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ค าถามของกรรมาธิการ : นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการขายทอดตลาด 

ซึ่งจะต้องมีคนไปยังสถานที่ขายทอดตลาดเพื่อไป bidding แข่งกัน จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้ 
ไม่สามารถด าเนินการได้ อีกทั้งมีทรัพย์ที่รอการขายทอดตลาด ลูกหนี้ก็อยากรีบขาย เพราะจะได้รับเงิน 
ไม่อย่างนั้นทรัพย์สินจะถูกถือไว้และจะน าไปจ าหน่ายกลับก็ไม่สามารถท าได้ อยากทราบว่ากรมบังคับคดี 
มีกระบวนการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

ค าตอบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมบังคับคดี 

มีปัญหาในเรื่องการขายทอดตลาด เนื่องจากห้องขายทอดตลาดจะเป็นที่รวมของคนหมู่มาก อาจส่งผลให้ 
เกิดการแพร่เชื้อ อีกทั้งภายใต้ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหาราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ จ ากัดการเดินทางระหว่างจังหวัด ซึ่งกรมบังคับคดีได้รายงานศาลขอให้ 
มีค าสั่งงดการขายทอดตลาดไว้ก่อน กรมบังคับคดีไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว กระบวนการหนึ่งที่กรมบังคับคดี
ได้ด าเนินการแล้วคือ การเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังไม่ครอบคลุมในทุกคดี และทุกพื้นที่   
นอกจากนี้ กรมบังคับคดีได้ศึกษาและเตรียมความพร้อมในการน าระบบขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์  
เข้ามาใช้ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านกฎระเบียบ ซึ่งอยู่ระหว่าง 
การยกร่างกฎกระทรวง และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา อย่างไรก็ตาม คาดว่ากรมบังคับคดี
จะน าร่องในการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ในคดีล้มละลายได้ภายในช่วงปลายปี 2564 และกรมบังคับคดี
จะเร่งรัดในการด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้ครอบคลุมการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีทั้งหมดต่อไป 
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ค าถามของกรรมาธิการ : นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 
เนื่องจากในการขายทอดตลาดมีผลต่อระบบเศรษฐกิจพอสมควร และทราบว่ากรมบังคับคดี  

มีคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ อยากทราบว่าผลการขายทอดตลาดที่ผ่านมา ราคาที่ขายได้กับราคา  
ที่คณะกรรมการก าหนด สัดส่วนโดยเฉลี่ยคิดเป็นกี่ เปอร์เซ็นต์ของราคาที่ก าหนด และโครงสร้าง 
ของคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ประกอบด้วยภาครัฐและภาคเอกชนอย่างไรบ้าง อาจจะจัดชั้น  
ของทรัพย์สินว่าทรัพย์สินขนาดเล็กเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาที่คณะกรรมการก าหนด ขนาดกลางเป็น  
กี่ เปอร์เซ็นต์ และขนาดใหญ่ เป็นกี่ เปอร์เซ็นต์ เพราะในอนาคตจะมีสินทรัพย์ถูกขายทอดตลาด 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มขึ้น 

 ค าตอบ  
๑. โครงสร้างของคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ ปรากฏตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๖ ดังนี ้
  ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอธิบดีหรือข้าราชการกรมบังคับคดีซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็น

ประธานกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่งซึ่งอธิบดีมอบหมาย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการ
บังคับคดีล้มละลายซึ่งอธิบดีมอบหมาย ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด 
ผู้แทนสภาทนายความ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย และผู้แทนสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์เป็นกรรมการและเลขานุการ  
และให้หัวหน้ากลุ่มงานประเมินราคาทรัพย์เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(๒) ในจังหวัดอื่น ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดหรือข้าราชการกรมบังคับคดี  
ซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนส านักงานธนารักษ์พื้นที่ ผู้แทน
ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ผู้แทนสภาทนายความ
จังหวัด ผู้แทนชมรมธนาคารจังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้แทนหอการค้าจังหวัดเป็นกรรมการ 

ให้ข้าราชการส านักงานบังคับคดีจังหวัดซึ่งผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดมอบหมายเป็น
กรรมการและเลขานุการ และเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจ านวนหนึ่งคน 
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๒. ส่วนในเรื่องราคาที่ขายได้เทียบกับราคาประเมินของคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ ซึ่งในการประเมิน
ของเจ้าพนักงานบังคับคดี หากราคาประเมินเกินกว่า 50 ล้านบาท จึงจะเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา 
ของคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ หรือเป็นกรณีที่ผู้อ านวยการส านักงานเห็นสมควร ดังนั้น คดีที่จะเข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์จะไม่ใช่ทุกคดีของกรมบังคับคดี โดยสถิติราคาขายได้ 
เทียบกับราคาประเมินของคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ ปี 2563 - 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 
 
 

(1) 

ทรัพย์ที่ส่งคณะกรรมการ
ก าหนดราคาทรัพย์ 

(รายการ) 
(2) 

ราคาประเมินของ
คณะกรรมการ 

ก าหนดราคาทรัพย์ (บาท) 
(3) 

ราคาขายได้ 
(บาท) 

 
(4) 

ร้อยละ 
 
 

(5) 

2563 6,293 8,628,155,778 8,399,911,135 97 

2564 
(ต.ค. 63 - 21 ก.ค. 64) 

2,886 3,576,075,455 3,165,572,407 89 

หมายเหตุ คณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ มีหน้าที่และอ านาจก าหนดราคาทรัพย์ในกรณี ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีในขณะยึดทรัพย์หรือราคาประเมินของเจ้าพนักงาน 
     ราคาประเมินราคาทรัพย์มีราคาต้ังแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป 
(2) กรณีที่ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีให้ดูแลการขายทอดตลาดหรือผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดี 
     จังหวัดเห็นสมควรเสนอเรื่องให้คณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์พิจารณา เนื่องจากไม่มี 
     ผู้เสนอราคา ราคาทรัพย์ที่จะขายเปลี่ยนแปลงไป หรือมีการโต้แย้งหรือค าคัดค้าน 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการชีแ้จง 
 
1. นางอรัญญา ทองน้ าตะโก   อธิบดีกรมบังคับคด ี
2. นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร   รองอธิบดีกรมบังคับคด ี
3. นายเสกสรร สุขแสง    รองอธิบดีกรมบังคับคด ี
4. นายเฉลิมชยั บัวจันอัด    ผู้ตรวจราชการกรม 
5. นายเชษฐ์ชฎิล กาญจนอุดมการ   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย 
6. นางอรุณวรรณ สุขฤกษ ์   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี 
      รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองบริหารการคลัง 
7. นายชิตชัย สุทธิภูล    ผู้อ านวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 4 
8. นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา   ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
9. นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
10. นายประเวทย์ กุทาพันธ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง 
11. นางสาวสุปราณี พาณิชปฐมพงศ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

กองนโยบายและแผน 
12. นางสาวจิราภรณ์ แสงวรนุช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กองนโยบายและแผน 
13. นางสาวนัททิดา เอียดแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 
14. นางสาวสุดารัตน์ จิตร์ทาทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 
 


