระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 2.44ปี และมีระยะห่างนานที่สดุ อยู่ที่ 12
ปี
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บทที่ 6
ผลการศึกษากรณีตวั อย่ างระยะเวลา 2 ปี
(Work Study – Results Case : 2 Year Time Period)
6.1 ผลการศึกษาโดยภาพรวม กรณีตวั อย่ างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year Time Period)
6.1.1 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี และ ราคา
ประเมินตลาด โดยภาพรวม กรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year Time Period)

ตารางที่ 6.1 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี
และ ราคาประเมินตลาด โดยภาพรวม กรณีทุกตัวอย่ าง (Case : 2 Year Time Period)
ราคาเคาะขาย
ราคาเคาะขาย
ราคาประเมิน
/
/
กรมบังคับดี
รวมทัง้ หมด
ราคาประเมิน
ราคาประเมินตลาด
/
กรมบังคับคดี
ราคาประเมินตลาด
0.87
0.76
1.21
Average
Standard deviation

0.37

0.27

0.16

Max

2.07

1.36

1.03

Min

0.57

0.25

0.45

จากตารางที่ 6.1 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรม
บังคับคดี และ ราคาประเมินตลาด โดยภาพรวม มีรายละเอียดดังนี ้
1) ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินกรมบังคับคดี มีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 1.21 และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.37 ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขายนันโดยเฉลี
้
ย่ สูงกว่า ราคาประเมินกรมบังคับคดี
เล็กน้ อย ประมาณร้ อยละ 21

สถาบันวิจัยและให้ คาํ ปรึกษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)
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2) ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินตลาด มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 0.87 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.27 ซึง่ แสดงถึง ราคาขายทรัพย์จากการเคาะขายนันโดยเฉลี
้
่ย ตํ่ากว่า ราคาประเมินตลาดโดยที่
ปรึกษา ประมาณร้ อยละ 13
3) ราคาประเมินกรมบังคับคดี / ราคาประเมินตลาด มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 0.76 และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.16 ซึง่ แสดงถึง ราคาประเมินกรมบังคับคดีนนโดยเฉลี
ั้
่ย ตํ่ากว่า ราคาประเมินตลาด
ของที่ปรึกษา ประมาณร้ อยละ 24

6.1.2 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมิน, กรมบังคับคดี และ ราคา
ตังขาย
้ ที่ขายได้ โดยภาพรวม ของกรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year Time Period)

ตารางที่ 6.2 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี
และ ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้ โดยภาพรวม กรณีตวั อย่ างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year
Time Period)
ราคาเคาะขาย
ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้
รวมทัง้ หมด
/
/
ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้
ราคาประเมินกรมบังคับคดี
0.75
1.68
Average
Standard deviation

0.34

0.29

Max

2.24

1.38

Min

0.50
1.12
จากตารางที่ 6.2 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคากรมบังคับคดี

และ ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ โดยภาพรวม ของกรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year Time Period)
1) ราคาเคาะขาย / ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ มีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.68 และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.34
้ ที่ขายได้ ประมาณร้ อยละ 68
ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขายนันโดยเฉลี
้
ย่ สูงกว่า ราคาตังขาย
2) ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ / ราคาประเมินกรมบังคับคดี มีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.75 และค่าความเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.29 ซึง่ แสดงถึง ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ โดยเฉลี่ยจะอยูท่ ี่ร้อยละ 75 ของราคาประเมิน
กรมบังคับคดี
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โครงการวิจัย เรื่ องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรั พย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

6.1.3 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาประเมินโดยวางทรัพย์ และ ราคาประเมินโดยนิตกิ ร
โดยภาพรวม ของกรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year Time Period)
ตารางที่ 6.3 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาประเมินโดยวางทรั พย์ และ ราคา
ประเมินโดยนิตกิ ร โดยภาพรวม กรณีตวั อย่ างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year Time
Period)
ราคาประเมินวางทรัพย์
รวมทัง้ หมด
/
ราคาประเมินนิตกิ ร
1.49
Average
Standard deviation

0.64

Max

3.07

Min

0.99
จากตารางที่ 6.3 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่าง ราคาประเมินโดยวางทรัพย์ และ

ราคาประเมินโดยนิติกร โดยภาพรวม จากจํานวนทังหมด
้
35 ตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยของ ราคาประเมินวาง
ทรัพย์ / ราคาประเมินนิติกร อยู่ที่ 1.49 และมีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 ซึง่ แสดงถึง ราคาที่ประเมินได้
จากวางทรัพย์โดยเฉลี่ย สูงกว่า ราคาประเมินโดยนิตกิ รเล็กน้ อยอยูท่ ี่ ร้ อยละ 49

6.1.4 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด และระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด โดยภาพรวม
ของกรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year Time Period)
ตารางที่ 6.4 จํานวนครั ง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด และระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด
โดยภาพรวม กรณีตวั อย่ างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year Time Period)
จํานวนครั ง้ เฉลี่ย
ระยะเวลาเฉลี่ย ในการขาย
รวมทัง้ หมด
ในการขายทอดตลาด
ทอดตลาด
2.42
2.00
Average
Standard deviation

1.08

0.85

Max

4.00

3.00

Min

1.00

ภายใน 1 ปี
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จากตารางที่ 6.4 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการประมูลและขายทรัพย์ทอดตลาดได้ อยู่ที่ 2.42 ครัง้
และมีจํานวนครัง้ ที่ขายทอดตลาดนานที่สดุ อยูท่ ี่ 4 ครัง้ และ ขายทอดตลาดเร็ วที่สดุ อยูท่ ี่ 1 ครัง้
ระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาดได้ มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 2 ปี และมีระยะห่างนานที่สดุ อยู่ที่ 3
ปี

6.2 ผลการศึกษาทรั พย์ ประเภทอาคารพาณิชย์ กรณีตวั อย่ างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year
Time Period)
6.2.1 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี และ ราคา
ประเมินตลาด โดยทรัพย์ประเภทอาคารพาณิชย์ กรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year
Time Period)
ตารางที่ 6.5 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี
และ ราคาประเมินตลาด โดยทรัพย์ ประเภทอาคารพาณิชย์ กรณีตวั อย่ างระยะเวลา 2
ปี (Case : 2 Year Time Period)
ราคาเคาะขาย
ราคาเคาะขาย
ราคาประเมิน
/
/
กรมบังคับคดี
รวมทัง้ หมด
ราคาประเมิน
ราคาประเมินตลาด
/
กรมบังคับคดี
ราคาประเมินตลาด
0.92
0.76
1.42
Average
0.03
0.05
0.43
Standard deviation
Max

2.07

0.94

0.81

Min

1.16

0.88

0.72
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จากตารางที่ 6.5 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคากรมบังคับคดี
และ ราคาประเมินตลาด โดยทรัพย์ประเภทอาคารพาณิชย์ กรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year
Time Period) มีรายละเอียดดังนี ้
1) ราคาเคาะขาย / ราคาประเมิน กรมบังคับคดี มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 1.42 และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.43 ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขาย นันโดยเฉลี
้
ย่ สูงกว่า ราคาประเมินกรมบังคับคดี
ประมาณร้ อยละ 42
2) ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินตลาด มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 0.92 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.03 ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขาย นันโดยเฉลี
้
่ย ตํ่ากว่า อยูท่ ี่ ร้ อยละ 92 ของราคาประเมินตลาด
3) ราคาประเมินกรมบังคับคดี / ราคาประเมินตลาด มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 0.76 และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.05 ซึง่ แสดงถึง ราคาประเมินกรมบังคับคดี นันโดยเฉลี
้
่ย ตํ่ากว่า อยูท่ ี่ร้อยละ 76
ของราคาประเมินตลาด
6.2.2 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี และ ราคา
ตัง้ ที่ขายได้ โดยทรัพย์ประเภทอาคารพาณิชย์ กรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year
Time Period)
ตารางที่ 6.6 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี
และ ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้ โดยทรัพย์ ประเภทอาคารพาณิชย์ กรณีตวั อย่ างระยะเวลา
2 ปี (Case : 2 Year Time Period)
ราคาเคาะขาย
ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้
/
/
รวมทัง้ หมด
ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้
ราคาประเมินกรมบังคับคดี
Average

1.70

0.88

Standard deviation

0.36

0.36

Max

2.24

1.38

Min

1.50

0.52
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จากตารางที่ 6.4 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรม
บังคับคดี และ ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ โดยทรัพย์ประเภทอาคารพาณิชย์ ของกรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี
(Case : 2 Year Time Period)
1) ราคาเคาะขาย / ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.70 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.36 ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขายนันโดยเฉลี
้
่ย สูงกว่า ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ ประมาณร้ อย
ละ 70
2) ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ / ราคาประเมินกรมบังคับคดี เฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.88 และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 ซึง่ แสดงถึง ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ โดยเฉลี่ยจะอยูท่ ี่ร้อยละ 88
ของราคาประเมินกรมบังคับคดี

6.2.3 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด และระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด โดยทรัพย์
ประเภทอาคารพาณิชย์ ของกรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year Time Period)
ตารางที่ 6.7 จํานวนครั ง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด และระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด
โดยทรัพย์ ประเภทอาคารพาณิชย์ กรณีตวั อย่ างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year Time
Period)
จํานวนครั ง้ เฉลี่ย
ระยะเวลาเฉลี่ยในการทอดตลาด
รวมทัง้ หมด
ในการขายทอดตลาด
2.25
2.00
Average
Standard deviation

0.82

0.96

Max

3.00

3.00

Min

ภายใน 1 ปี
1.00
จากตารางที่ 6.7 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการประมูลและขายทรัพย์ทอดตลาดได้ อยู่ที่ 2.00 ครัง้

และมีจํานวนครัง้ ที่ขายทอดตลาดนานที่สดุ อยูท่ ี่ 3 ครัง้ และ ขายทอดตลาดเร็ วที่สดุ อยูท่ ี่ 1 ครัง้
ระยะเวลาเฉลี่ยตังแต่
้ วนั ที่ประเมินทรัพย์ ถึง วันที่ขายทรัพย์ทอดตลาดได้ มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 2.25
ปี และมีระยะห่างนานที่สดุ อยูท่ ี่ 3 ปี
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6.3 ผลการศึกษาทรั พย์ ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ กรณีตวั อย่ างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year
Time Period)
6.3.1 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี และ ราคา
ประเมินตลาด โดยทรัพย์ประเภทที่อยูอ่ าศัยแนวราบ กรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2
Year Time Period)
ตารางที่ 6.8 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี
และ ราคาประเมินตลาด โดยทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ กรณีตวั อย่ าง
ระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year Time Period)
ราคาเคาะขาย
ราคาเคาะขาย
ราคาประเมิน
/
/
กรมบังคับคดี
รวมทัง้ หมด
ราคาประเมิน
ราคาประเมินตลาด
/
กรมบังคับคดี
ราคาประเมินตลาด
1.11
0.85
0.75
Average
Standard deviation

0. 32

0.32

0.19

Max

1.55

1.36

1.03

Min

0.57

0.25

0.45

จากตารางที่ 6.8 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคากรมบังคับคดี
และ ราคาประเมินตลาด โดยทรัพย์ประเภทที่อยูอ่ าศัยแนวราบ กรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2
Year Time Period) มีรายละเอียดดังนี ้
1) ราคาเคาะขาย / ราคาประเมิน กรมบังคับคดี มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 1.11 และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.32 ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขาย นันโดยเฉลี
้
ย่ สูงกว่า ราคาประเมินกรมบังคับ
คดีประมาณร้ อยละ 11
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2) ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินตลาด มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 0.85 และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.32 ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขาย นันโดยเฉลี
้
ย่ ตํ่ากว่า อยูท่ ี่ ร้ อยละ 85 ของ
ราคาประเมินตลาด
3) ราคาประเมินกรมบังคับคดี / ราคาประเมินตลาด มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 0.75 และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05 ซึง่ แสดงถึง ราคาประเมินกรมบังคับคดี นันโดยเฉลี
้
่ย ตํ่ากว่า
ร้ อยละ 75 ของราคาประเมินตลาด
6.3.2 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี และ ราคา
ตัง้ ที่ขายได้ โดยทรัพย์ประเภทที่อยูอ่ าศัยแนวราบ กรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2
Year Time Period)
ตารางที่ 6.9 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี
และ ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้ โดยทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ กรณีตวั อย่ าง
ระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year Time Period)
ราคาเคาะขาย
ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้
/
/
รวมทัง้ หมด
ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้
ราคาประเมินกรมบังคับคดี
Average

1.68

0.68

Standard deviation

0.35

0.26

Max

2.20

1.23

Min

1.12

0.50

จากตารางที่ 6.9 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรม
บังคับคดี และ ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ โดยทรัพย์ประเภทที่อยูอ่ าศัยแนวราบ ของกรณีตวั อย่างระยะเวลา 2
ปี (Case : 2 Year Time Period)
1) ราคาเคาะขาย / ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.68 และค่าความเบี่ยงเบน
้ ที่ขายได้
มาตรฐาน 0.35 ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขายนันโดยเฉลี
้
ย่ สูงกว่า ราคาตังขาย
ประมาณร้ อยละ 68
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2) ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ / ราคาประเมินกรมบังคับคดี เฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.68 และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26 ซึง่ แสดงถึง ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ โดยเฉลี่ยจะอยูท่ ี่ร้อยละ
68 ของราคาประเมินกรมบังคับคดี

6.3.3 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด และระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด โดยทรัพย์
ประเภทที่อยูอ่ าศัยแนวราบ ของกรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year Time Period)
ตารางที่ 6.10 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด และระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด
โดยทรั พย์ ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ กรณีตวั อย่ างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year
Time Period)
จํานวนครั ง้ เฉลี่ย
ระยะเวลาเฉลี่ยในการทอดตลาด
รวมทัง้ หมด
ในการขายทอดตลาด
1.88
2.63
Average
Standard deviation

1.19

0.83

Max

4.00

3.00

Min

1.00

ภายใน 1 ปี

จากตารางที่ 6.7 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการประมูลและขายทรัพย์ทอดตลาดได้ อยู่ที่ 2.63 ครัง้
และมีจํานวนครัง้ ที่ขายทอดตลาดนานที่สดุ อยูท่ ี่ 4 ครัง้ และ ขายทอดตลาดเร็ วที่สดุ อยูท่ ี่ 1 ครัง้
ระยะเวลาเฉลี่ยตังแต่
้ วนั ที่ประเมินทรัพย์ ถึง วันที่ขายทรัพย์ทอดตลาดได้ มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 1.88
ปี และมีระยะห่างนานที่สดุ อยูท่ ี่ 3 ปี
6.4 ผลการศึกษาทรัพย์ ราคาตัง้ ขาย 80% ขึน้ ไป กรณีตวั อย่ างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year
Time Period)
6.4.1 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี และ ราคา
ประเมินตลาด ทรัพย์ราคาตังขาย
้ 80% ขึ ้นไป กรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year
Time Period)
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ตารางที่ 6.11 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี
และ ราคาประเมินตลาด ทรัพย์ ราคาตัง้ ขาย 80% ขึน้ ไป กรณีตวั อย่ างระยะเวลา 2 ปี
(Case : 2 Year Time Period)
ราคาเคาะขาย
ราคาเคาะขาย
ราคาประเมิน
/
/
กรมบังคับคดี
รวมทัง้ หมด
ราคาประเมิน
ราคาประเมินตลาด
/
กรมบังคับคดี
ราคาประเมินตลาด
1.47
1.03
0.77
Average
0.19
0.10
0.33
Standard deviation
Max

2.07

1.36

0.88

Min

1.22

0.88

0.64

จากตารางที่ 6.11 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคากรมบังคับคดี
และ ราคาประเมินตลาด ทรัพย์ราคาตังขาย
้ 80% ขึ ้นไป กรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year
Time Period) มีรายละเอียดดังนี ้
1) ราคาเคาะขาย / ราคาประเมิน กรมบังคับคดี มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 1.47 และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.33 ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขาย นันโดยเฉลี
้
ย่ สูงกว่า ราคาประเมินกรมบังคับ
คดีประมาณร้ อยละ 47
2) ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินตลาด มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 1.03 และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.19 ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขาย นันโดยเฉลี
้
ย่ สูงกว่า ราคาประเมินตลาด ร้ อย
ละ 3
3) ราคาประเมินกรมบังคับคดี / ราคาประเมินตลาด มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 0.77 และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10 ซึง่ แสดงถึง ราคาประเมินกรมบังคับคดี นันโดยเฉลี
้
่ย ตํ่ากว่า
อยูท่ ี่ร้อยละ 77 ของราคาประเมินตลาด
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6.4.2 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี และ ราคา
ตัง้ ที่ขายได้ ทรัพย์ราคาตัง้ 80% ขึ ้นไป กรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year Time
Period)
ตารางที่ 6.12 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี
และ ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้ ทรัพย์ ราคาตัง้ ขาย 80% ขึน้ ไป กรณีตวั อย่ างระยะเวลา 2
ปี (Case : 2 Year Time Period)
ราคาเคาะขาย
ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้
/
/
รวมทัง้ หมด
ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้
ราคาประเมินกรมบังคับคดี
Average

1.54

0.97

Standard deviation

0.19

0.26

Max

1.84

1.38

Min

1.26

0.80

จากตารางที่ 6.12 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรม
้
่ 80% ขึ ้นไป ของกรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี
บังคับคดี และ ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ ทรัพย์ราคาตังขายที
(Case : 2 Year Time Period)
1) ราคาเคาะขาย / ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.54 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
้ ที่ขายได้ ประมาณร้ อย
0.19 ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขายนันโดยเฉลี
้
่ย สูงกว่า ราคาตังขาย
ละ 54
2) ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ / ราคาประเมินกรมบังคับคดี เฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.97 และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.26 ซึง่ แสดงถึง ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ โดยเฉลี่ยจะอยูท่ ี่ร้อยละ 97 ของราคา
ประเมินกรมบังคับคดี

6.4.3 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด และระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด ทรัพย์ราคาตัง้
ขาย 80% ขึ ้นไป ของกรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year Time Period)

สถาบันวิจัยและให้ คาํ ปรึกษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)

หน้ าที่ 6 - 11

โครงการวิจัย เรื่ องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรั พย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

ตารางที่ 6.13 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด และระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด
ทรั พย์ ราคาตัง้ 80% ขึน้ ไป กรณีตวั อย่ างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year Time
Period)
จํานวนครั ง้ เฉลี่ย
ระยะเวลาเฉลี่ยในการทอดตลาด
รวมทัง้ หมด
ในการขายทอดตลาด
1.83
1.67
Average
0. 82
0.98
Standard deviation
Max

3.00

3.00

Min

1.00

ภายใน 1 ปี

จากตารางที่ 6.13 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการประมูลและขายทรัพย์ทอดตลาดได้ อยู่ที่ 1.67 ครัง้
และมีจํานวนครัง้ ที่ขายทอดตลาดนานที่สดุ อยูท่ ี่ 3 ครัง้ และ ขายทอดตลาดเร็วที่สดุ อยูท่ ี่ 1 ครัง้
ระยะเวลาเฉลี่ยตังแต่
้ วนั ที่ประเมินทรัพย์ ถึง วันที่ขายทรัพย์ทอดตลาดได้ มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 1.83
ปี และมีระยะห่างนานที่สดุ อยูท่ ี่ 3 ปี

6.5 ผลการศึกษาทรัพย์ ราคาตัง้ ขาย 50% - 79% กรณีตวั อย่ างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year
Time Period)
6.5.1 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี และ ราคา
ประเมินตลาด ทรัพย์ราคาตังขาย
้ 50% - 79% กรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year
Time Period)
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หน้ าที่ 6 - 12

โครงการวิจัย เรื่ องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรั พย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

ตารางที่ 6.14 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี
และ ราคาประเมินตลาด ทรัพย์ ราคาตัง้ ขาย 50% - 79% กรณีตวั อย่ างระยะเวลา 2 ปี
(Case : 2 Year Time Period)
ราคาเคาะขาย
ราคาเคาะขาย
ราคาประเมิน
/
/
กรมบังคับคดี
รวมทัง้ หมด
ราคาประเมิน
ราคาประเมินตลาด
/
กรมบังคับคดี
ราคาประเมินตลาด
0.96
0.73
0.75
Average
0.26
0.21
0.21
Standard deviation
Max

1.16

0.99

1.03

Min

0.57

0.25

0.45

จากตารางที่ 6.14 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคากรมบังคับคดี
และ ราคาประเมินตลาด ทรัพย์ราคาตังขาย
้ 50% - 79% กรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year
Time Period) มีรายละเอียดดังนี ้
1) ราคาเคาะขาย / ราคาประเมิน กรมบังคับคดี มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 0.96 และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.21 ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขาย นันโดยเฉลี
้
ย่ ตํ่ากว่า อยูท่ ี่ร้อยละ 96 ของ
ราคาประเมินกรมบังคับคดี
2) ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินตลาด มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 0.73 และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.26 ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขาย นันโดยเฉลี
้
ย่ ตํ่ากว่าอยูท่ ี่ร้อยละ 73 ของราคา
ประเมินตลาด
3) ราคาประเมินกรมบังคับคดี / ราคาประเมินตลาด มีคา่ เฉลี่ย อยูท่ ี่ 0.75 และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 ซึง่ แสดงถึง ราคาประเมินกรมบังคับคดี นันโดยเฉลี
้
่ย ตํ่ากว่า อยู่
ที่ร้อยละ 75 ของราคาประเมินตลาด
6.5.2 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี และ ราคา
ตัง้ ที่ขายได้ ทรัพย์ราคาตัง้ 50% - 80% กรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year Time
Period)
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หน้ าที่ 6 - 13

โครงการวิจัย เรื่ องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรั พย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

ตารางที่ 6.15 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรมบังคับคดี
และ ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้ ทรัพย์ ราคาตัง้ ขาย 50% - 79% กรณีตวั อย่ างระยะเวลา 2
ปี (Case : 2 Year Time Period)
ราคาเคาะขาย
ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้
/
/
รวมทัง้ หมด
ราคาตัง้ ขาย ที่ขายได้
ราคาประเมินกรมบังคับคดี
Average

1.83

0.52

Standard deviation

0.41

0.05

Max

2.24

0.62

Min

1.12

0.50

จากตารางที่ 6.15 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย, ราคาประเมินกรม
้
่ 50% - 79% ของกรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี
บังคับคดี และ ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ ทรัพย์ราคาตังขายที
(Case : 2 Year Time Period)
1) ราคาเคาะขาย / ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.83 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
้ ที่ขายได้ ประมาณร้ อย
0.41 ซึง่ แสดงถึง ราคาเคาะขายนันโดยเฉลี
้
่ย สูงกว่า ราคาตังขาย
ละ 83
2) ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ / ราคาประเมินกรมบังคับคดี เฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.52 และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.05 ซึง่ แสดงถึง ราคาตังขาย
้ ที่ขายได้ โดยเฉลี่ยจะอยูท่ ี่ร้อยละ 52 ของราคา
ประเมินกรมบังคับคดี
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หน้ าที่ 6 - 14

โครงการวิจัย เรื่ องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรั พย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

6.5.3 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด และระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด ทรัพย์ราคาตัง้
ขาย 50% - 79% ของกรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year Time Period)
ตารางที่ 6.16 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด และระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด
ทรั พย์ ราคาตัง้ 50% - 79% กรณีตวั อย่ างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year Time
Period)
จํานวนครั ง้ เฉลี่ย
ระยะเวลาเฉลี่ยในการทอดตลาด
รวมทัง้ หมด
ในการขายทอดตลาด
2.17
3.17
Average
Standard deviation

0.75

0.75

Max

4.00

3.00

Min

2.00

ภายใน 1 ปี

จากตารางที่ 6.16 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการประมูลและขายทรัพย์ทอดตลาดได้ อยู่ที่ 3.17 ครัง้
และมีจํานวนครัง้ ที่ขายทอดตลาดนานที่สดุ อยูท่ ี่ 4 ครัง้ และ ขายทอดตลาดเร็วที่สดุ อยูท่ ี่ 2 ครัง้
ระยะเวลาเฉลี่ยตังแต่
้ วนั ที่ประเมินทรัพย์ ถึง วันที่ขายทรัพย์ทอดตลาดได้ มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 2.17
ปี และมีระยะห่างนานที่สดุ อยูท่ ี่ 3 ปี
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หน้ าที่ 6 - 15

โครงการวิจัย เรื่ องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรั พย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

บทที่ 7
สรุ ปผลการจัดประชาพิจารณ์
(Public Hearing)
7.1 รายละเอียดผู้เข้ าร่ วมการทําประชาพิจารณ์
การจัดประชาพิจารณ์ (Public Hearing) หัวข้ อเรื่ องการกําหนดราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน
(Forced Sale Value Criteria) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้ อง
ประชุมบุญชู ชัน้ 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีรายละเอียด
กําหนดการ ตาม ภาคผนวก ฉ, ช, ซ และ ฌ

ผู้เข้ าร่วมการทําประชาพิจารณ์ ทังหมด
้
58 ท่าน โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 7.1
ตารางที่ 7.1 แสดงรายละเอียดผู้เข้ าร่ วมการทําประชาพิจารณ์
กลุ่ม
ตัวแทนกลุ่ม
จํานวน (ท่ าน)
1 ผู้บริ หารระดับสูงของหน่วยงานกรมบังคับคดี
2 ฝ่ ายประเมินราคาทรัพย์ของกรมบังคับคดี
3 กลุม่ เจ้ าพนักงานกรมบังคับคดี
4 กลุม่ ตัวแทนเจ้ าหนี ้
5 กลุม่ ตัวแทนเจ้ าหนี ้และผู้ซื ้อ
6 กลุม่ ตัวแทนลูกหนี ้
รวมทัง้ หมด

สถาบันวิจัยและให้ คาํ ปรึกษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)

10
6
12
7
21
2
58

หน้ าที่ 7 - 1

โครงการวิจัย เรื่ องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรั พย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

7.2 ผลการสํารวจความคิดเห็นการจัดทําประชาพิจารณ์
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
39 ท่าน โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 7.2
ตารางที่ 7.2 แสดงรายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่ม
ตัวแทนกลุ่ม
จํานวน (ท่ าน)
1 ผู้บริ หารระดับสูงของหน่วยงานกรมบังคับคดี
2 ฝ่ ายประเมินราคาทรัพย์ของกรมบังคับคดี
5
3 กลุม่ เจ้ าพนักงานกรมบังคับคดี
12
4 กลุม่ ตัวแทนเจ้ าหนี ้
9
5 กลุม่ ตัวแทนเจ้ าหนี ้และผู้ซื ้อ
10
6 กลุม่ ตัวแทนลูกหนี ้
2
7 อื่นๆ
2
รวมทัง้ หมด
39

7.2.1 ผลสรุปความคิดเห็นโดยภาพรวม
คํ า ถามสอบถามความคิด เห็ น การกํ า หนดราคาบัง คับ ขายทรั พ ย์ ท อดตลาด มี ทัง้ หมด 5
คําถาม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อ 1
ข้ อ 2
ข้ อ 3
ข้ อ 4
ข้ อ 5

: ความเหมาะสม ของราคาประเมินกรมบังคับคดี
: ความเหมาะสม ในการกําหนดราคาตังขาย
้ 80% ในการประมูลทรัพย์
ขายทอดตลาดครัง้ แรก
: ความเหมาะสม ในการกําหนดราคาตังขาย
้ 50% ในการประมูลทรัพย์
ขายทอดตลาดครัง้ ต่อไป
: ความเหมาะสมของราคาเคาะขาย ที่ขายได้
: ท่านเห็นด้ วยหรื อไม่ที่ควร เร่งการขายทรัพย์ทอดตลาด เพื่อให้ ได้ เงินเร็ว
ขึ ้น ดีกว่า รอการขายทอดตลาดไปเรื่ อยๆเพื่อให้ ได้ ราคาทรัพย์ที่ต้องการ

สถาบันวิจัยและให้ คาํ ปรึกษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)

หน้ าที่ 7 - 2

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

เกณฑ์ในการให้ คะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

:
:
:
:
:
:

เหมาะสม / เห็นด้ วย มากที่สดุ
เหมาะสม / เห็นด้ วย มาก
เหมาะสม / เห็นด้ วย ปานกลาง
เหมาะสม / เห็นด้ วย น้ อย
เหมาะสม / เห็นด้ วย น้ อยที่สดุ
ไม่ เหมาะสม / เห็นด้ วย

ผลสรุปโดยภาพรวม ของการสํารวจความคิดเห็น ดังแผนภาพที่ 7.1
แผนภาพที่ 7.1 แสดงสรุปผลสํารวจความคิดเห็นโดยภาพรวม
(คะแนน)
5.00
4.00

4.54
3.26

3.72
2.87

3.00

3.26

2.00
1.00
0.00
ข้ อที่ 1
ข้ อ 1

ข้ อ 2

ข้ อที่ 2

ข้ อที่ 3

ข้ อที่ 4

ข้ อที่ 5

: ความเหมาะสม ของราคาประเมินกรมบังคับคดี ค่าเฉลีย่ ผู้ตอบแบบ
สํารวจความคิดเห็น มีผลสํารวจในระดับปานกลาง ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่
3.26
: ความเหมาะสม ในการกําหนดราคาตังขาย
้ 80% ในการประมูลทรัพย์
ขายทอดตลาดครัง้ แรก ค่าเฉลี่ยผู้ตอบแบบสํารวจความคิดเห็น มีผล
สํารวจในระดับ ปานกลาง ค่อนไปทางเหมาะสม / เห็นด้ วยมาก ซึง่ มี
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หน้ าที่ 7 - 3

โครงการวิจัย เรื่ องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรั พย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

ข้ อ 3

ข้ อ 4
ข้ อ 5

กรมบังคับคดี

ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.72
: ความเหมาะสม ในการกําหนดราคาตังขาย
้ 50% ในการประมูลทรัพย์
ขายทอดตลาดครัง้ ต่อไป ค่าเฉลี่ยผู้ตอบแบบสํารวจความคิดเห็น มีผล
สํารวจในระดับ เหมาะสม / เห็นด้ วยน้ อย ค่อนไปทางปานกลาง ซึง่ มี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.87
: ความเหมาะสมของราคาเคาะขาย ที่ขายได้ ค่าเฉลี่ยผู้ตอบแบบสํารวจ
ความคิดเห็น มีผลสํารวจในระดับปานกลาง ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.26
: ท่านเห็นด้ วยหรื อไม่ที่ควร เร่งการขายทรัพย์ทอดตลาด เพื่อให้ ได้ เงินเร็ว
ขึ ้น ดีกว่า รอการขายทอดตลาดไปเรื่ อยๆเพื่อให้ ได้ ราคาทรัพย์ที่ต้องการ
ค่าเฉลี่ยผู้ตอบแบบสํารวจความคิดเห็น มีผลสํารวจในระดับเหมาะสม /
เหฌนด้ วยมาก ค่อนไปทาง เหมาะสม / เหฌนด้ วยมากที่สดุ ซึง่ มี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.54

ข้ อเสนอแนะโดยภาพรวม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) การนําราคาธนารักษ์ มาปรับก่อนการขายทอดตลาด ทําให้ ราคาทรัพย์สงู เทียบเท่าหรื อเกือบเท่า
ราคาตลาดจริ ง ซึง่ เปรี ยบเทียบกับทรัพย์ซงึ่ ไม่ตดิ ภาระทางด้ านกฎหมาย คนที่จะเข้ าประมูลจะไม่มี
แรงจูงใจ แม้ จะเริ่ มที่ 100% เพื่อป้องกันการร้ องเพิกถอน การขายหรื อ ปั ญหาร้ องเรี ยนก็ไม่จําเป็ น
เพราะสามารถชี ้แจงได้ ดังนันควรเริ
้
่ มสูงสุดที่ 90% กรมบังคับคดีควรชี ้แจงเหตุผลที่ใช้ 100% 90%
80% 70%
2) การขายทอดตลาดและราคาขายทอดตลาด จะเหมาะสมหรื อไม่ ขึ ้นอยู่กบั การประเมินราคาของ
ทรัพย์นนั ้ หากการประเมินถูกต้ อง ราคาขายก็จะถูกต้ องไปด้ วย เพราะขณะนี ้ กรมบังคับคดี ใช้
ราคาประเมินเป็ นราคาเริ่ มต้ นการขาย ดังนัน้ จึงควรเริ่ มต้ นที่การพัฒนาวิธีการประเมินให้ ถกู ต้ อง
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
3) ควรมีผ้ ไู กล่เกลี่ยหากเป็ นไปได้ ในการสรุ ปราคาขาย (หนี ้) ในจํานวนเงินที่เจ้ าหนี ้พึงพอใจกับการ
ชําระหนี ้ของลูกหนี ้ ซึง่ จะทําให้ งานของบังคับคดีลดลง และเกิดความพึงพอใจทัง้ 2 ฝ่ าย
4) ให้ หน่วยงาน/ภาคเอกชน ดําเนินการขายทอดตลาด แทนกรมบังคับคดี และให้ อิสระในการตัง้
ราคาเริ่ มต้ น แต่ต้องอยูภ่ ายใต้ พื ้นฐานของกฎเกณฑ์ที่กําหนดขึ ้นใหม่
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หน้ าที่ 7 - 4

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

7.2.2 ผลสรุปความคิดเห็น ข้ อที่ 1 ความเหมาะสม ของราคาประเมินกรมบังคับคดี
แผนภาพที่ 7.2 แสดงผลสรุ ปสํารวจความคิดเห็น ข้ อที่ 1 ความเหมาะสม
ของราคาประเมินกรมบังคับคดี
(ท่ าน)
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จากภาพที่ 7.2 โดยส่วนใหญ่ ผู้เข้ าร่ วมประชาพิจารณ์ มีความคิดเห็นต่อ ราคาประเมินกรม
บังคับคดี ในระดับ เหมาะสมมากและปานกลาง รวมทังหมด
้
26 ท่าน หรื อ ประมาณร้ อยละ 67 จาก
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
และ เหมาะสมมากที่สดุ จํานวน 6 ท่าน หรื อ ประมาณร้ อยละ 15 จาก
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
เมื่อแบ่งประเภทตามกลุม่ ตัวแทน ผู้เข้ าร่วมประชาพิจารณ์ ฝ่ ายประเมินราคาทรัพย์กรมบังคับ
คดี, กลุม่ เจ้ าพนักงานกรมบังคับคดี, กลุม่ ตัวแทนเจ้ าหนี ้, กลุ่มตัวแทนเจ้ าหนี ้และผู้ซื ้อ และอื่นๆ มีความ
คิดเห็น ของความเหมาะ สมราคาประเมินกรมบังคับคดี ในระดับเห็นด้ วยมากที่ สุด จนถึง ปานกลาง
ในขณะที่กลุม่ ตัวแทนลูกหนี ้ มีความคิดเห็นในระดับ เหมาะสมน้ อยที่สดุ ตามแผนภาพที่ 7.3
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หน้ าที่ 7 - 5

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

แผนภาพที่ 7.3 แสดงผลสรุ ปสํารวจความคิดเห็น ความเหมาะสม
ของราคาประเมินกรมบังคับคดี แบ่ งตามประเภทตัวแทนกลุ่ม
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ข้ อเสนอแนะข้ อที่ 1 ความเหมาะสม ของราคาประเมินกรมบังคับคดีดงั รายละเอียดต่อไปนี ้
1) ควรจะตังหน่
้ วยงานประเมินราคายึดทรัพย์ตา่ งหาก
2) บางครัง้ ที่ดนิ ถูกขุดหน้ าดินไปขาย เป็ นบ่อลึกมาก แต่เจ้ าพนักงาน ใช้ ราคากรมธนารักษ์ จึงทําให้
ราคาสูงเกิดความเป็ นจริง
สาเหตุของผู้เข้ าร่ วมที่มีความคิดเห็น ไม่เหมาะสม / เห็นด้ วย ข้ อที่ 1 ความเหมาะสม ของ
ราคาประเมินกรมบังคับคดีดงั รายละเอียดต่อไปนี ้
1) เจ้ าพนักงานบังคับคดียงั ไม่มีความรู้ในด้ านการประเมินที่ดีพอและการประเมินยังไม่เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน
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หน้ าที่ 7 - 6

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

2) เจ้ าพนักงานบังคับคดีไม่ยืดหยุ่นเพียงพอ จะยึดราคาประเมินราชการเป็ นสําคัญ จะไม่รับฟั งการ
แจ้ งสภาพทรัพย์ เช่นเป็ นบ่อนํ ้า
3) เป็ นการประเมินโดยที่ไม่ได้ ออกไปดู สภาพทรัพย์จริงๆทําให้ เกิดความคาดเคลือนได้ ง่าย
4) ราคาประเมินกรมบังคับคดี ไม่ใช่ราคาตลาด ราคาที่กรมบังคับคดีใช้ เป็ นราคากรมธนารักษ์ ซึ่งก็
ไม่ใช่ราคาตลาด
5) บางเมืองบางจังหวัด ราคาที่ดินเปลี่ยนแปลงเร็ ว ทําให้ ราคาประเมินเดิมไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง
ทรัพย์สนิ บางรายการมีคณ
ุ ภาพ บางรายมีการด้ อยค่า

้ 80% ในการประมูล
7.2.3 ผลสรุปความคิดเห็น ข้ อที่ 2 ความเหมาะสม ในการกําหนดราคาตังขาย
ทรัพย์ขายทอดตลาดครัง้ แรก
แผนภาพที่ 7.4 แสดงผลสรุ ปสํารวจความคิดเห็น ข้ อที่ 2 ความเหมาะสม ในการกําหนดราคาตัง้
ขาย 80% ในการประมูลทรัพย์ ขายทอดตลาดครัง้ แรก
(ท่ าน)
30
25
20
15
10
5
0

24

7

4

สถาบันวิจัยและให้ คาํ ปรึกษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)

1

0

3

หน้ าที่ 7 - 7

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

จากภาพที่ 7.4 โดยส่วนใหญ่ ผู้เข้ าร่วมประชาพิจารณ์ มีความคิดเห็นต่อ การกําหนดราคาตัง้
ขาย 80% ในการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาดครัง้ แรก ในระดับ เหมาะสมมากและและเหมาะสมมากที่สดุ
รวมทังหมด
้
30 ท่าน หรื อ ประมาณร้ อยละ 77 จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
และ ปานกลาง
จํานวน 4 ท่าน หรื อ ประมาณร้ อยละ 10 จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
เมื่อแบ่งประเภทตามกลุ่มตัวแทน ผู้เข้ าร่ วมประชาพิจารณ์ ในทุกๆกลุ่มตัวแทนส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน การกําหนดราคาตังขาย
้
80% ในการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาดครัง้
แรก ในระดับ เหมาะสมมากและและเหมาะสมมากที่สดุ ตามแผนภาพที่ 7.5

แผนภาพที่ 7.5 แสดงผลสรุ ปสํารวจความคิดเห็น ข้ อที่ 2 ความเหมาะสม ในการกําหนดราคาตัง้
ขาย 80% ในการประมูลทรัพย์ ขายทอดตลาดครัง้ แรก แบ่ งตามประเภทตัวแทนกลุ่ม
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หน้ าที่ 7 - 8

โครงการวิจัย เรื่ องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรั พย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

ข้ อเสนอแนะข้ อที่ 2 ความเหมาะสม ในการกําหนดราคาตังขาย
้
80% ในการประมูลทรัพย์
ขายทอดตลาดครัง้ แรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) กรมบังคับคดี สามารถแยกขายได้ เกินกว่า 80% อยูแ่ ล้ วโดยเฉลี่ย
2) ควรจะเป็ นการขายในครัง้ ที่ 2
3) การเริ่ มต้ นราคา 100% เป็ นการเสียเวลาและค่าใช้ จ่ายโดยไม่จําเป็ น หากมีผ้ สู นใจก็จะต้ อง
เสียเวลาเข้ ามาดูแล ต่างคนต่างจะรอได้ ส้ รู าคาในนัดหลังๆ
4) จะได้ มีแรงจูงใจ ให้ คนมาซื ้อทรัพย์มากยิ่งขึ ้น ทําให้ มีคนมาร่ วมประมูลมากและทําให้ มีการ
แข่งขันกันมากขึ ้น

สาเหตุของผู้เข้ าร่ วมที่มีความคิดเห็น ไม่เหมาะสม / เห็นด้ วย ข้ อที่ 2 ความเหมาะสม ในการ
กําหนดราคาตังขาย
้ 80% ในการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาดครัง้ แรก ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) ในการประเมิน เจ้ าพนักงานประเมิน ตามสภาพ มี การปรั บลดราคาแล้ ว ในขณะประเมิน
ฉะนัน้ ราคาจึงไม่ควรตํ่ากว่าราคาประเมิน

สถาบันวิจัยและให้ คาํ ปรึกษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)

หน้ าที่ 7 - 9

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

7.2.4 ผลสรุปความคิดเห็น ข้ อที่ 3 ความเหมาะสม ในการกําหนดราคาตังขาย
้ 50% ในการประมูล
ทรัพย์ขายทอดตลาดครัง้ ต่อไป

แผนภาพที่ 7.6 แสดงผลสรุ ปสํารวจความคิดเห็น ข้ อที่ 3 ความเหมาะสม ในการกําหนดราคาตัง้
ขาย 50% ในการประมูลทรัพย์ ขายทอดตลาดครัง้ ต่ อไป
(ท่ าน)
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จากภาพที่ 7.6 โดยส่วนใหญ่ ผู้เข้ าร่วมประชาพิจารณ์ มีความคิดเห็นต่อ การกําหนดราคาตัง้
้
14 ท่าน หรื อ
ขาย 50% ในการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาดครัง้ ต่อไป ในระดับปานกลาง รวมทังหมด
ประมาณร้ อยละ 36 จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
ระดับเหมาะสมมาก และเหมาะสมน้ อย
จํานวน 9 และ 6 ท่าน หรื อ ประมาณร้ อยละ 23 และ 15 ตามลําดับ จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ทังหมด
้
และ เหมาะสมมากที่สดุ 4 ท่าน หรื อ ประมาณร้ อยละ 10 จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
เมื่อแบ่งประเภทตามกลุ่มตัวแทน ผู้เข้ าร่ วมประชาพิจารณ์ ในทุกๆกลุ่มตัวแทนส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็น การกําหนดราคาตังขาย
้ 50% ในการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาดครัง้ ต่อไป ในระดับ ปาน
กลาง ตามแผนภาพที่ 7.7

สถาบันวิจัยและให้ คาํ ปรึกษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)

หน้ าที่ 7 - 10

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

แผนภาพที่ 7.7 แสดงผลสรุ ปสํารวจความคิดเห็น ข้ อที่ 3 ความเหมาะสม ในการกําหนดราคาตัง้
ขาย 50% ในการประมูลทรัพย์ ขายทอดตลาดครัง้ ต่ อไป แบ่ งตามประเภทตัวแทนกลุ่ม
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กลุ่มเจ้ าพนักงานกรมบังคับคดี 1
กลุ่มตัวแทนเจ้ าหนี ้
กลุ่มตัวแทนเจ้ าหนีแ้ ละผู้ซอื ้
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ข้ อเสนอแนะข้ อที่ 3 ความเหมาะสม ในการกําหนดราคาตังขาย
้
50% ในการประมูลทรัพย์
ขายทอดตลาดครัง้ ต่อไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) เน้ นแรงจูงใจให้ คนซื ้อสนใจมากขึ ้น เพราะอย่างไรราคาก็ขายได้ เกินกว่า 50%
2) เจ้ าหนี ้ ลูกหนีจ้ ะต้ องไปดูแลการขายอยู่แล้ ว หากเห็นว่า ราคาซื ้อกํา้ กึ่ง สามารคัดค้ าน
ราคาได้ ซึง่ เจ้ าพนักงานก็จะลดขายเพื่อให้ โอกาส หาคนซื ้อทรัพย์ในการขายครัง้ ต่อไป
3) คิดว่าน่าจะตํ่าไป ลูกหนี ้เสียเปรี ยบ
4) เป็ นปั จจัยที่ทําให้ ผ้ จู ะเข้ าซื ้อรอจนถึงการขายที่ลดลง 50%
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หน้ าที่ 7 - 11

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

สาเหตุของผู้เข้ าร่ วมที่มีความคิดเห็น ไม่เหมาะสม / เห็นด้ วย ข้ อที่ 3 ความเหมาะสม ในการ
กําหนดราคาตังขาย
้ 50% ในการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาดครัง้ ต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) ควรจะใช้ กบั ทรัพย์ที่มีสภาพไม่ดี หรื อเคยมีการขายทอดตลาดมามากกว่า 10 ครัง้
2) ยังไม่เหมาะเนื่องจากราคาตํ่าไป
3) ราคาควรจะลดลงตามลําดับ หรื อหากจะลดจาก 80% ไป 50% ทันที ก็ควรจะมีเหตุผลประกอบ
4) เป็ นการเอาเปรี ยบลูกหนี ้ในกรณีที่ทรัพย์น่าจะขายได้ สงู กว่าราคาที่เคาะขาย
5) ควรพิจารณาให้ เหมาะสมกับคุณภาพของทรั พย์ ที่ ทําการขายลงมา 50% บางครั ง้ ลูกหนี อ้ าจ
ต้ องการซื ้อหรื อต้ องการสนับสนุนเพื่อการเปลี่ยนสัญญากู้เดิม

7.2.5 ผลสรุปความคิดเห็น ข้ อที่ 4 ความเหมาะสม ราคาเคาะขาย ที่ขายได้

แผนภาพที่ 7.8 แสดงผลสรุ ปสํารวจความคิดเห็น ข้ อที่ 4 ราคาเคาะขาย ที่ขายได้
(ท่ าน)
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หน้ าที่ 7 - 12

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

จากภาพที่ 7.8 โดยส่วนใหญ่ ผู้เข้ าร่ วมประชาพิจารณ์ มีความคิดเห็นความเหมาะสม ราคา
้
33 ท่าน หรื อ ประมาณร้ อยละ 85
เคาะขาย ที่ขายได้ ในระดับเหมาะสมมาก และ ปานกลาง รวมทังหมด
จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
เมื่อแบ่งประเภทตามกลุ่มตัวแทน ผู้เข้ าร่ วมประชาพิจารณ์ ในทุกๆกลุ่มตัวแทนส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นความเหมาะสม ราคาเคาะขาย ที่ขายได้

ในระดับ เหมาะสมมาก และ ปานกลาง ตาม

แผนภาพที่ 7.9
แผนภาพที่ 7.9 แสดงผลสรุ ปสํารวจความคิดเห็น ข้ อที่ 4 ราคาเคาะขาย ที่ขายได้
แบ่ งตามประเภทตัวแทนกลุ่ม
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หน้ าที่ 7 - 13

โครงการวิจัย เรื่ องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรั พย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

ข้ อเสนอแนะข้ อที่ 4 ความเหมาะสม ความเหมาะสม ราคาเคาะขาย ที่ขายได้ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1) ควรแก้ ไขกฎหมายในเรื่ องการเพิกถอนการขาย หรื อการร้ องขัดทรัพย์ แล้ วต้ องงดขายทันที
2) ตังราคาเริ
้
่ มต้ นที่ 50% ก็จะมีคนไล่ราคาซื ้อทรัพย์จนสูงขึ ้น เพราะฉะนัน้ ราคาประเมินตํ่า
หรื อราคาตังต้
้ นตํ่า จึงไม่ใช่สาระสําคัญ
3) แล้ วแต่กรณี แต่ถ้าของสถาบันการเงินจะมีที่คํานวนไว้ อยู่แล้ ว ถ้ าขายได้ เกินคาด ก็จะได้
ชําระหนี ้ได้ มากขึ ้น
4) ราคาเฉลี่ยใกล้ เคียงความเป็ นจริ ง แต่ลกู หี ้นบางรายไม่ใส่ใจที่จะติดตามทําให้ เสียโอกาส
เจรจาภาระหนี ้

สาเหตุของผู้เข้ าร่ วมที่มีความคิดเห็น ไม่เหมาะสม / เห็นด้ วย ข้ อที่ 4 ความเหมาะสม ความ
เหมาะสม ราคาเคาะขาย ที่ขายได้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) ราคาตังขายยั
้
งไม่เหมาะสม ราคาที่ขายได้ ตามราคาตังขายจึ
้
งไม่เหมาะสม

สถาบันวิจัยและให้ คาํ ปรึกษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)

หน้ าที่ 7 - 14

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

7.2.6 ผลสรุปความคิดเห็น ข้ อที่ 5 การเร่งขายทรัพย์ทอดตลาด เพื่อให้ ได้ เงินเร็วขึ ้น ดีกว่า รอการขาย
ทรัพย์ทอดตลาดไปเรื่ อยๆ เพื่อให้ ได้ ราคาทรัพย์ที่ต้องการ

แผนภาพที่ 7.10 แสดงผลสรุ ปสํารวจความคิดเห็น ข้ อที่ 5 การเร่ งขายทรัพย์ ทอดตลาด
เพื่อให้ ได้ เงินเร็วขึน้ ดีกว่ า รอการขายทรัพย์ ทอดตลาดไปเรื่อยๆ
เพื่อให้ ได้ ราคาทรัพย์ ท่ ตี ้ องการ
(ท่ าน)
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จากภาพที่ 7.10 โดยส่วนใหญ่ ผู้เข้ าร่วมประชาพิจารณ์ มีความคิดเห็นต่อ การเร่ งขายทรัพย์
ทอดตลาด เพื่อให้ ได้ เงินเร็ วขึ ้น ดีกว่า รอการขายทรัพย์ทอดตลาดไปเรื่ อยๆ เพื่อให้ ได้ ราคาทรัพย์ที่ต้องการ
ในระดับเห็นด้ วยมากที่สดุ และ เห็นด้ วยมาก รวมทังหมด
้
37 ท่าน หรื อ ประมาณร้ อยละ 95 จากจํานวน
ผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
เมื่อแบ่งประเภทตามกลุ่มตัวแทน ผู้เข้ าร่ วมประชาพิจารณ์ ในทุกๆกลุ่มตัวแทนส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นต่อ การเร่ งขายทรัพย์ทอดตลาด เพื่อให้ ได้ เงินเร็ วขึ ้น ดีกว่า รอการขายทรัพย์ทอดตลาดไป
เรื่ อยๆ เพื่อให้ ได้ ราคาทรัพย์ที่ต้องการในระดับเห็นด้ วยมากที่สดุ และ เห็นด้ วยมาก ในขณะที่ตวั แทนกลุม่
ลูกหนี ้ มีความคิดเห็น ในระดับปานกลาง ตามแผนภาพที่ 7.9
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หน้ าที่ 7 - 15

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

แผนภาพที่ 7.11 แสดงผลสรุ ปสํารวจความคิดเห็น ข้ อที่ 5 การเร่ งขายทรัพย์ ทอดตลาด
เพื่อให้ ได้ เงินเร็วขึน้ ดีกว่ า รอการขายทรัพย์ ทอดตลาดไปเรื่อยๆ
เพื่อให้ ได้ ราคาทรัพย์ ท่ ตี ้ องการ แบ่ งตามประเภทตัวแทนกลุ่ม
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ข้ อเสนอแนะข้ อที่ 5 การเร่ งขายทรัพย์ทอดตลาด เพื่อให้ ได้ เงินเร็ วขึ ้น ดีกว่า รอการขายทรัพย์
ทอดตลาดไปเรื่ อยๆ เพื่อให้ ได้ ราคาทรัพย์ที่ต้องการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) การเร่งขายเป็ นการผลักดันระบบเศรษฐกิจของประเทศมากแต่อย่างไรต้ องคํานึงถึงความ
เป็ นธรรมของคูค่ วามและประชาชนให้ มาก
2) เนื่องจากการขายของกรมบังคับคดี มีทงฝ่
ั ้ ายเจ้ าของและเจ้ าหนี ้ การขายเร็ว ดอกเบี ้ยฝ่ าย
เจ้ าของก็จะน้ อยลง เจ้ าหนี ้ได้ รับเงินเร็วขึ ้น นําไปหมุนเวียนเกิดประโยชน์มากขึ ้น
3) ขอราคาตลาดที่ใกล้ เคียงกับทรัพย์ที่สดุ เพื่อกําหนดราคาขาย
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4) กรมบังคับคดีควรดําเนินการจัดมหกรรมการขายทุกจังหวัด เนื่องจากหลังจากที่มีการ
แก้ ไขกฎกระทรวง ฉบับแรกจนถึงฉบับที่สอง เป็ นช่วงที่ทําให้ ทรัพย์รอการขายค้ างอยู่ เป็ น
จํานวนมาก จึงควรจะเป็ นมหกรรม เพื่อง่ายต่อการประชาสัมพันธ์ อีกทังเป็
้ นการเร่งรัดให้
หน่วยงานของกรม มีความกระตือรื นร้ นที่จะเร่งนําทรัพย์ออกประกาศขาย
5) นอกจากเร่งขายทรัพย์แล้ ว จะต้ องเร่งจ่ายเงินให้ ผ้ รู ับจํานองหรื อเจ้ าหนี ้ด้ วย บางสํานวนใช้
เวลา 2-3 ปี เสียหายทางเศรษฐกิจ ดอกเบี ้ย
6) ขายได้ เร็ ว ลดหนี ้เร็ว เสียดอกเบี ้ยน้ อยลง ยิ่งทิ ้งทรัพย์ให้ นานจะเสื่อมสภาพ จะทําให้ ขาย
ได้ ราคาตํ่า ไม่ค้ มุ หนี ้ เจ้ าหนี ้จะไปยึดทรัพย์อื่นของลุกหนี ้อีก
7) การปรับปรุงกระบวนการทังกระบวนการ
้
ตึ ้งแต่การจัดให้ มีประกาศขาย การขาย
ทอดตลาด และการแสดงบัญชีรับ-จ่าย เพื่อให้ การขายทอดตลาดทรัพย์สนิ โดยเร็ว ไม่
เกี่ยวกับเรื่ องการให้ ได้ ราคาทรัพย์ที่ต้องการ
8) เพื่อให้ มลู ค่าทรัพย์เหมาะสม ไม่เสื่อมราคาไปตามกาลเวลา
9) ควรทําคูข่ นานกันไปเพราะทรัพย์มีคณ
ุ ภาพ บางรายการต้ องการรอเวลาเพื่อต้ องการราคา
เพิ่มขึ ้น แต่ทรัพย์ด้อยค่าควรเร่งขาย เป็ นทางออกของลูกหนี ้และเจ้ าหนี ้ ควรมีการเจรจา
้ ้ าเพียงการบังคับขายเพียงอย่างเดียว
กันมากขึ ้น ดีกว่าตังเป
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บทที่ 8
สรุ ปผลการศึกษาการตัง้ ราคาบังคับขาย
(Work Study – Conclusions)
8.1 สรุ ปผลการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อนํามาประยุกต์ กับหลักเกณฑ์ การกําหนด
ราคาทรั พย์
จากการทบทวนวรรณกรรมจะพบได้ วา่ ราคาของทรัพย์สนิ ที่สามารถขายได้ จริ งนันโดยเฉลี
้
่ยจะ
อยู่ที่ร้อยละ 70- 80 ของราคาบังคับขาย ดังนันแล้
้ วการกําหนดราคาขายทรัพย์สินควรจะกําหนดราคาตัง้
ต้ นที่ตํ่ากว่าราคาที่ประเมินได้ (เมื่อราคาที่ประเมินเป็ นราคาที่มีความใกล้ เคียงกับราคาตลาดที่สุดแล้ ว)
โดยมีหลักการและเหตุผลที่สําคัญที่สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดงั นี ้
1) การกํ าหนดราคาขายสําหรับกรมบังคับคดีจะต้ องมุ่งสร้ างแรงจูงใจแก่ผ้ ูเข้ าร่ วมประมูล ทัง้ นีก้ ็
เพื่อให้ มีผ้ เู ข้ าร่ วมประมูลเป็ นจํานวนมาก ไม่จํากัดเฉพาะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญการประมูล ซึ่งจาก
งานวิจยั จะทําให้ เห็นได้ วา่ จะเป็ นการเพิ่มโอกาสในการสร้ างมูลค่าที่สงู ขึ ้นจากราคาที่กําหนดไว้
2) การกําหนดขันตอนไม่
้
ว่าจะเป็ นการกําหนดราคาหรื อกําหนดเกณฑ์ในการเลือกราคาตังนั
้ นควร
้
กําหนดเพื่อให้ ได้ ความยุตธิ รรมมากที่สดุ
3) ต้ องเป็ นราคาที่สะท้ อนมูลค่าตลาดแล้ วและปรับลดลงซึ่งอธิบายได้ ด้วยการกําหนดราคาด้ วยวิธี
คุณค่าของสินค้ า เนื่องจากคุณค่าของทรัพย์สินจะมีลกั ษณะด้ อยค่า (distressed property) อัน
เนื่องจากระยะเวลา คุณภาพ ลักษณะทางกายภาพ ความซับซ้ อนของกระบวนการ ค่านิยม ต่าง ๆ
เป็ นต้ น
4) การกําหนดราคาขายต้ องเร่ งปิ ดการขายให้ ได้ อย่างรวดเร็ วเพื่อเป็ นการเร่ งชําระหนี ้ให้ กบั เจ้ าหนี ้
ดังนันระยะเวลาจึ
้
งมีอย่างจํากัด ดังนันการกํ
้
าหนดราคาที่ตํ่ากว่าตลาดจึงเป็ นสิง่ จําเป็ น
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การศึกษาทบทวนวรรณกรรมได้ พบประเด็น ที่ สําคัญที่ จะนํ ามากํ าหนดเป็ นกรอบของการ
กําหนดราคาประมูลของกรมบังคับคดีโดยสรุ ปได้ ว่า การกําหนดราคาประมูลนันโดยส่
้
วนมากจะกําหนด
ราคาที่ลดลงมาจากราคาประเมิน อันเนื่องจากเหตุผลที่สําคัญด้ วยกันทังสิ
้ ้นสามประการอันได้ แก่
1) มีระยะเวลาที่จํากัดและต้ องการรักษาสภาพคล่องให้ กบั เจ้ าหนี ้
2) สภาพทรัพย์ที่ทรุดโทรมโดยเฉพาะยิง่ เมื่อทิ ้งร้ างไปจะขาดผู้ดแู ล
3) การที่ไม่สามารถขายทรัพย์ได้ ยอ่ มเกิดค่าเสียโอกาสขึ ้น

ทัง้ นี ้ ในการลดราคาประมูลโดยทั่วไปเป็ นไปในลักษณะเช่นเดียวกับหน่วยงาน Resolution
Trust ในประเทศสหรัฐอเมริ กาซึง่ จะมีอํานาจในการปรับลดราคาลงร้ อยละ 5-10 ได้ ทนั ที โดยภายหลังการ
ประมูลไปแล้ ว 6 เดือนหากยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์นนได้
ั ้ จะสามารถปรับลดมูลค่าได้ ร้อยละ 15 และ
ร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์ภายหลังการประมูลไปแล้ ว 9 เดือน ซึง่ อนุมานให้ เห็นได้ ถึงคุณภาพของทรัพย์
อันจะก่อให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่ลกู หนี ้ อย่างไรก็ตามพื ้นฐานที่สําคัญที่พึงให้ นํ ้าหนักคือการประมูลในแต่
ละครัง้ จะต้ องตังอยู
้ บ่ นเงื่อนไขสามประการที่จําเป็ นได้ แก่
1) การประชาสัมพันธ์ที่ทวั่ ถึง
2) ราคาประมูลเริ่มต้ นที่ได้ รับการประเมินที่เชื่อถือได้
3) การลดกฏเกณฑ์เพื่อจูงใจให้ มีผ้ สู นใจเข้ าร่วมมากขึ ้น เพื่อไม่เป็ นการกําหนดกรอบเฉพาะ
ผู้เชี่ยวชาญในการประมูลเท่านัน้
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8.2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลสรุ ปการวิเคราะห์ การกํ าหนดราคาบังคับขายตลาดทรั พย์ สิน โดยใช้ ผลการศึกษาโดย
ภาพรวม กรณีตวั อย่างระยะเวลา 2 ปี (Case : 2 Year Time Period) ของบทที่ 6 จากความน่าเชื่อถือของ
ข้ อมูลที่มีความแม่นยํา และเป็ นการลดความผิดพลาดของข้ อมูลเนื่องจากช่วงเวลาที่ต่างกัน อาทิ การ
ประเมิ น ราคาค่อ กอสร้ าง การคิด ค่า เสื่ อ ม รวมทัง้ ภาระที่ ติ ด มากับ ตัว ทรั พ ย์ ไม่ว่ า จะเป็ น ค่า ใช้ จ่ า ย
ส่วนกลางคงค้ าง ดอกเบี ้ย โดยผลการสรุปการศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
แผนภาพที่ 8.1 แสดงราคาเคาะขาย / ราคาประเมินกรมบังคับคดี

จากแผนภาพที่ 8.1 โดยภาพรวมของทรัพย์ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี ราคาเคาะขายเฉลี่ย
สูงกว่า ราคาประเมินกรมบังคับดคี ประมาณ ร้ อยละ 20 ผลการศึกษาตามประเภททรัพย์ อาคารพาณิชย์
และที่อยู่อาศัยแนวราบ ราคาเคาะขายเฉลี่ย สูงกว่า ราคาประเมินกรมบังคับดคี อยู่ที่ร้อยละ 42 และ 11
ตามลําดับ

สถาบันวิจัยและให้ คาํ ปรึกษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)

หน้ าที่ 8 - 3

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพย์ สิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

ทรัพย์ที่เคาะขายได้ ที่ราคาตัง้ 80% ของราคาประเมินกรมบังคับคดี หรื อ ราคาผูกพันที่สงู กว่า
หรื อเท่ากับ 80% ของราคาประเมินกรมบังคับคดี จะมีราคาเคาะขายเฉลี่ย สูงกว่า ราคาประเมินกรม
บังคับดคี อยู่ที่ร้อยละ 47 ซึง่ สะท้ อนถึงศักยภาพของทรัพย์ที่ดี และมีความต้ องการของผู้เข้ าร่ วมประมูล
ทรัพย์ ในขณะที่ ทรัพย์ที่เคาะขายได้ ที่ราคาตังระหว่
้
าง 50% - 79% ซึ่งหมายถึงทรัพย์ที่ผ่านการขาย
ทอดตลาดครัง้ ที่ 2 ขึ ้นไป จะมีราคาเคาะขายเฉลี่ย ตํ่ากว่า ราคาประเมินกรมบังคับดคี อยูท่ ี่ร้อยละ 96

แผนภาพที่ 8.2 แสดงราคาเคาะขาย / ราคาประเมินตลาด

จากแผนภาพที่ 8.2 โดยภาพรวมของทรัพย์ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี ราคาเคาะขายเฉลี่ย
ตํ่ากว่า ราคาประเมินตลาด อยู่ที่ร้อยละ 87

ซึ่งสอดคล้ องกับการทบทวนวรรณกรรม ของการศึกษา

อัตราส่วน (Ratio) ซึง่ สรุปว่า ราคาเคาะขายโดยเฉลี่ยจะอยูท่ ี่ ร้ อยละ 70 – 85 ของราคาตลาด อันเนื่องมาก
จากการมีระยะเวลาที่จํากัดในการขายทอดตลาด ซึง่ ทรัพย์ที่มีศกั ยภาพจากการขายทอดตลาดได้ ที่ราคาตัง้
80% ของราคาประเมินกรมบังคับคดี ราคาเคาะขายเฉลี่ย มีความใกล้ เคียงกับราคาประเมินตลาด
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แผนภาพที่ 8.3 แสดงราคาเคาะขาย / ราคาประเมินกรมบังคับคดี
และ ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินตลาด

ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินกรมบังคับคดี
ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินตลาด
จากแผนภาพที่ 8.3 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ ของ ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินกรม
บังคับคดี และ ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินตลาด แสดงให้ เห็นถึง ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินกรม
บังคับคดี ตํ่ากว่า ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินตลาด ทรัพย์ที่มีศกั ยภาพ คือ อาคารพาณิชย์ และ ทรัพย์ที่
ขายทอดตลาดได้ ที่ราคาตัง้ 80% ขึ ้นไปของราคาประเมิน จะมีช่วงระยะห่างของ ราคาเคาะขาย / ราคา
ประเมินกรมบังคับคดี กับ ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินตลาด ประมาณร้ อยละ 50
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แผนภาพที่ 8.4 แสดงราคาประเมินกรมบังคับคดี / ราคาประเมินตลาด

จากแผนภาพที่ 8.4 ราคาประเมินกรมบังคับคดี โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ ร้ อยละ 75 – 77 ของราคา
ประเมินตลาด
แผนภาพที่ 8.5 แสดงสัดส่ วนราคาตัง้ ที่ขายได้
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จากแผนภาพที่ 8.5 โดยภาพรวมของทรัพย์ขายทอดตลาดจะสามารถขายทอดตลาดโดยมี
ราคาตังขายเฉลี
้
่ยอยู่ที่ ร้ อยละ 65 ของราคาประเมิน ทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า อาคารพาณิชย์ และที่อยู่
อาศัยแนวราบ โดยเฉลี่ย จะสามารถขายทอดตลาดโดยมีราคาตังขายเฉลี
้
่ยอยู่ที่ ร้ อยละ 71, 72 และ 66
ของราคาประเมินตามลําดับ ในขณะที่ทรัพย์ประเภทห้ องชุด จะสามารถขายทอดตลาดโดยมีราคาตังขาย
้
เฉลี่ยอยู่ที่ ร้ อยละ 53 ใกล้ เคียงกับราคาตังขายในการขายทอดตลาดครั
้
ง้ ที่ 2 ขึ ้นไป อยู่ที่ร้อยละ 50 ซึง่
สะท้ อนถึงศักยภาพ หรื อความต้ องการทรัพย์ของผู้เข้ าร่วมประมูลน้ อย

แผนภาพที่ 8.6 แสดงจํานวนครัง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด

จากแผนภาพที่ 8.5 จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการขายทรัพย์ทอดตลาดโดยภาพรวมจะอยู่ที่ 2.42
้
80% ขึ ้นไปของราคาประเมินกรมบังคับคดี จะมีจํานวนครัง้
ครัง้ ทรัพย์ที่ขายทอดตลาดได้ ที่ราคาตังขาย
เฉลี่ยในการขายทอดตลาดอยู่ที่ 1.67 ในขณะที่ ทรัพย์ที่ขายทอดตลาดได้ ที่ราคาตังขาย
้
50% - 70% ของ
ราคาประเมินกรมบังคับคดี จะมีจํานวนครัง้ ในการขายเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.17 ครัง้
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แผนภาพที่ 8.7 แสดงราคาเคาะขาย / ราคาประเมินตลาด (เท่ า) และ
จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด (ครัง้ )
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

3.17
2.63

2.42
2.00
0.87

0.92

1.67
0.85

1.03

0.73

ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินตลาด (เท่า)
จํานวนครัง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด (ครัง้ )

จากภาพที่ 8.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาเคาะขาย / ราคาประเมินตลาด กับ จํานวน
ครัง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาด มีความสัมพันธ์ กันในทิศทางตรงกันข้ าม ยิ่งจํานวนครัง้ เฉลี่ยในการขาย
ทอดตลาดน้ อย ราคาในการขายทรัพย์ทอดตลาดจะสูงขึ ้นในทิศทางตรงกันข้ าม ในทางกลับกัน ยิ่งจํานวน
ครัง้ เฉลี่ยในการขายทอดตลาดมาก ราคาในการขายทรัพย์ทอดตลาดจะตํ่าลง ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่า ควรที่
จะใช้ ระยะเวลาขายทรัพย์ทอดตลาดให้ เร็ ว หรื อลดจํานวนครัง้ ในการขายทอดตลาดให้ น้อยลง จะส่งผลให้
มูลค่าของทรัพย์ขายทอดตลาดนันสู
้ งขึ ้น อันเนื่องมากจาก มูลค่าของเงินตามระยะเวลา และ ภาระค้ างจ่าย
ของทรัพย์สนิ ที่สงู ขึ ้น
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แผนภาพที่ 8.8 ระยะเวลาเฉลี่ยในการขายทอดตลาด

จากภาพที่ 8.8

ระยะเวลาเฉลี่ยจากวันที่ทําการประเมินทรัพย์สิน จนถึงวันที่ขายทรัพย์

ทอดตลาดได้ โดยภาพรวมใช้ ระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.9 ปี โดยทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า อาคารพาณิชย์และ
ที่อยู่อาศัยแนวราบ จะมีระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.6 – 1.99 ปี ทรัพย์ประเภทห้ องชุดเป็ นทรัพย์ที่ใช้ ระยะ
เวลานานที่สดุ อยูท่ ี่ 2.44 ปี
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8.3 ข้ อเสนอแนะโครงการ
ข้ อเสนอแนะ ของการศึกษาการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพย์สนิ สรุป ดังนี ้
1) ควรมีการทบทวนราคาประเมินทรัพย์ขายทอดตลาดใหม่ทกุ 1 ปี และทําการประเมินราคาทรัพย์
ขายทอดตลาดใหม่ทกุ 4 ปี เพื่อให้ สอดคล้ องกับ ระยะเวลารอบบัญชีประเมินของกรมธนารักษ์
2) ควรเร่งการขายทรัพย์ทอดตลาดให้ เร็ วที่สดุ เนื่องจาก ราคาประเมินจะลดตํ่าลงเมื่อระยะเวลานาน
ขึ ้น จากวันที่ประเมินทรั พย์จนถึง การขายทรัพย์ ทอดตลาดได้ เนื่องจาก มูลค่าของเงิน (Time
Value of Money) ค่าเสื่อมของสิ่งปลูกสร้ าง และภาระที่ติดเนื่องมากจากทรัพย์สิน เช่น ดอกเบี ้ย
ปรับ ค่าส่วนกลางคงค้ างชําระ และอื่นๆ
3) ควรมีการจัดเตรี ยมเอกสาร และการบันทึกข้ อมูล อย่างเป็ นระบบ ของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อที่จะ
เกิดความสะดวกในการดําเนินงาน และ ข้ อมูลมีความถูกต้ องและแม่นยําของข้ อมูลมากที่สดุ โดย
ดูรายการเอกสารในการจัดบันทึกข้ อมูล ได้ ดงั รายละเอียด ภาคผนวก ก.
4) การจัดข้ อมูลตข่าวสาร หรื อ การประชาสัมพันธ์ อย่างทัว่ ถึง และลดข้ อจํากัดหรื อขันตอนในการ
้
ดําเนินงาน เพื่อให้ มีผ้ สู นใจเข้ าร่วมประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด และได้ รับรู้รายละเอียดข้ อมูลของ
ทรัพย์ขายทอดตลาด เพื่อให้ มีทิศทางสูส่ ภาวะ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ มากที่สดุ
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

กรมบังคับคดี

หนาที่ 10 - 10

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

ภาคผนวก ง
รายละเอียดบทความวิจัย
Reverse Sum of Years Digits Method
สะทอนตอคาเสื่อมอสังหาริมทรัพย

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

หนาที่ 10 - 11

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

กรมบังคับคดี

หนาที่ 10 - 12

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

กรมบังคับคดี

หนาที่ 10 - 13

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

กรมบังคับคดี

หนาที่ 10 - 14

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

กรมบังคับคดี

หนาที่ 10 - 15

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

กรมบังคับคดี

หนาที่ 10 - 16

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

กรมบังคับคดี

หนาที่ 10 - 17

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

กรมบังคับคดี

หนาที่ 10 - 18

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

กรมบังคับคดี

หนาที่ 10 - 19

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

ภาคผนวก จ
รายละเอียดยอดคงคางดําเนินการบังคับคดีแพง
กรมบังคับคดี ประจําเดือนมีนาคม 2555

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

หนาที่ 10 - 20

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

ยอดคงคางดําเนินการบังคับคดีแพง กรมบังคับคดี ประจําเดือนมีนาคม 2555
ลําดับที่

หนวยงาน

เรื่อง

ทุนทรัพย

1

แมฮองสอน

35

594,125,049.43

2

ระนอง

89

274,101,204.04

3

พังงา

95

164,272,420.71

4

บึงกาฬ

165

140,514,375.67

5

ตาก

191

367,574,625.37

6

ตราด

235

672,615,172.86

7

สุโขทัย

256

699,574,076.79

8

สตูล

258

291,569,912.00

9

อํานาจเจริญ

267

225,533,547.22

10

นราธิวาส

269

257,629,337.81

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

หนาที่ 10 - 21

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

ภาคผนวก ฉ
รายละเอียดกําหนดการจัดประชุมประชาพิจารณ (Public Hearing)

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

หนาที่ 10 - 22

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

กรมบังคับคดี

หนาที่ 10 - 23

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

ภาคผนวก ช
เอกสารประเมินผลการจัดประชุมประชาพิจารณ

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

หนาที่ 10 - 24

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

กรมบังคับคดี

หนาที่ 10 - 25

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

ภาคผนวก ซ
รายนามผูเขารวมการทําประชาพิจารณ

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

หนาที่ 10 - 26

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

กรมบังคับคดี

หนาที่ 10 - 27

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

กรมบังคับคดี

หนาที่ 10 - 28

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

กรมบังคับคดี

หนาที่ 10 - 29

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

กรมบังคับคดี

หนาที่ 10 - 30

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

กรมบังคับคดี

หนาที่ 10 - 31

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

กรมบังคับคดี

หนาที่ 10 - 32

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

กรมบังคับคดี

หนาที่ 10 - 33

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

ภาคผนวก ฌ
ภาพถายบรรยากาศการทําประชาพิจารณ

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

หนาที่ 10 - 34

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

คณะทีมวิจัย ผูบรรยายในการจัดประชุมประชาพิจารณ

บรรยายกาศ ผูเขารวมการทําประชาพิจารณ

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

หนาที่ 10 - 35

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

บรรยายกาศ ผูเขารวมการทําประชาพิจารณ

ผูเขารวมการทําประชาพิจารณ รวมแลกเปลีย่ นขอเสนอแนะ

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

หนาที่ 10 - 36

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

ผูเขารวมการทําประชาพิจารณ รวมแลกเปลีย่ นขอเสนอแนะ

อธิบดีกรมบังคับคดี แลกเปลี่ยนขอเสนอแนะ

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

หนาที่ 10 - 37

โครงการวิจัย เรื่องการกําหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพยสิน (Force Sale Value Criteria)

กรมบังคับคดี

ที่ปรึกษา รวมแลกเปลี่ยนขอเสนอแนะ

ผูอํานวยการโครงการ กลาวสรุปและปดการจัดประชาพิจารณ

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)

หนาที่ 10 - 38

