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ข้อ 1

ถาม  จะยึดทรัพย์ (ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) 
ต้องเตรียมอะไรบ้าง ประกอบการขอยึดทรัพย์

ตอบ 
 กรณียึดที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
 1. เอกสารต้นฉบับโฉนด, น.ส.3, น.ส. 3 ก หรือสำาเนาเอกสารสิทธิ
ดังกล่าวที่ตรวจสอบได้ว่าจำาเลย (ลูกหนี้ตามคำาพิพากษา) มีกรรมสิทธิ์  
ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินรับรองไม่เกิน 1 เดือน ก่อนทำาการยึด (กรณีไม่มี 
ต้นฉบับในความครอบครอง)
 2. สำาเนาทะเบียนราษฎร์จำาเลย, ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม / สำาเนาหนังสือ
รบัรองนติบิคุคล (กรณจีำาเลยเปน็นติบิคุคล) ซึง่เจา้พนกังานรบัรองไมเ่กนิ 1 เดอืน

 3. ภาพถ่ายที่ตั้งทรัพย์ที่ขอยึดและรายละเอียดของสิ่งปลูกสร้าง”

ที่เป็นปัจจุบัน

 4. แผนท่ีการไป (ท่ีแสดงว่าทรัพย์ท่ียึดต้ังอยู่ท่ีใด ห่างจากถนนใหญ่ 

หรือถนน ซอยระยะทางเท่าใด ตั้งอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่เท่าใด มีสถานที่

สำาคัญอะไรบ้างที่เป็นจุดสังเกต)

 5. ราคาประเมินที่ดิน รวมทั้งราคาประเมินห้องชุด

 6.  วางเงินประกันค่าใช้จ่าย คดีละ 2,500 บาท

 

4

กรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม

สาระน่ารู้ด้านการบังคับคดีแพ่ง



  * กรณียึดที่ดิน น.ส. 3 / น.ส. 3 ก  ให้ผู้นำายึดนำาส่งสำาเนาใบ ร.ว.9,   

 สำาเนาใบ ร.ว. 25 จ. และสำาเนาผังแปลงที่ดินในระบบพิกัด UTM  

 Indian 1975 หรือระบบพิกัด UTM WGS 84 เพื่อประกอบการ 

 ยดึทรพัยท์กุแปลง   เวน้แตม่เีหตขุดัขอ้ง ซึง่เจา้หนีผู้น้ำายดึจะตอ้งตดิตอ่ 

 เจ้าพนักงานบังคับคดี แถลงหลักฐานของเจ้าพนักงานที่ดิน ว่าที่ดิน 

 แปลงนั้นไม่มี ใบ ร.ว. 9 และหรือ ใบ ร.ว. 25 จ. และหรือผังแปลง 

 ทีด่นิ หรอืแผนทีแ่สดงตำาแหนง่แปลงทีด่นิในระบบพกิดั UTM Indian  

 1975 หรอืระบบพกิดั UTM WGS 84 นอกจากนัน้  กรณทีีด่นิจะทำาการยดึ

 เป็นที่ดิน น.ส. 3 โจทก์ต้องประสานกับเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อร่วมชี้

  แนวเขตที่ดินด้วย ค่าใช้จ่ายในการรังวัด โจทก์เป็นผู้รับผิดชอบ  

 หากเจา้พนกังานรงัวดัทีด่นิไมม่ารว่มชีแ้นวเขตในการยดึ ณ ทีต่ัง้ทรพัย ์

 ให้เจ้าหนี้แถลงนำาส่งเอกสารการปฏิเสธ หรือเหตุขัดข้องอื่นใดให้ 

 เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบด้วย
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ข้อ 2

ถาม  ต้องการยึดที่ดินที่มีชื่อสามี ภรรยา 
คู่สมรสเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบครองจะทำาได้หรือไม่

ตอบ 

 ถา้มชีือ่คูส่มรสถอืกรรมสทิธิ ์/ สทิธคิรอบครอง เจา้หนีต้อ้งตรวจสอบใน

เบื้องต้นก่อนว่า เป็นทรัพย์ที่ได้มาระหว่างสมรสหรือไม่ ถ้าใช่ (เป็นสินสมรส) 

เจา้พนกังานบงัคบัคดจีงึจะยดึให ้สว่นเอกสารอืน่ๆ ใหน้ำาสง่ตามขอ้ 1 และใน

กรณีนี้ต้องนำาส่งเอกสารการสมรสที่เจ้าหน้าที่รับรองไม่เกิน 1 เดือน ถ้าไม่ใช่ 

(ไมเ่ปน็สนิสมรสแตเ่ปน็การไดม้าในกรณอีืน่ๆ เปน็ทรพัยส์นิสว่นตวั) เปน็การ

ขอยดึทรพัยข์องบคุคลภายนอก ซึง่ไมใ่ชล่กูหนีต้ามคำาพพิากษา เจา้หนีจ้ะขอ

ยึดทรัพย์ (ที่ดิน) ไม่ได้ เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยึดให้

ข้อ 3

ถาม  ถ้าลูกหนี้มีสามี/ภรรยา ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้ว
มีชื่อกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบครองในที่ดิน 
เจ้าหนี้จะขอยึดได้หรือไม่

ตอบ 
 ที่ดินซึ่งทำามาหาได้ร่วมกัน หรือได้มาในระหว่างอยู่กินกันในฐานะ 

สาม/ีภรรยา ซึง่ไมม่ชีือ่ลกูหนีเ้ปน็ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์ เจา้พนกังานบงัคบัคดยีดึไมไ่ด้
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ข้อ 4 

ถาม  เจ้าหนี้จะขอยึดที่ดินฯ ของลูกหนี้
ซึ่งติดจำานองธนาคาร หรือบุคคลอื่นได้หรือไม่

ตอบ 
 สามารถดำาเนินการได้ แต่ผลของการบังคับคดี ถ้าเจ้าหนี้จำานองขอรับ

ชำาระหนี้บุริมสิทธิ (ขอรับชำาระหนี้จำานอง) ต่อศาลและศาลมีคำาสั่งอนุญาต 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว 

จะจา่ยชำาระหนีใ้หแ้กเ่จา้หนีจ้ำานองเปน็อนัดบัแรก ถา้มเีงนิเหลอือกี  จงึจะจา่ยให้

เจา้หนีผู้เ้ปน็โจทก ์เวน้แตเ่จา้หนีผู้ร้บัจำานอง จะแถลงขายโดยการจำานองตดิไป 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์นั้น ภายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จึงจะ 

จ่ายให้กับเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์
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ข้อ 5

ถาม  ลูกหนี้อยู่ในฐานะบุตรของผู้ตาย 
ผู้ตายมีที่ดินเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท
จะขอยึดทรัพย์มรดก (ที่ดิน) ได้หรือไม่

ตอบ 
 ต้องเปลี่ยนชื่อทางทะเบียนให้ลูกหนี้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เสียก่อน 

จงึจะทำาการยดึได ้ถา้ลกูหนีอ้ยูใ่นฐานะทายาทของผูต้ายและมสีทิธไิดร้บัมรดก  

(ที่ดิน) ดังกล่าว กรณีหากทรัพย์มรดกนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อให้ลูกหนี้เป็น 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทางทะเบียน ทรัพย์มรดกนั้นยึดไม่ได้ หากเจ้าหนี้ยื่นคำาขอให ้

เจ้าพนักงานบังคับคดีทำาการยึด เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีคำาส่ังยกคำาขอ ซ่ึงเจ้าหน้ี 

จะต้องยื่นคำาร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำาสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำาการยึด 

ถ้าศาลมีคำาสั่งให้ยึด เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงจะทำาการยึดให้
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ข้อ 6

ถาม  จะขอยึดทรัพย์ที่ดินเฉพาะส่วนของลูกหนี้ที่ถือกรรมสิทธิ์/ 
สิทธิครอบครองร่วมกับคนอื่นจะทำาได้อย่างไร

ตอบ 

   กรณทีีล่กูหนีถ้อืกรรมสทิธิ ์/ สทิธคิรอบครองรว่มกบัผูอ้ืน่นัน้ ถา้มไิด้

แบง่แยกการครอบครองกนัไดช้ดัเจน กฎหมายถอืวา่กรรมสทิธิ ์/ สทิธคิรอบครอง 

รว่มกนัในทีด่นิมสีว่นเทา่ๆ กนั (คอืมกีรรมสทิธิร์ว่มกนัทกุตารางวาของทีด่นิ) 

การขอยึดที่ดินต้องขอยึดทั้งแปลง เมื่อการบังคับคดีถึงขั้นขายทรัพย์ได้  

เงนิทีไ่ดจ้ากการขายทรพัย ์เจา้พนกังานบงัคบัคดจีะกนัใหผู้ถ้อืกรรมสทิธิ/์สทิธิ

ครอบครองร่วมครึ่งหนึ่ง ในกรณีที่ลูกหนี้กับบุคคลภายนอกถือกรรมสิทธิ์/ 

สทิธคิรอบครองรายอืน่ เจา้พนกังานบงัคบัคดกีจ็ะจา่ยไปใหแ้กบ่คุคลดงักลา่ว 

ต่อไป

   กรณทีีล่กูหนีถ้อืกรรมสทิธิ ์/ สทิธคิรอบครองรว่มกบัผูอ้ืน่และมกีาร

แบง่แยกการครอบครองชดัเจนพสิจูนไ์ด ้เจา้หนีข้อยดึ เจา้พนกังานบงัคบัคด ี

ดำาเนินการยึดให้เฉพาะส่วนของลูกหนี้และนำาออกขายเฉพาะของลูกหนี้  

เงินที่ได้จากการขาย ถ้าไม่มีเจ้าหนี้ตามคำาพิพากษารายอื่นขอเฉลี่ยทรัพย์ 

ก็จะจ่ายชำาระหนี้ให้โจทก์ภายหลังการจัดทำาบัญชีแสดงรายการรับ-จ่าย
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ข้อ 7

ถาม  จะขอยึดทรัพย์ที่ดินของลูกหนี้ที่นำาไปประกันตัวจำาเลย
ในคดีอาญาในชั้นศาลได้หรือไม่

ตอบ 
 ขอยดึทรพัย ์(ทีด่นิ) ดงักลา่วไมไ่ด ้เวน้แตศ่าลเหน็วา่หนีข้องเจา้หนีน้ัน้มไิด้ 

เกิดจากการฉ้อฉลและมีคำาสั่งให้ปล่อยทรัพย์หลักประกันดังกล่าวเนื่องจาก

ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 (แก้ไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2558)

ข้อ 8

ถาม  ขอยึดที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ของลูกหนี้ทำาได้หรือไม่

ตอบ 

 “ทีด่นิทีเ่กษตรกรซึง่เปน็ลกูหนีต้ามคำาพพิากษาไดร้บัการจดัสรรใหเ้ขา้ 

ทำาประโยชนใ์นทีด่นิ (ส.ป.ก. 4 - 01) เปน็กรรมสทิธิข์องสำานกังานการปฏริปู 

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตามมาตรา 36 ทวิ แห่งพระราชบัญญัต ิ

การปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  พ.ศ.  2518    ถอืเปน็ทรพัยส์นิของแผน่ดนิทีห่า้มยดึ 

ตามมาตรา 1307 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ใช่ทรัพย์สิน 

ของลูกหนี้ตามคำาพิพากษาที่เจ้าหนี้ตามคำาพิพากษาจะมีสิทธินำายึดและ 

ขายทอดตลาดนำาเงินมาชำาระแก่ตนได้”
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ข้อ 9 

ถาม  ที่ดินของลูกหนี้มีเพียงเอกสาร ส.ค. 1 
หรือที่ดิน ภ.บ.ท. 5 เท่านั้น จะขอยึดได้หรือไม่

ตอบ 

 ที่ดินที่มีเพียงเอกสาร ส.ค. 1 หรือ ใบ ภ.บ.ท. 5 เจ้าพนักงานบังคับคด ี

จะทำาการยึดไม่ได้ เว้นแต่ที่ดินดังกล่าวมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ จะทำาการยึดได้ 

เฉพาะสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น

ข้อ 10

ถาม  กรณีขอยึดทรัพย์สินภายในบ้าน 
ต้องเตรียมอะไรบ้าง ประกอบการขอยึดทรัพย์

ตอบ 

 กรณีขอยึดทรัพย์สินภายในบ้าน

   เจ้าหนี้ต้องนำาส่งสำาเนาทะเบียนบ้านลูกหนี้

   วางเงินประกันค่าใช้จ่ายคดีละ 1,500 บาท

   เจ้าพนักงานบังคับคดีตรวจสอบสำาเนาทะเบียนบ้านของลูกหนี้

แล้วปรากฎว่าลูกหนี้เป็นเจ้าบ้านซึ่งไปยึดให้ ถ้าบ้านปิดสามารถเปิดบ้าน 

เพือ่ทำาการยดึทรพัยต์ามทีเ่จา้หนีน้ำาชีไ้ด ้กรณเีปดิบา้น เจา้หนีจ้ะตอ้งแถลงยอมรบั 

ความรับผิด  เชิญตำารวจเป็นพยาน ตามช่างกุญแจ ลงบันทึกประจำาวัน
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   เจา้พนกังานบงัคบัคดตีรวจสอบสำาเนาทะเบยีนบา้นของลกูหนีแ้ลว้

ปรากฎว่าลูกหนี้เป็นผู้อาศัย ไปยึดให้เพราะกฎหมายสันนิษฐานว่าลูกหนี้ 

อาศัยอยู่ที่ไหน ทรัพย์สินของลูกหนี้ก็อยู่กับลูกหนี้ที่อาศัย แต่ถ้าบ้านปิด 

เจา้พนกังานบงัคบัคดจีะไมท่ำาการเปดิบา้น เพราะบคุคลทีอ่ยูใ่นฐานะเจา้บา้น 

ไดร้บัการสนันษิฐานตามกฎหมายวา่เจา้บา้นเปน็เจา้ของทรพัยส์นิภายในบา้น 

ส่วนลูกหนี้อยู่ในฐานะผู้อาศัยในบ้าน

   อกีกรณหีนึง่ทีล่กูหนีอ้ยูใ่นฐานะผูอ้าศยั ถา้พบเจา้ของบา้น เจา้ของบา้น

ไม่ให้เข้าบ้านและแจ้งว่าทรัพย์สินภายในบ้านเป็นของตน ลูกหนี้มาอาศัย 

อยู่เท่านั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีจะไม่ยึดและจะรายงานศาลทราบ

   ในกรณีเจ้าหนี้ตามคำาพิพากษาประสงค์จะยึดสังหาริมทรัพย์ที่เก็บ

อยูใ่นบา้น  ซึง่มชีือ่ลกูหนีต้ามคำาพพิากษาปรากฎในทะเบยีนบา้น แตม่ไิดเ้ปน็

เจ้าบ้าน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีออกไปทำาการยึดให้ หากมีการคัดค้านหรือ 

โตแ้ยง้จากบคุคลใดวา่ทรพัยท์ีเ่จา้หนีต้ามคำาพพิากษานำาชีใ้หย้ดึ มใิชเ่ปน็ของ 

ลูกหนี้ตามคำาพิพากษา แต่เจ้าหนี้ตามคำาพิพากษายังคงยืนยันที่จะให้ยึด  

เจา้พนกังานบงัคบัคดจีะดำาเนนิการตามความประสงคด์งักลา่วของเจา้หนีต้าม 

คำาพิพากษา เว้นแต่หากปรากฎข้อเท็จจริงว่าสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าหนี้ตาม 

คำาพพิากษานำาชีใ้หย้ดึนัน้ มชีือ่บคุคลอืน่เปน็เจา้ของ เชน่ อาวธุปนื เครือ่งจกัร 

ฯลฯ เจ้าพนักงานบังคับคดีชอบที่จะงดการยึดแล้วรายงานศาลทราบ

   กรณีที่เจ้าหนี้ขอยึดเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่จำาเป็นในการเลี้ยงชีพ

หรือประกอบวิชาชีพ ราคารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท เป็นทรัพย์สินที่ 

ไม่อยู่ภายใต้การบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยึดให้ตามที่เจ้าหนี้นำาชี้
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ข้อ 11

ถาม  กรณีที่ลูกหนี้เป็นนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำากัด 
บริษัท/มูลนิธิ ฯลฯ จะยึดทรัพย์สิน
ภายในสถานที่ตั้งของนิติบุคคลนั้นฯ จะทำาอย่างไร

ตอบ 

 เจ้าหนี้ต้องนำาส่งหนังสือรับรองการจดทะเบียนของลูกหนี้ที่เจ้าหน้าที่

รับรองไม่เกิน 1 เดือน ให้เจ้าพนักงานตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปยึดให้

ข้อ 12 

ถาม  กรณีเจ้าหนี้ประสงค์จะขอยึดทรัพย์สินของลูกหนี้
ประเภทรถจักรยานยนต์ รถยนต์ 
จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ประกอบการขอยึดทรัพย์

ตอบ 

 นำาสง่คูม่อืการใชร้ถหรอืสำาเนาคูม่อืการใชร้ถยนตใ์หเ้จา้พนกังานบงัคบัคดี

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้วมีชื่อลูกหนี้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ไปยึดให้ ถ้ามีชื่อ

บุคคลอื่นเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ไม่ยึดให้ อนึ่ง สำาเนาคู่มือการใช้รถยนต์ เจ้าหนี้

ต้องไปขอคัดจากกรมการขนส่งทางบกหรือสำานักงานขนส่งจังหวัด โดยให้ 

เจ้าหน้าที่รับรองสำาเนามาด้วย
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ข้อ 13

ถาม  กรณีเจ้าหนี้ประสงค์จะขอยึดบ้านของลูกหนี้

ตอบ 

 เจ้าหนี้จะต้องทราบว่าบ้านเป็นของลูกหนี้จริงๆ ปลูกอยู่บนที่ดินของ

บคุคลอืน่ โดยไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิแลว้ (บา้นไมเ่ปน็สว่นควบ

ของที่ดิน) อย่างนี้ขอยึดได้
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ข้อ 14

ถาม  ยึดทรัพย์ติดจำานองโจทก์ ขายทอดตลาดแล้ว
ทำาไมเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงยึดทรัพย์ของลูกหนี้อีก

ตอบ 

 กรณีตามหมายบังคับคดีระบุข้อความว่า หากขายทรัพย์จำานองไม่พอ
ชำาระหนีแ้ลว้ สามารถยดึทรพัยส์นิอืน่ไดอ้กี เมือ่ขายทอดตลาดทรพัยจ์ำานอง
แลว้ไดเ้งนิไมพ่อชำาระหนีต้ามคำาสัง่ศาล ในทางบญัชคีงเหลอืหนีโ้จทก ์หนีส้ว่น
ทีค่งเหลอืนี ้ โจทกส์ามารถทีจ่ะขอบงัคบัคดยีดึทรพัยข์องลกูหนีจ้ำานองตอ่ไปได ้ 
ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำาพิพากษาหรือคำาสั่งถึงที่สุด
 ตวัอยา่ง คำาสัง่หมายบงัคบัคด ีศาลมคีำาพพิากษา  เมือ่วนัที ่10 มนีาคม 
2542 ใหล้กูหนี ้(จำาเลย) ชำาระหนีใ้หแ้กเ่จา้หนี ้(โจทก)์ เปน็เงนิ 800,000 บาท  
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 750,000 บาท นับแต่ 
วนัฟอ้ง (ฟอ้งวนัที ่1 มกราคม 2541) จนกวา่จะชำาระเสรจ็ หากลกูหนี ้(จำาเลย) 
ไมช่ำาระหนี ้ใหย้ดึทีด่นิโฉนดเลขที ่xxx ตำาบลทบัเทีย่ง อำาเภอเมอืง จงัหวดัตรงั  
พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำาเงินมาชำาระหนี้ให้โจทก์ หากได้เงิน
ไม่พอ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำาเลยบังคับชำาระหนี้โจทก์จนครบ
 จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าหนี้ (โจทก์) ขอยึดทรัพย์จำานองที่ดินโฉนด
เลขที่ xxx ตำาบลทับเที่ยง อำาเภอเมือง จังหวัดตรัง พร้อมสิ่งปลูกสร้างของ
ลูกหนี้ (จำาเลย) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2542 เจ้าพนักงานบังคับคดีทำาการ
ขายทอดตลาดทรัพย์ได้  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2542 เป็นเงิน 690,000 บาท  
ปรากฎว่าในทางบัญชี หนี้โจทก์เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคิดถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2542 
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รวมเป็นเงิน 908,030.96 บาท นำาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์ 
690,000 บาท หักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการขาย รวมเป็นเงิน  
40,551 บาท (690,000 - 40,551) คงเหลือเงิน 649,449 บาท นำาไปชำาระ 
หนีโ้จทก ์ (908,030.96 - 649,449)  คงเหลอืหนีโ้จทกท์ีล่กูหนีต้อ้งรบัผดิชำาระ 
258,581.96 บาท พรอ้มดอกเบีย้ 7.5 % จำานวนหนีค้งเหลอื 258,581.36 บาท 
พรอ้มดอกเบีย้ 7.5 % เจา้หนีส้ามารถนำาไปขอยดึทรพัยอ์ืน่ของลกูหนี ้(จำาเลย)  

ได้ภายในอายุความ 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำาพิพากษาหรือคำาสั่งถึงที่สุด

ข้อ 15

ถาม  “ยึดทรัพย์” ที่เป็นทรัพย์สินภายในบ้าน หรือรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องจักร ฯลฯ 
ทำาไมเจ้าพนักงานบังคับคดีต้องไปกับโจทก์

ตอบ 

 การยดึทรพัยข์องเจา้พนกังานบงัคบัคดจีะตอ้งมผีูน้ำายดึซึง่เปน็บคุคลที่

ระบไุวใ้นหมายบงัคบัคดแีละขอ้เทจ็จรงิทีป่รากฎในหมายบงัคบัคด ีโจทกเ์ปน็

ผูช้นะคด ีศาลกจ็ะสง่ใหโ้จทกเ์ปน็ผูน้ำายดึ ถา้จำาเลยเปน็ฝา่ยชนะคด ีศาลกจ็ะ

สัง่ใหจ้ำาเลยเปน็ผูน้ำายดึ และผูน้ำายดึตอ้งอยูใ่นสถานทีย่ดึทรพัยเ์พือ่ชีท้รพัยใ์ห้

เจ้าพนักงานบังคับคดีทำาการยึดและมีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานบังคับคด ี

ในการยึดทรัพย์ตามแต่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะร้องขอ การที่เจ้าพนักงาน 

บงัคบัคดไีปกบัผูน้ำายดึ (ฝา่ยชนะคดจีะเปน็โจทกห์รอืจำาเลย)    เปน็การดำาเนนิการ 

ตามคำาสั่งศาล
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ข้อ 16

ถาม  ยึดทรัพย์ไว้เป็นเวลานานแล้ว
กว่าจะนำาออกขายเป็นเพราะอะไร

ตอบ 

 การยดึทรพัย ์แยกเปน็ยดึทรพัยท์ีด่นิหรอืทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งและ 

ยดึทรพัยส์นิภายในบา้นหรอืทรพัยส์นิอืน่ กรณยีดึทีด่นิ / ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง  

โจทก์ขอยึดตามสำาเนาเอกสาร น.ส. 3 น.ส. 3 ก โฉนด เจ้าพนักงาน 

บงัคบัคดดีำาเนนิการใหแ้ลว้  ขัน้ตอนตอ่ไปเจา้พนกังานบงัคบัคดเีรยีกผูค้รอบครอง 

นำาส่งเอกสารดังกล่าวประกอบการขายทอดตลาดทรัพย์ ถ้าได้รับการ 

ชีแ้จงวา่ขอผดัสง่เนือ่งจากนำาเอกสารไวก้บับคุคลอืน่แลว้ (โดยอา้งวา่วางไวก้บั

เจา้หนีร้ายอืน่เปน็ประกนัการชำาระหนี)้ หรอืเพกิเฉยไมแ่จง้เหตใุดๆ ระยะเวลา 

ทีก่ำาหนด     เจา้พนกังานบงัคบัคดตีอ้งรายงานศาล  ขอออกหมายเรยีกใหผู้ค้รอบครอง 

นำาสง่ ปรากฎวา่ผูค้รอบครองตามหมายเรยีกเพกิเฉยอกี เจา้พนกังานบงัคบัคดี 

จึงขอศาลขายตามสำาเนาเอกสารซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

 ส่วนกรณีที่มีเอกสารสิทธิต้นฉบับจริงอยู่ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว

หรือกรณียึดทรัพย์สินภายในบ้านฯ การนำาทรัพย์ออกขายจะไม่ช้า แต่ต้อง 

ขึน้อยูก่บัโจทกว์า่จะของดการบงัคบัคดหีรอืไม ่ซึง่การงดการบงัคบัคดดีงักลา่ว 

จำาเลยได้ให้ความยินยอมด้วย เมื่อภายหลังว่ามีการผิดนัดชำาระหนี้ต่อกัน  

โจทกจ์งึจะมาขอใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดทีำาการขายใหมไ่ด ้ระยะเวลาทีอ่าจ

จะของดการบังคับคดีได้ คือ 6 เดือน หรือ 1 ปี
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ข้อ 17

ถาม  ทรัพย์ที่โจทก์ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้แล้วนั้น 
มีบุคคลอื่นโต้แย้งว่าไม่ใช่ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำาเลย) 
จะทำาอย่างไร

ตอบ 
 ทรัพย์ที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้แล้วนั้น จะเป็นที่ดิน / ที่ดินพร้อม 

สิง่ปลกูสรา้ง / ทรพัยส์นิอืน่ๆ เมือ่มบีคุคลภายนอกโตแ้ยง้เรือ่งกรรมสทิธิ ์บคุคลนัน้ 

จะต้องไปร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีขอให้มีคำาสั่งปล่อยทรัพย์ที่ยึด  

(เรยีกวา่รอ้งขดัทรพัย)์ เจา้พนกังานบงัคบัคดจีะชะลอการบงัคบัคดไีว ้เพือ่รอฟงั 

คำาสั่งศาลถึงที่สุดว่าเป็นประการใด

 กรณทีี ่1 ศาลมคีำาสัง่ถงึทีส่ดุใหป้ลอ่ยทรพัยท์ีย่ดึ เจา้พนกังานบงัคบัคดี

จะถอนการยดึทรพัย ์ผูโ้ตแ้ยง้เรือ่งกรรมสทิธด์งักลา่วสามารถนำาทรพัยไ์ปทำา

นิติกรรมใดๆ ที่ชอบด้วยกฎหมายได้ต่อไป

 กรณีที่ 2 ศาลมีคำาสั่งถึงที่สุดให้ยกคำาร้อง เจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะ

ดำาเนินการบังคับคดีตามกฎหมายต่อไป ขั้นตอนสุดท้ายก็คือนำาทรัพย์ออก

ขายทอดตลาดและนำาเงินที่ได้ไปชำาระหนี้ให้โจทก์ตามคำาพิพากษาต่อไป
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การอายัด
ทรัพย์สิน



ข้อ 1

ถาม  ลูกหนี้เป็นหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล 
รวมกันหลายแสนบาท ต่อมาโดนฟ้องคดีและศาล
มีคำาพิพากษาให้ลูกหนี้ชำาระหนี้   
อยากทราบขั้นตอนการถูกอายัดเงินเดือน 
และลูกหนี้สามารถจะส่งเงินเดือนที่ถูกอายัดได้เองหรือไม่
 

ตอบ
 1. เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีแล้วเจ้าหนี้ตามคำาพิพากษาสามารถ

ขออายัดเงินเดือนของลูกหนี้ได้ โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะพิจารณา   

อายัดให้  ดังนี้ 

    เงินเดือน อายัดให้ไม่เกินร้อยละ 30 ของอัตราเงินเดือน

   กอ่นหกัรายจา่ยอืน่ ทัง้นีต้อ้งมเีงนิคงเหลอืใหล้กูหนีไ้มน่อ้ยกวา่  

   10,000 บาท 

    เงินโบนัส อายัดให้ไม่เกินร้อยละ 50 

    เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา อายัดให้ไม่เกินร้อยละ 30 

    เงินตอบแทนกรณีออกจากงาน  อายัดเต็มจำานวนไม่เกินหนี้

   ตามหมายบังคับคดี
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 2. เมื่อผู้รับคำาสั่งอายัด (นายจ้าง) ได้รับคำาสั่งอายัดของเจ้าพนักงาน

บงัคบัคดแีลว้ ตอ้งนำาสง่เงนิตามคำาสัง่อายดัอยา่งเครง่ครดั  หากมเีหตขุดัขอ้ง 

ตอ้งแจง้ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดทีราบ  มฉิะนัน้นายจา้งอาจตอ้งรบัผดิชำาระหนี ้

เสมือนเป็นลูกหนี้ตามคำาพิพากษา  เท่ากับจำานวนที่นายจ้างไม่ได้นำาส่งเงิน

ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี

 3. ในกรณลีกูหนีป้ระสงคจ์ะนำาสง่เงนิทีเ่จา้พนกังานบงัคบัคดไีดอ้ายดั

ไปด้วยตนเอง  ลูกหนี้จะต้องไปตกลงกับนายจ้างก่อนเพราะนายจ้างมีหน้าที่

ตอ้งนำาสง่เงนิ  การทีล่กูหนีน้ำาสง่เงนิ  จงึเสมอืนเปน็การนำาสง่เงนิของนายจา้ง  

และให้ลูกหนี้ส่งใบเสร็จรับเงินของเจ้าพนักงานบังคับคดีให้นายจ้างทราบ 

ทุกครั้ง  หากลูกหนี้ไม่นำาส่งเงิน  นายจ้างยังคงมีความรับผิดตามข้อ 2
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ข้อ 2

ถาม  กรณีที่ลูกหนี้มีห้องชุดให้บุคคลภายนอกเช่า  
เจ้าหนี้จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินค่าเช่า
ไปยังผู้เช่าห้องชุดได้หรือไม่
 

ตอบ
 เงินค่าเช่าเป็นสิทธิเรียกร้องที่ลูกหนี้ (ผู้ให้เช่า) มีต่อบุคคลภายนอก 

(ผู้เช่า) เจ้าหนี้ของลูกหนี้จึงมีสิทธิที่จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัด 

สทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่ว โดยใหผู้เ้ชา่นำาสง่เงนิคา่เชา่ตอ่เจา้พนกังานบงัคบัคดไีด้
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ข้อ 3
ถาม  

   กรณีลูกหนี้เป็นข้าราชการ และกำาหนดผู้ได้รับ
บำาเหน็จตกทอดคือภรรยาของลูกหนี้ หากต่อมาลูกหนี้
เสียชีวิต เจ้าหนี้จะสามารถอายัดบำาเหน็จตกทอดได้หรือไม่
    ในทางกลับกันหากภรรยาผู้มีสิทธิได้รับบำาเหน็จ
ตกทอดเป็นลูกหนี้  เจ้าหนี้ของภรรยาจะสามารถอายัด
บำาเหน็จตกทอดได้หรือไม่
 

ตอบ 
 1. บำาเหน็จตกทอดเป็นสิทธิที่ภรรยาของลูกหนี้มีสิทธิได้รับภายหลัง

จากทีล่กูหนีเ้สยีชวีติแลว้  จงึไมใ่ชท่รพัยม์รดกของลกูหนีท้ีเ่จา้หนีจ้ะสามารถ

บังคับชำาระหนี้ได้

 2. ในกรณีที่ภรรยาซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับบำาเหน็จตกทอดเป็นลูกหนี้   

เจา้หนีข้องภรรยาไมส่ามารถอายดับำาเหนจ็ตกทอดดงักลา่วไดต้ามมาตรา 286 (2)  

แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  ซึ่งกำาหนดว่า เงินสงเคราะห์ 

บำานาญ หรือบำาเหน็จ ที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติ 

ที่ยังมีชีวิตอยู่  ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
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ข้อ 4

ถาม  เจ้าหนี้จะสามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ยึดทรัพย์และอายัดเงินเดือนไปพร้อม ๆ กันได้หรือไม่
 

ตอบ  
 การบังคับคดีเป็นสิทธิของเจ้าหนี้ ที่จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี 

ดำาเนินการยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนอย่างใดก่อนก็ได้ หรือจะดำาเนินการ

พร้อมกันก็ได้  แต่ราคาทรัพย์ที่ยึดและจำานวนเงินที่มีการอายัดรวมกันแล้ว

จะต้องไม่เกินหนี้ตามคำาพิพากษา

ข้อ 5

ถาม  การที่เจ้าหนี้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินค่าจ้าง  
หมายความรวมถึงเงินประเภทใดบ้าง

ตอบ  
 เงินค่าจ้าง หมายความรวมถึง เงินเดือน ค่าจ้าง หรือรายได้อื่นที่มี

ลักษณะจ่ายเพื่อตอบแทนการทำางานเป็นรายเดือน เป็นเงินที่มีอัตราชัดเจน

สม่ำาเสมอทุกเดือนเป็นจำานวนแน่นอน โดยไม่คำานึงว่าลูกหนี้จะนำาไปใช้จ่าย

จริงหรือไม่  เพียงแต่เมื่อทำางานตามตำาแหน่งที่กำาหนดไว้ก็จะได้เงินจำานวน

ดังกล่าว  ทั้งนี้ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าเงินอะไรก็ตาม เช่น ค่าเช่าบ้าน เงินประจำา

ตำาแหน่ง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
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ข้อ 6

ถาม  เจ้าหนี้สามารถขออายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของลูกหนี้ได้หรือไม่
 

ตอบ  
 การที่เจ้าหนี้จะอายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกหนี้ เจ้าหนี้

สามารถขอใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดดีำาเนนิการได ้ ซึง่ชือ่เจา้ของบญัชจีะตอ้ง 

ตรงกับชื่อของลูกหนี้ตามหมายบังคับคดีและตามหนังสือรับรองนิติบุคคล 

(กรณลีกูหนีเ้ปน็นติบิคุคล)  หรอืแบบรบัรองรายการทะเบยีนราษฎร ์(ท.ร. 14)  

(กรณีลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดา) หากชื่อลูกหนี้ไม่ตรงกัน ต้องมีหลักฐาน 

การเปลี่ยนชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลมาประกอบการขออายัด  นอกจากนี้ 

เจา้หนีต้อ้งแถลงประเภทบญัช ีชือ่และสาขาธนาคาร  และเลขทีบ่ญัชทีีต่อ้งการ 

อายัด (หากมี)

BANK
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ข้อ 7

ถาม  เจ้าหนี้สามารถขออายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
ได้เป็นจำานวนเท่าใด
 
ตอบ  
 เจ้าหนี้สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารได้ไม่เกินจำานวนหนี้ตามหมายบังคับคดี

ข้อ 8

ถาม  กรณีที่ลูกหนี้ทำางานอยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
เจ้าหนี้จะขออายัดเงินเดือนลูกหนี้ได้หรือไม่
 

ตอบ  
 เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถอายัดเงินเดือนของลูกหนี้ที่ทำางานอยู่

ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้  เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การขนส่ง

มวลชนกรงุเทพ การประปาสว่นภมูภิาค การไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 

การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย การบนิไทย เปน็ตน้  เพราะเงินเดอืนของลกูจา้ง

ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอยู่ในข่ายที่สามารถบังคับคดีได้
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ข้อ 9 

ถาม  เจ้าหนี้จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินประเภทใด
ในสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ลูกหนี้เป็นสมาชิกอยู่ได้บ้าง
 
ตอบ   
 เจ้าหนี้สามารถขอให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินปันผล  

เงินเฉลี่ยคืน และเงินค่าหุ้น ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ลูกหนี้เป็นสมาชิก 

อยูไ่ด ้ แตเ่งนิคา่หุน้สหกรณฯ์จะสง่มายงัเจา้พนกังานบงัคบัคดไีดต้อ่เมือ่ลกูหนี ้

สิน้สดุความเปน็สมาชกิภาพ (กรณลีาออก เสยีชวีติ) ทัง้นี ้ สหกรณอ์อมทรพัย์ 

จะนำาเงนิคา่หุน้มาชำาระหนีท้ีล่กูหนีเ้ปน็หนีส้หกรณอ์อมทรพัยก์อ่น  หากมเีงนิเหลอื 

จึงจะส่งมายังเจ้าพนักงานบังคับคดี

ข้อ 10 

ถาม  เจ้าพนักงานบังคับคดีจะสามารถอายัดเงินเดือน
ของลูกหนี้ซึ่งเป็นข้าราชการได้หรือไม่
 
ตอบ  
 เงินเดือนของข้าราชการไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 

ตามมาตรา 286 (2) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เว้นแต่ 

กรณีมีกฎหมายอื่นบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้อายัดได้ เช่น พระราชบัญญัติ

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
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ข้อ 11

ถาม  เจ้าหนี้สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
อายัดเงินเดือนคู่สมรสของลูกหนี้
ไปที่นายจ้างของคู่สมรสของลูกหนี้ได้หรือไม่
 
ตอบ  
 เงนิเดอืนของคูส่มรสของลกูหนีท้ีย่งัไมไ่ดจ้า่ยใหแ้กคู่ส่มรส  เปน็สทิธเิรยีกรอ้ง

ที่คู่สมรสของลูกหนี้เท่านั้นที่มีสิทธิเรียกร้องจากบริษัทฯนายจ้างได้  ยังไม่ใช่

สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงไม่มีอำานาจอายัดเงินเดือน

ของคู่สมรสลูกหนี้ไปที่บริษัทฯนายจ้างของคู่สมรสลูกหนี้ได้
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ข้อ 12

ถาม  เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถตรวจสอบว่าลูกหนี้
ถูกอายัดเงินเดือนไว้ในคดีใดแล้วหรือไม่
ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น
 
ตอบ  
 หากลกูหนีถ้กูอายดัเงนิเดอืนไวใ้นคดใีดแลว้ และมเีจา้หนีใ้นอกีคดหีนึง่ 

มาขอเจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินเดือนให้อีก  เจ้าพนักงานบังคับคดี 

จะตรวจสอบไดว้า่ลกูหนีเ้คยถกูอายดัไวใ้นคดอีืน่แลว้หรอืไมจ่ากในระบบงาน

บังคับคดีแพ่ง  ซึ่งตรวจสอบได้ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
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ข้อ 13

ถาม  กรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำาสั่งอายัดเงินเดือน
ของลูกหนี้ไว้เต็มจำานวนร้อยละ 30 แล้ว
 
 ก. เจ้าหนี้ในคดีอื่นจะขออายัดอีกได้หรือไม่เพียงใด

 ข. หากต่อมาลูกหนี้ขอลดการอายัดลงเหลือร้อยละ 15 เจ้าพนักงาน

บังคับคดีมีคำาสั่งลดการอายัดเหลือร้อยละ 15 แล้ว เจ้าหนี้ในคดีหลังจะขอ

อายัดในส่วนที่มีการลดเงินอายัดลงได้หรือไม่

 ค. ในทางกลับกันหากคดีแรกเจ้าหนี้ขอเจ้าพนักงานบังคับคดีอายัด 

เงนิเดอืนไวเ้พยีงรอ้ยละ 15 คดหีลงัจะสามารถขอเจา้พนกังานบงัคบัคดอีายดั

เงินเดือนร้อยละ 15 ที่มิได้ถูกอายัดไว้ได้หรือไม่

 

30%
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ตอบ  
 ก. ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำาสั่งอายัดเงินเดือนร้อยละ 30  

ไวใ้นคดแีรก เงนิเดอืนสว่นทีเ่หลอืรอ้ยละ 70 ถอืวา่เปน็เงนิเดอืนทีเ่จา้พนกังาน 

บังคับคดีกำาหนดเป็นค่าดำารงชีพให้แก่ลูกหนี้ ดังนั้น เจ้าหนี้ในคดีหลัง 

จึงไม่สามารถขออายัดเงินเดือนส่วนที่เหลือ (ร้อยละ 70) ต่อเจ้าพนักงาน

บังคับคดีอีกได้ เพราะเงินเดือนส่วนที่เหลือร้อยละ 70 ไม่อยู่ในความ 

รับผิดชอบแห่งการบังคับคดี

        ข. กรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีลดการอายัดลงเหลือร้อยละ 15 นั้น 

เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีพิจารณาจากพฤติการณ์แห่งการดำารงชีพ

ของลูกหนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป  จำานวนที่ลดไปร้อยละ 15 เมื่อรวมกับร้อยละ 

70 เป็นจำานวนร้อยละ 85 จึงไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  เจ้าหนี้

จึงไม่อาจขออายัดเงินจำานวนดังกล่าวได้

 ค. กรณีนี้กรมบังคับคดีมีแนวปฏิบัติในการพิจารณาการอายัด 

เงนิเดอืนของลกูหนี ้โดยพจิารณาถงึการดำารงชพีของลกูหนีใ้หอ้ายดัไดไ้มเ่กนิ 

ร้อยละ 30 ซึ่งส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 70 ถือเป็นเงินเพื่อการดำารงชีพของ 

ลกูหนี ้ เมือ่เจา้หนีใ้นคดแีรกขออายดัเงนิเดอืนเพยีงรอ้ยละ 15 ไมเ่ตม็จำานวน   

เงินส่วนที่เหลือที่มิได้ถูกอายัดอีกร้อยละ 15 เจ้าหนี้ในคดีหลังสามารถ 

ขออายัดได้
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ข้อ 14

ถาม  ลูกหนี้จะต้องถูกอายัดเงินเดือนเป็นระยะเวลานานเท่าใด
จึงจะถอนการอายัดเงินเดือน และเมื่อครบ 10 ป ี
แล้วลูกหนี้จะหลุดพ้นจากการถูกอายัดเงินเดือนหรือไม่
 
ตอบ  
 การอายัดเงินเดือนเป็นการอายัดอย่างต่อเนื่อง (กรณีที่ลูกหนี้ยังคง

ทำางานอยู่ที่เดิม) มีผลจนกว่าหนี้ตามคำาพิพากษาจะได้รับชำาระครบถ้วน 

แม้ระยะเวลาจะเกิน 10 ปี

ข้อ 15

ถาม  ลูกหนี้จะสามารถขอลดการอายัดเงินเดือน
ได้หรือไม่ เพียงใด

ตอบ  
 หากลูกหนี้มีความจำาเป็น  เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถพิจารณา 

จากความจำาเป็นของลูกหนี้ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถลดอายัด 

เงินเดือนของลูกหนี้ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำานวนเงินที่อายัดไว้เดิม  

ซึง่ลกูหนีต้อ้งนำาสง่หลกัฐานประกอบการพจิารณาของเจา้พนกังานบงัคบัคดี 

ได้แก่  หลักฐานความจำาเป็นในการดำารงชีพ เช่น ค่าน้ำา ค่าไฟ ค่าเช่าบ้าน 

ค่าเลี้ยงดูบุพการี คู่สมรส บุตร เป็นต้น
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 หากลูกหนี้มีความจำาเป็นที่จะขอลดอายัดเงินเดือนมากกว่าที่ 

เจ้าพนักงานบังคับคดีกำาหนด ลูกหนี้สามารถยื่นคำาร้องขอลดการอายัด 

เงินเดือนต่อศาลได้ แต่ในขณะเดียวกันเจ้าหนี้สามารถที่จะคัดค้านคำาสั่ง 

ลดการอายัดของเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อศาลได้เช่นกัน และการลดการ

อายัดมีผลทำาให้การชำาระหนี้ครบช้าลง ซึ่งมีผลทำาให้ลูกหนี้จะต้องรับภาระ 

ในการชำาระดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น

ข้อ 16

ถาม  กรณีศาลมีคำาพิพากษาให้ลูกหนี้ชำาระค่าอุปการะเลี้ยงดู
เป็นประจำาทุกเดือน แต่ลูกหนี้ค้างชำาระมากว่า 1 ปี 
เจ้าหนี้จะขออายัดเงินเดือนของลูกหนี้ทั้งที่ต้องนำาส่ง
ปัจจุบันและที่ค้างชำาระย้อนหลังได้หรือไม่
 
ตอบ  
 กรณีที่ศาลมีคำาสั่งให้ลูกหนี้ชำาระเงินเป็นรายเดือน เจ้าพนักงาน 

บังคับคดีจะอายัดเงินตามจำานวนที่ศาลมีคำาสั่ง โดยไม่ต้องนำามาตรา  

286(3) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับ  

(แม้ลูกหนี้จะมีเงินคงเหลือน้อยกว่า 10,000.-บาทก็ตาม) ดังนั้น เจ้าหนี้ 

จงึสามารถขอใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดอีายดัคา่อปุการะเลีย้งดไูดเ้ปน็รายเดอืน

นับตั้งแต่วันที่เจ้าหนี้ตั้งเรื่องขออายัด (เป็นการอายัดตามคำาสั่งของศาล)
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 ส่วนค่าอุปการะเลี้ยงดูที่ค้างชำาระก่อนนั้น หากเจ้าหนี้ประสงค์ 

จะขออายัดเงินเดือนเพิ่มเติมก็สามารถแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี 

เพื่อให้ดำาเนินการอายัดได้  โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะพิจารณาจาก 

ข้อเท็จจริงในสำานวนประกอบก่อนมีคำาสั่ง ซึ่งคู่ความสามารถยื่นคำาร้อง 

ขอให้ศาลมีคำาสั่งเป็นอย่างอื่นได้ แต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถนำาเจ้าพนักงาน 

บังคับคดียึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องอื่นของลูกหนี้ตามคำาพิพากษา

เพื่อบังคับส่วนที่ค้างชำาระก็ได้

ข้อ 17

ถาม  กรณีที่ลูกหนี้ถูกอายัดเงินเดือน  
แต่ได้ลาออกจากงานมาแล้ว   
และลูกหนี้ยังคงส่งเงินอายัดเท่าจำานวนเดิมอยู่ 
จะสามารถทำาได้หรือไม่ และหากลูกหนี้ประสงค์จะชำาระหนี้
ทั้งหมด จะต้องดำาเนินการอย่างไร
 
ตอบ  
 ลูกหนี้สามารถนำาส่งเงินเท่าจำานวนที่ถูกอายัดได้เช่นเดิม แต่ทั้งนี้ 

ลูกหนี้ควรจะนำาส่งหลักฐานการออกจากงาน พร้อมแถลงว่าประสงค์ 

จะนำาส่งเงินเพื่อชำาระหนี้ตามหมายบังคับคดี เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดี 

ได้รับเงินจากลูกหนี้แล้ว จะจัดทำาบัญชีแสดงรายการรับ - จ่าย เพื่อเรียก 

ให้เจ้าหนี้มารับเงินต่อไป
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 หากลูกหนี้ประสงค์จะชำาระหนี้ตามหมายบังคับคดีทั้ งหมด  

ลูกหนี้สามารถขอให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีคิดหนี้ที่ เหลือ รวมทั้ ง 

ค่าฤชาธรรมเนียมเพื่อขอวางเงินชำาระหนี้ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี 

และเมื่อชำาระหนี้ครบถ้วนแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะถอนการอายัด 

และถอนการบังคับคดีต่อไป

ข้อ 18

ถาม  เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับเงินจากการอายัดแล้ว  
เจ้าหนี้จะสามารถขอรับเงินได้ทันทีหรือไม่
 

ตอบ  
 เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับเงินจากการอายัดแล้ว เจ้าพนักงาน

บังคับคดีจะต้องรอระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ส่งเงินล่วงพ้นก่อน  

(รอพ้นระยะเวลาที่กำาหนดให้เจ้าหนี้อื่นร้องขอเฉลี่ยได้) จึงจะจัดทำาบัญชี

แสดงรายการรับ - จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ แต่หากเป็นคดีที่จำาเลยขาดนัด

เจ้าพนักงานบังคับคดีจะจ่ายเงินได้เมื่อพ้นกำาหนด 6 เดือนนับแต่วันที่ลูกหนี้

ได้รับหมายแจ้งอายัด
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ข้อ 19

ถาม  ค่าธรรมเนียมในการถอนการอายัด  
ผู้ใดมีหน้าที่ต้องชำาระ

ตอบ  
 กรณทีีม่กีารขอถอนอายดัทรพัยน์ัน้ ผูท้ีต่อ้งรบัผดิชอบในการชำาระ 

ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี คือ เจ้าหนี้ผู้ขออายัด ตามมาตรา 169/2  

วรรคท้าย แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยจะต้องชำาระ 

ในอัตราร้อยละ 1 ของจำานวนเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งอายัดไว้  

เว้นแต่คู่กรณีจะมีข้อตกลงกันเป็นอย่างอื่น
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23544

37094

99539

65367

การจำาหน่าย

ทรัพย์สิน



ข้อ 1 

ถาม  หากสนใจที่จะซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด
ของเจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องทำาอย่างไร
จึงจะไม่ซื้อทรัพย์ผิดแปลงหรือผิดหลัง
 
ตอบ  
 ผู้ที่สนใจเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี 

จะตอ้งตรวจสอบรายละเอยีดเกีย่วกบัตวัทรพัยส์นิทีจ่ะทำาการขายทอดตลาด

ตามที่ปรากฏในประกาศขายทอดตลาดและภาพถ่ายสภาพทรัพย์ ประกอบ

กับแผนที่การไป ว่าตรงตามที่ประกาศขายทอดตลาดระบุไว้หรือไม่ก่อน   

หากท่านเห็นว่าทรัพย์ที่จะทำาการขายไม่ตรงตามที่ระบุในประกาศขาย 

ทอดตลาด ควรติดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อนที่จะมีการขายทอดตลาด 

เพื่อที่จะได้ตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
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ข้อ 2

ถาม  ในการซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด 
สามารถลงชื่อผู้ซื้อเป็น 2 คนได้หรือไม่
 
ตอบ  
 สามารถลงชื่อกี่คนก็ได้ แต่ต้องลงชื่อร่วมกันทุกคนก่อนการวางเงิน 

เข้าสู้ราคา และหากคนที่เข้าชื่อด้วยกันมิได้มาในวันขายทอดตลาด ต้องมี 

หนงัสอืมอบอำานาจจากผูซ้ือ้ทรพัยร์ายนัน้มาแสดงประกอบการลงชือ่เขา้สูร้าคา 

ข้างต้นด้วย ทั้งนี้หากซื้อได้จะมาขอเปลี่ยนแปลงชื่อภายหลังไม่ได้

ข้อ 3

ถาม  ผู้ที่ประมูลซื้อทรัพยได้แต่มิได้ชำาระราคาภายในกำาหนด 
สามารถร่วมเข้าสู้ราคาซื้อทรัพย ในการขายทอดตลาด
ได้อีกหรือไม่ และต้องวางหลักประกันการเข้าสู้ราคา
เป็นจำานวนเท่าใด
 
ตอบ  
 ในกรณทีีผู่ซ้ือ้ทรพัยม์ไิดช้ำาระเงนิสว่นทีเ่หลอืภายในกำาหนด  สามารถ 

เข้าประมูลซื้อทรัพย์ได้ ทั้งในคดีเดิมและที่ตนมิได้ชำาระราคาภายในกำาหนด 

และในคดอีืน่ทีต่นสนใจเขา้สูร้าคา แตต่อ้งวางหลกัประกนัในการเขา้สูร้าคาเปน็ 

จำานวนสองเทา่ของจำานวนเงนิหลกัประกนัทีก่ำาหนดไวใ้นประกาศขายทอดตลาด
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ข้อ 4

ถาม  หากต้องการประมูลทรัพย์ 
แต่ไม่ทราบรายละเอียดของคดี   
รู้แต่ที่ตั้งของทรัพย์ที่จะทำาการขายทอดตลาด  
ควรทำาอย่างไร
 
ตอบ  
 หากทรัพย์ดังกล่าวอยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาดทรัพย์  

ทา่นสามารถตรวจสอบเบือ้งตน้ไดใ้นเวบ็ไซตข์องกรมบงัคบัคด ีโดยตรวจสอบ 

ได้จากโปรแกรมขายทอดตลาดทรัพย์ของกรมบังคับคดี แล้วจะพบแผนที่ 

ประเทศไทย ให้เลือกจังหวัดที่สนใจจะซื้อ เลือกเขตที่สนใจจะซื้อ 

จะพบรายการทรพัยท์ีจ่ะทำาการขาย  แลว้ดรูายละเอยีดแตล่ะรายการวา่เปน็

ทรัพย์รายการที่สนใจจะซื้อหรือไม่ หากตรวจสอบไม่พบจะต้องตรวจสอบ 

รายละเอยีดกบัสำานกังานบงัคบัคดใีนเขตทีท่รพัยต์ัง้อยู ่ โดยแจง้รายละเอยีด 

เท่าที่ทราบกับเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์นั้น
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ข้อ 5

ถาม  หากสนใจทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการบังคับคดี 
แต่ยังไม่มีการประกาศขาย
สามารถเข้าซื้อทรัพย์ดังกล่าวได้หรือไม่
 

ตอบ  
 หากยังไม่มีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับคดี  

ท่านยังไม่สามารถซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดได้

 

ข้อ 6

ถาม  การขายทอดตลาดทรัพย์โดยการจำานองติดไป
กับปลอดการจำานอง แตกต่างกันอย่างไร
 
ตอบ  
 ในการขายทอดตลาดทรัพย์โดยปลอดการจำานอง ผู้ซื้อทรัพย์เพียง 

แต่ชำาระเงินค่าซื้อทรัพย์ครบถ้วนตามที่ประมูลได้ ย่อมได้ทรัพย์ไป 

โดยปลอดจากภาระจำานอง

 ส่วนการขายทอดตลาดโดยการจำานองติดไป  ผู้ซื้อทรัพย์นอกจาก 

ต้องชำาระราคาค่าซื้อทรัพย์กับเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ครบถ้วนแล้ว 

ยังจะต้องชำาระหนี้จำานองกับผู้รับจำานองด้วย
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ข้อ 7

ถาม  ในกรณีการขายทอดตลาดโดยการจำานองติดไป 
ผู้สนใจเข้าประมูลซื้อทรัพย์สามารถตรวจสอบ
ยอดหนี้จำานอง ณ ปัจจุบันก่อนเข้าประมูลได้อย่างไร
 

ตอบ  
 ในการขายทอดตลาดโดยการจำานองติดไป ผู้ซื้อควรสอบถาม 

ยอดหนี้จำานองจากผู้รับจำานองโดยตรง เพื่อทราบยอดหนี้จำานองที่แท้จริง 

ที่ค้างอยู่ ณ ปัจจุบัน
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ข้อ 8

ถาม  โจทก์แถลงงดการขาย หมายความว่าอย่างไร 
ครั้งต่อไปจะขายหรือไม่ หรือ งดการขายตลอดไป
 
ตอบ  
 โจทก์แถลงงดการขาย หมายความว่า โจทก์ของดการบังคับคดีไว้
ชั่วคราว โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์
ทีท่ำาการขายทอดตลาด สว่นจะงดการขายทอดตลาดเปน็ระยะเวลาเทา่ใดนัน้  
ขึ้นอยู่กับคู่ความที่จะตกลงกัน

 

ข้อ 9

ถาม  ถ้าคู่ความงดขายหรือเจ้าพนักงานงดขาย  
จะนับการขายครั้งต่อไปอย่างไร
 

ตอบ  
 หากการขายทอดตลาดนัดใด มีเหตุให้ต้องงดการขายไว้ ไม่ว่า 
คู่ความงดขายหรือเจ้าพนักงานงดขาย จะถือว่าไม่มีการขายในนัดนั้น  
เช่น ประกาศขายทอดตลาดไว้ 6 นัด ขายครั้งแรกเริ่มที่ 100 % ของราคา 
ประเมิน  ครั้งที่ 2 เริ่มที่ 90 % ของราคาประเมิน ครั้งที่ 3 เริ่มที่ 80 %  
ของราคาประเมิน ครั้งที่ 4 เริ่มที่ 70 % ของราคาประเมิน หากการ 
ขายทอดตลาดนัดแรกงดการขายไว้ นัดที่ 2 ราคาจะเริ่มต้นที่ 100 %  
ของราคาประเมิน  เพราะถือว่านัดแรกยังไม่มีการขาย
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ข้อ 10

ถาม  ผู้สนใจเข้าประมูลซื้อทรัพย์มีสิทธิเข้าไปดูทรัพย์
ที่จะทำาการขายทอดตลาดได้หรือไม่
 

ตอบ  
 ผู้สนใจเข้าประมูลซื้อทรัพย์มีสิทธิเพียงตรวจดูจากสภาพภายนอก

เท่านั้น ไม่มีสิทธิเข้าไปดูในทรัพย์ที่จะทำาการขายทอดตลาดได้  แม้ว่าจะ 

ไม่มีบุคคลอาศัยอยู่ในสถานที่ดังกล่าวก็ตาม 

 

ข้อ 11

ถาม  จำาเลยมีสิทธิในการตรวจดูสำานวน
ที่มีการบังคับคดีได้หรือไม่
 

ตอบ  
 จำาเลยเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ย่อมมีสิทธิขอตรวจดูสำานวนได้
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ข้อ 12

ถาม  เจ้าของกรรมสิทธิ์ มีสิทธิอย่างไรบ้าง
ในทรัพย์ของตนที่อยู่ระหว่างถูกยึด
และประกาศขายทอดตลาด

ตอบ  
 แม้ทรัพย์อยู่ระหว่างถูกยึดและประกาศขายทอดตลาด กรรมสิทธิ์ 

ในทรัพย์ยังเป็นของเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่  ดังนั้นเจ้าของกรรมสิทธิ์  

ยังคงมีสิทธิในการครอบครองอยู่อาศัยได้แต่ไม่อาจทำานิติกรรมใดๆ 

เกี่ยวกับทรัพย์นั้นหรือทำาให้ทรัพย์เสื่อมเสียประโยชน์โดยต้องย้ายออก 

เมื่อมีการขายทอดตลาดและผู้ซื้อชำาระราคาครบถ้วน
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ข้อ 13

ถาม  กรณีนำาทรัพย์กลับมาขายทอดตลาดใหม่  
เนื่องจากผู้ซื้อไม่ชำาระราคาครบถ้วนภายในกำาหนด  
ราคาเริ่มต้นในการขายทอดตลาดในนัดที่ขายใหม่
จะเริ่มที่ราคาเท่าไร
 

ตอบ  
 เมือ่เจา้พนกังานบงัคบัคดรีบิมดัจำาแลว้นำาทรพัยอ์อกขายทอดตลาดใหม ่ 

ในการขายทอดตลาดครั้งใหม่นี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะกำาหนดราคา

เริ่มต้นเท่ากับราคาเริ่มต้นของนัดที่มีการรับราคาและมีการเคาะไม้ขาย  

เช่น หากมีการรับราคาในนัดที่ 2 ซึ่งราคาเริ่มต้นอยู่ที่  90 % ของ 

ราคาประเมิน  ไม่ว่าผู้ซื้อจะเสนอราคาสูงเพียงใดก็ตาม เมื่อมีการเคาะไม้ 

ขายแล้ว หากต่อมามีการริบมัดจำา การขายทอดตลาดครั้งใหม่จะกำาหนด 

ราคาเริ่มต้นที่ 90 % ของราคาประเมิน
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ข้อ 14

ถาม  ในการประกาศขายทอดตลาดคดีหนึ่ง  
มีทรัพย์ที่ประกาศขายหลายรายการ
สามารถเข้าซื้อรายการเดียวได้หรือไม่ อย่างไร

ตอบ  
 ต้องดูว่าตามประกาศขายทอดตลาด  ระบุว่าขายรวมกันไป หรือ

ขายแยกรายการ หากประกาศขายทอดตลาดระบุว่าให้ขายรวมกันไป  ก็ไม่

สามารถแยกซื้อบางรายการได้

ข้อ 15

ถาม  ประกาศขายทอดตลาดตามสำาเนาเอกสารสิทธิ
หมายความว่าอย่างไร
 
ตอบ  
 หมายความวา่ กอ่นทีเ่จา้พนกังานบงัคบัคดจีะประกาศขายทอดตลาด  

ผู้ครอบครองเอกสารสิทธิไม่ส่งมอบต้นฉบับเอกสารสิทธิต่อเจ้าพนักงาน 

บังคับคดี เช่น ไม่ส่งต้นฉบับโฉนดที่ดิน หรือต้นฉบับหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์

ห้องชุด ดังนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงต้องประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ 

ตามสำาเนาเอกสารสิทธิ และผู้ซื้อได้ต้องไปดำาเนินการขอออกใบแทน 

เอกสารสิทธิ ณ สำานักงานที่ดินเอง
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ข้อ 16

ถาม  ผู้ใดมีสิทธิขอหักส่วนได้ใช้แทนราคา
 
ตอบ   
 ผู้ใดมีสิทธิขอหักส่วนได้ใช้แทนคือ
 1 ผู้มีชื่อในเอกสารสิทธิร่วมกับลูกหนี้ตามคำาพิพากษา หรือผู้มีส่วน 
ได้เสียจากกองมรดกตามคำาพิพากษา
 2. เจ้าหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ขายตามคำาชี้ขาดของศาล
 3. คู่สมรสที่ศาลมีคำาสั่งอนุญาตให้กันส่วนแล้ว

 

ข้อ 17

ถาม  มีกรณใดบ้างหรือไม่ ที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ขายทอดตลาดได้แล้ว แต่ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดี
กลับนำาทรัพย์รายการนั้นมาขายทอดตลาดใหม่
 
ตอบ  
 มีในกรณีดังนี้
 1. กรณีผู้ซื้อทรัพย์ได้ไม่ชำาระเงินค่าซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือภายใน
กำาหนด  เจ้าพนักงานบังคับคดีจะริบเงินมัดจำา  และจะนำาทรัพย์รายการนั้น
ออกขายทอดตลาดใหม่
 2. กรณีศาลมีคำาสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาด หรือเพิกถอน
กระบวนการบงัคบัคดบีางสว่น เจา้พนกังานบงัคบัคดจีะนำาทรพัยร์ายการนัน้ 
ออกขายทอดตลาดใหม่
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ข้อ 18

ถาม  การร้องขัดทรัพย์ หมายความว่าอย่างไร  
และเจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาด
นำาทรัพย์ที่มีการร้องขัดทรัพย์หรือไม่ อย่างไร
 

ตอบ  
 การร้องขัดทรัพย์ หมายความว่า มีบุคคลที่กล่าวอ้างว่าทรัพย์ที่ 

เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ ไม่ใช่ของลูกหนี้ตามคำาพิพากษา และเมื่อ 

เจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับสำาเนาคำาร้องขัดทรัพย์แล้ว ต้องงดการ 

ขายทอดตลาดทรัพย์รายการนั้นไว้ก่อน เพื่อรอคำาวินิจฉัย ชี้ขาดของศาล  

หากศาลมีคำาวินิจฉัยแล้วว่าเป็นทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำาพิพากษา  

เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงจะนำาทรัพย์รายการนั้นมาขายทอดตลาดต่อไป

 

สำาเนาคำาร้อง

ขัดทรัพย์
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ข้อ 19

ถาม  ขั้นตอนการเข้าประมูลซื้อทรัพย์
ในการขายทอดตลาด ต้องทำาอย่างไรบ้าง
 
ตอบ  
 ขั้นตอนการเข้าประมูลซื้อทรัพย์ มีดังนี้

 1. ผู้สนใจเข้าสู้ราคาต้องลงทะเบียนและวางหลักประกันในการ 

เข้าสู้ราคาตามที่ระบุในประกาศขายทอดตลาด

 2. เมื่อถึงลำาดับที่ตนสนใจเข้าประมูล  ให้ยกป้ายเสนอราคา

 3. หากทา่นเปน็ผูเ้สนอราคาสงูสดุ  ทา่นตอ้งทำาสญัญากบัเจา้พนกังาน

บังคับคดีและให้ถือว่าหลักประกันตามข้อ 1 เป็นเงินมัดจำา แต่หากซื้อไม่ได้  

ทา่นสามารถขอรบัหลกัประกนัในการเขา้สูร้าคาทีว่างไวค้นืเมือ่เสรจ็สิน้การขาย

 

ขั้นตอนการเข้าประมูลซื้อทรัพย์ มีดังนี้
 1. ผู้สนใจเข้าสู้ราคาต้องลงทะเบียนและวาง 
หลักประกันในการเข้าสู้ราคาตามที่ระบุในประกาศ
ขายทอดตลาด
 2. เมื่อถึงลำาดับที่ตนสนใจเข้าประมูล ให้ยกป้าย
เสนอราคา
 3. หากท่านเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด ท่านต้อง. 
ทำาสัญญากับเจ้าพนักงานบังคับคดีและให้ถือว่า 
หลักประกัน
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ข้อ 20

ถาม  โจทก์จะเข้าประมูลซื้อทรัพย์เอง  
ต้องวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาหรือไม่
 
ตอบ  
 หากโจทก์เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์เหนืออสังหาริมทรัพย์ เช่น ผู้รับจำานอง 

และศาลมีคำาสั่งอนุญาตให้ได้รับชำาระหนี้บุริมสิทธิ์แล้ว  โจทก์ไม่ต้องวาง

หลักประกันการเข้าสู้ราคา แต่หากโจทก์เป็นผู้ซื้อได้หรือเป็นผู้ผูกพันราคา 

ต้องวางเงินร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นในวันที่ซื้อได้หรือผูกพันราคา

 หากโจทก์มิได้เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ โจทก์ต้องวางเงินหลักประกัน 

การเข้าสู้ราคาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศขายทอดตลาด
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ข้อ 21

ถาม  ผ ูใดบ้างที่มีสิทธิคัดค้านราคา
และสามารถคัดค้านราคาได้กี่ครั้ง
 

ตอบ  
 ผู้ที่มีสิทธิคัดค้านราคา ได้แก่ โจทก์ จำาเลย ผู้รับจำานอง ผู้ร้องเฉลี่ย  

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

 การคัดค้านราคาจะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้เสนอราคาในวันขายทอดตลาด 

ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีจะสอบถามบุคคลผู้มีสิทธิคัดค้านราคาที่มาดูแล 

การขายในวันนั้นว่าจะคัดค้านราคาหรือไม่ หากมีบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

คัดค้านราคา เจ้าพนักงานบังคับคดีจะเลื่อนการขายในนัดนั้นออกไป 

โดยให้ผู้เสนอราคาสูงสุดผูกพันราคาในการขายไว้ ในการขายครั้งต่อไป 

เจา้พนกังานบงัคบัคดจีะไมฟ่งัคำาคดัคา้น ไมว่า่จะเคยคดัคา้นหรอืไมเ่คยคดัคา้น  

หรอืไมม่าในคราวกอ่นทกุราย (ทรพัยห์นึง่รายการ มกีารคดัคา้นราคาไดเ้พยีง

ครั้งเดียว)
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ข้อ 22

ถาม  ในการขายทอดตลาด ผู้มีส่วนได้เสีย
ควรมาดูแลการขายทอดตลาดหรือไม่  
และประโยชน์ในการคัดค้านราคาเพื่ออะไร
 
ตอบ  
 ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในทรพัยท์ีท่ำาการขายทอดตลาดควรมาดแูลการขาย 

เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของตนเอง เนื่องจากหากไม่มีผู้มีส่วนได้เสีย 

มาดูแลการขายในการขายทอดตลาด เมื่ อมีผู้ เ สนอราคาสู งสุด 

ในการขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีจะเคาะไม้ขายทอดตลาดให้

แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด ซึ่งหากขายทอดตลาดได้ราคาต่ำากว่าหนี้ โจทก์จะได้

รับชำาระหนี้ไม่ครบถ้วน ซึ่งจะต้องสืบหาทรัพย์ของจำาเลยเพิ่ม ทำาให้เสีย 

ค่าใช้จ่าย ส่วนจำาเลยเมื่อโจทก์ได้รับชำาระหนี้ไม่ครบถ้วน จำาเลยก็อาจถูก 

ยึดทรัพย์อื่นเพิ่มเติม แต่หากผู้มีส่วนได้เสียมาดูแลการขายและมีผู้เสนอ 

ราคาสูงสุด ผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีสิทธิที่จะคัดค้านราคาได้ ทำาให้มีการ 

เลื่อนการขายไป 1 นัด เพื่อให้ผู้คัดค้านหาผู้เข้าสู้ราคาตามที่ต้องการ

 การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายทอดตลาดออกไป ก็เพื่อให้

ผู้มีส่วนได้เสียหาผู้เข้าสู้ราคาที่ให้ราคาที่ต้องการมาเข้าประมูลแข่งขัน  และ 

หากมีการเล่ือนการขายทอดตลาดออกไปถือว่ายังไม่มีการขายทอดตลาดทรัพย์

ดังนั้นในระหว่างนี้โจทก์กับจำาเลยยังสามารถตกลงกันได้และมาของด 
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การขายทอดตลาดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยมีความยินยอมของผู้มี 

สว่นไดเ้สยีครบถว้น โดยการคดัคา้นราคา ผูม้สีว่นไดเ้สยีมสีทิธคิดัคา้นราคาได้ 

เพยีง 1 ครัง้ ในการขายทอดตลาดทีม่ผีูเ้สนอราคาในครัง้แรก หากผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ไม่มาดูแลการขายในนัดนั้น สิทธิ ในการคัดค้านราคาย่อมเสียไป 

เพราะถือว่าไม่ติดใจคัดค้านราคา และไม่ว่าผู้มีส่วนได้เสียรายอื่นจะได้ใช้ 

สทิธคิดัคา้นราคาไปแลว้หรอืไม ่หากผูม้สีว่นไดเ้สยีไมม่าดแูลการขายในนดันัน้   

ก็ไม่สามารถใช้สิทธิคัดค้านราคาได้อีก
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ข้อ 23

ถาม  สมมุติ ผู้ซื้อได้เข้าประมูลบ้านพร้อมที่ดิน 
ซึ่งกรมบังคับคดีได้ตั้งราคาที่ 900,000 บาท  
และผู้ซื้อทรัพย์ก็รับราคาเพียงผู้เดียว 
โดยไม่มีผู้เข้าสู้ราคา ทางโจทก์ก็มิได้คัดค้านราคาด้วย 
แต่เจ้าของทรัพย์คัดค้านราคาไว้ที่ 1,600,000 บาท 
ดังนั้น กรมบังคับคดีจึงได ใหผูซื้อผูกพันราคาไว้
เพื่อรอในครั้งต่อไป ว่าจำาเลยจะหาผู้มาเข้าสู้ราคา
ตามที่จำาเลยคัดค้านไว้ ทำา ใหผูซื้อไม่เข้าใจว่าการคัดค้าน
ราคาของจำาเลยหมายถึงอะไร คือ ในครั้งต่อไป
หากจำาเลยสามารถหาผู้เข้าสู้ราคาได้
จะต้องเริ่มประมูลใหม่หรือไม่ ในราคาที่ผู้ซื้อรับไว้ 
ใช่หรือไม่ หรือผู้เข้าสู้ราคาจะต้องรับราคาที่จำาเลยคัดค้าน
ในราคาที่ 1,600,000 บาท
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ตอบ  
 ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิคัดค้านราคา ไม่ว่าจะคัดค้านราคา

ที่เท่าใดก็ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 ทวิ   

กำาหนดให้ผู้ที่คัดค้านราคาหาผู้ที่จะซื้อในราคาที่ตนต้องการมาเสนอราคา 

ในการขายทอดตลาดนัดต่อไป ซึ่งในการขายครั้งต่อไป  ซึ่งราคาเริ่มต้นจะ 

เริม่จากราคาทีผู่ผ้กูพนัใหร้าคาไว ้(กรณตีามคำาถามเปน็จำานวน 900,000 บาท)  

และในการขายครั้งนี้ หากไม่มีผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาที่มีการผูกพันไว้ 

เจา้พนกังานบงัคบัคดจีะเคาะไมข้ายใหแ้กผู่ผ้กูพนัราคา แตห่ากมผีูเ้สนอราคา

สูงกว่าที่ผู้ผูกพันเสนอราคาไว้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะเคาะไม้ขายให้แก่ผู้ที่

ให้ราคาสูงสุดนั้น
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ข้อ 24

ถาม  หลักเกณฑ์ในการขอขยายระยะเวลาในการชำาระราคา
ส่วนที่เหลือมีอย่างไรและสามารถขยายระยะเวลา
ในการชำาระราคาส่วนที่เหลือได้กี่ครั้ง
 
ตอบ 
 ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดตลาดต้องชำาระราคาทรัพย์ 
ให้ครบถ้วนต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 15 วันนับแต่วันที่ซื้อได้ แต่
หากผู้ซื้อประสงค์ขยายระยะเวลาในการชำาระราคาส่วนที่เหลือ ผู้ซื้อต้อง
ยื่นคำาร้องขอขยายการชำาระราคาส่วนที่เหลือต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี 
ก่อนครบกำาหนด 15 วันดังกล่าว โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะพิจารณา
อนุญาตได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 1. ผูซ้ือ้ตอ้งมหีลกัฐานการขอสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิมาแสดง หรอื
 2. ผู้ซื้อขอวางเงินเพิ่มอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของราคาที่ซื้อได้
 3. หากเป็นกรณีที่ผู้ซื้อเคยเป็นผู้ทิ้งมัดจำา ไม่ว่าในคดีใดหรือคดีนั้น  
เคยมกีารทิง้มดัจำามากอ่น แมว้า่มหีลกัฐานการขอสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิ 
หรือเหตุอื่น ผู้ซื้อต้องวางเงินเพิ่มอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของราคา 
ที่ซื้อได้ด้วย
 เจ้าพนักงานบังคับคดีจะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 3 
เดือนนับแต่วันครบกำาหนดและการขอขยายระยะเวลาวางเงินจะกระทำาได้ 
เพยีงครัง้เดยีวไมว่า่กรณใีด ๆ  เจา้พนกังานบงัคบัคดจีะไมอ่นญุาตใหข้ยายการ 

วางเงินอีก
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ข้อ 25

ถาม  หากประมูลซื้อทรัพย์ได้แล้ว 
ผู้ซื้อทรัพย์ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
 
ตอบ 
 นอกจากราคาทรพัยท์ีต่อ้งชำาระครบแลว้ ผูซ้ือ้ทรพัยต์อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

เพิ่มเติม ดังนี้

 1. ค่าอากรปิดใบรับเงินชำาระต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี

 2.  คา่ธรรมเนยีมในการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์คา่ภาษตีา่ง ๆ  และ

ค่าธรรมเนียมที่เจ้าพนักงานที่ดินอาจเรียกเก็บ ให้ชำาระ ณ สำานักงานที่ดิน

$
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ข้อ 26

ถาม  หากซื้อทรัพย์จากการขายทอกตลาดแล้ว 
ผู้มีส่วนได้เสียในคดีมีสิทธิร้องขอเพิกถอน
การขายทอดตลาดต่อศาลหรือไม่ 
และหากมีการร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด 
ผู้ซื้อต้องดำาเนินการอย่างไร
 

ตอบ 
 ตามกฎหมาย ผูม้สีว่นไดเ้สยีในคดสีามารถรอ้งขอเพกิถอนการขายตอ่

ศาลได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนดไว้ 

 ในคดีที่มีการร้องเพิกถอนการขายทอดตลาด ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะยื่น 

คำาร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อขอขยายระยะเวลาการวางเงิน 

ส่วนที่เหลือออกไปจนกว่าศาลจะมีคำาสั่งถึงที่สุดในเรื่องคำาร้องขอเพิกถอน 

การขายทอดตลาด โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมบังคับคดีกำาหนด  

นอกจากนี้ผู้ซื้อยังมีสิทธิยื่นคำาร้องคัดค้านคำาร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดนั้น

ต่อศาล
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ข้อ 27

ถาม  หากผู้รับจำานองเป็นผู้ประเมินซื้อทรัพย์ได้
และใช้สิทธิหักส่วนได้ใช้แทน 
ผู้รับจำานองสามารถขอรับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์
ไปก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดทำาบัญชีเสร็จ ได้หรือไม่
 

ตอบ 
 กรณีนี้ ผู้รับจำานองจะรับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ได้เมื่อเจ้าพนักงาน

บังคับคดี ได้จัดทำา “รายงานหักส่วนได้ใช้แทน” คือการนำาจำานวนเงิน

ทีผู่ร้บัจำานองมสีทิธไิดร้บัชำาระหกักบัราคาทีซ่ือ้ไดแ้ลว้ ผูร้บัจำานองไมต่อ้งวาง

เงินเพิ่ม ก็สามารถรับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ได้ แต่หากต้องวางเงินเพิ่ม ผู้รับ 

จำานองจะตอ้งวางเงนิเพิม่ภายในระยะเวลาทีเ่จา้พนกังานบงัคบัคดกีำาหนดกอ่น  

จึงจะสามารถรับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ได้ก่อนทำาบัญชีเสร็จ
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ข้อ 28

ถาม  กรณีผู้ถือกรรมสิทธ ในทรัพย์ที่ทำาการขายทอดตลาด
เสียชีวิตลงก่อนที่ผู้ซื้อจะรับโอนกรรมสิทธิ์ 
จะมีผลต่อการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ทำาการขายทอดตลาด

ตอบ 
 ในกรณีที่ศาลไม่มีคำาสั่งให้งดการบังคับคดี เมื่อผู้ซื้อชำาระราคา 

ครบถ้วน เจ้าพนักงานมีหน้าที่จะต้องออกหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานที่ดิน 

โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งแตกต่างจากการโอนกรรมสิทธิ์ทั่วไป ดังนั้น 

หากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ทำาการขายทอดตลาดเสียชีวิตลงก่อนที่ 

ผู้ซื้อจะรับโอนกรรมสิทธิ์ จึงไม่มีผลต่อการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อจาก 

การขายทอดตลาดแต่อย่างใด
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ตอบ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีผู้อาศัย ไม่ว่าจะเป็นจำาเลยหรือบริวาร ผู้ซื้อจะ

เข้าไปในทรัพย์ที่ซื้อโดยทันทีไม่ได้ ต้องยื่นคำาร้องต่อศาลที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ 

ในเขต เพือ่ขอใหศ้าลออกคำาบงัคบัและออกหมายบงัคบัคดใีหข้บัไลจ่ำาเลยและ

บรวิารออกไปจากทรพัยน์ัน้และนำาเจา้พนกังานบงัคบัคดไีปดำาเนนิการขบัไล่

จำาเลยและบริวารเพื่อส่งมอบการครอบครองให้แก่ผู้ซื้อก่อน

ข้อ 30

ถาม  กรณีผู้ซื้อทรัพย์จาการขายทอดตลาดไม่ชำาระราคา

ภายในกำาหนดจึงถูกริบมัดจำา แล้วนำาทรัพย์ออกขายทอดตลาดใหม่ 

หากการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ำากว่า ที่ผู้ซื้อทรัพย์เคย

เสนอราคาสูงสุดในครั้งก่อน ผู้ซื้อต้องรับผิดส่วนต่างหรือไม่

ข้อ 29

ถาม  หากซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดแล้ว
ปรากฏว่า จำาเลยหรือผู้เช่าจากจำาเลยยังอาศัยอยู่
ผูซื้อได้สามารถครอบครองทรัพย์นั้นได้หรือไม่ 
หลังจากโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
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ตอบ 
 ผู้ซื้อทรัพย์เดิมที่ไม่ชำาระราคาภายในกำาหนดต้องรับผิดในจำานวน

เงินส่วนต่าง หากการขายทอดตลาดครั้งใหม่ขายได้ราคาที่ต่ำากว่าครั้งที่ตน

เป็นผู้ซื้อได้ โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้ผู้ซื้อเดิมนั้นชำาระราคาส่วนต่าง

ของราคาและค่าใช้จ่าย

ข้อ 31

ถาม  ขายทอดตลาดทรัพย์ได้แล้ว 
ทำาไมโจทก์ได้รับเงินส่วนได้จากการขายทอดตลาด
ไม่เต็มตามจำานวนที่ผู้ซื้อชำาระราคาค่าซื้อทรัพย์
 
ตอบ 
 เมื่อผู้ซื้อชำาระราคาครบถ้วนแล้ว เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด 
ต้องจ่ายตามลำาดับ ดังนี้
 1. ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
 2. เงินที่โจทก์วางทดรองค่าใช้จ่าย
 3. เจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ เช่น ผู้รับจำานอง เป็นต้น
 4. เจ้าหนี้สามัญ
 5. หากยังมีเงินเหลืออยู่อีก เจ้าพนักงานบังคับคดีจะจ่ายให้แก่ 
ลูกหนี้ต่อไป
 ดังนั้น เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดมิได้นำามาชำาระให้แก่เจ้าหนี้ 
ทัง้หมด ตอ้งชำาระคา่ฤชาธรรมเนยีมกอ่น และหากเจา้หนีไ้ดร้บัชำาระหนีไ้มค่รบถว้น 
ก็มีสิทธิบังคับคดีเอาทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย

กำาหนดต่อไป

63
สาระน่ารู้ด้านการบังคับคดีแพ่ง

กรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม



ข้อ 32

ถาม  หากโจทก์ยึดทรัพย์และขายทอดตลาดแล้ว
ปรากฏว่าโจทก์ยังได้รับชำาระหนี้ไม่ครบถ้วน 
หนี้ส่วนที่เหลือนี้จำาเลยสามารถขอผ่อนผันชำาระหนี้ได้หรือไม่ 
และหากจำาเลยไม่มีเงินชำาระหนี้ส่วนที่เหลือ
จะถูกฟ้องล้มละลายหรือไม่
 

ตอบ 
 หนีส้ว่นทีเ่หลอืนีจ้ำาเลยจะสามารถขอผอ่นผนัชำาระหนีไ้ดห้รอืไม ่ขึน้อยู่

กับการตกลงระหว่างโจทก์-จำาเลย และหากจำาเลยเป็นบุคคลที่มีหนี้สิน 

ล้นพ้นตัวและหนี้ส่วนที่เหลือเกินกว่า 1,000,000 บาท (สำาหรับบุคคล

ธรรมดา) หรือเกินกว่า 2,000,000 บาท (สำาหรับนิติบุคคล) ก็อาจถูกฟ้อง

ล้มละลายได้
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