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ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจ 
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ของกรมบังคบัคดี กระทรวงยุติธรรม 

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย 

 

ข้อค าถาม 
ค าถามของอนุกรรมาธิการ (นายสุชาติ  ชมกลิ่น) 
1. เรื่องภารกิจกรณีที่น าที่ดินของลูกหนี้มาประมูล ซึ่งลูกหนี้มียอดหนี้จ านวน 5 ล้านบาท แต่ขายทอดตลาดได้
จ านวน 3 ล้านบาท ส่วนต่างจ านวนอีก 2 ล้านบาท ลูกหนี้จะต้องหาเงินมาชดใช้ให้เจ้าหนี้ใช่หรือไม่ และถ้า
ขายได้เกินจากยอดหนี้ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายจะท าอย่างไร 
    ค าตอบ กรณีที่ศาลมีค าพิพากษานั้น จะมีทั้งจ านวนยอดหนี้และดอกเบี้ย เวลาที่บังคับคดีต้องดูว่ามีจ านวน
สินทรัพย์เท่าไหร่ ถ้ายอดหนี้รวมดอกเบี้ยแล้วมีจ านวน 5 ล้านบาท แต่ถ้าสินทรัพย์ที่ขายทอดตลาดมีมูลค่า  
3 ล้านบาท ในส่วนที่เหลือ 2 ล้านบาท ลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบ แต่ถ้าขายได้เกินจากยอดหนี้ ลูกหนี้ก็จะได้รับ
เงินในส่วนขายได้เกินคืน เพราะกรมบังคับคดีจะจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ตามทีศ่าลไดม้ีค าพิพากษาเท่านั้น 

2. ทรัพย์ที่ขายทอดตลาดไม่ได้จะท าอย่างไร 
    ค าตอบ ถ้ายังขายทอดตลาดไม่ได้ทรัพย์ก็จะยังอยู่ที่กรมบังคับคดี ซึ่งปัจจุบันกรมบังคับคดีก าลังด าเนินการ
พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนที่สนใจที่จะซื้อทรัพย์ สามารถเข้ามาดูข้อมูลทรัพย์ได้โดยง่าย 

3. ก่อนทีธ่นาคารจะน าทรัพย์มาขายทอดตลาดที่กรมบังคับคดีได้ ต้องด าเนินการอย่างไร 
    ค าตอบ ถ้าเป็นทรัพย์จ านองและศาลมีค าพิพากษา ธนาคารจะให้กรมบังคับคดีด าเนินการบังคับคดี 
ขายทอดตลาดต่อไป 

4. ทรัพย์ของธนาคารที่มีจ านวนมาก และธนาคารด าเนินการขายทอดตลาดเองคืออะไร 
    ค าตอบ ธนาคารจะซื้อทรัพย์จากกรมบังคับคดี ซึ่งเป็นทรัพย์จ านองของธนาคาร เพ่ือหักช าระหนี้ แล้วธนาคาร
จะน าทรัพย์ที่ซื้อจากกรมบังคับคดีไปขายทอดตลาดเองอีกที 

5. กรณีที่มีผู้ประมูลทรัพย์ที่ขายทอดตลาดได้ แต่ราคาที่ประมูลได้ไม่เป็นที่พอใจของเจ้าหนี้หรือเจ้าของทรัพย์ 
มีเจ้าหนี้หรือเจ้าของทรัพย์มาค้านหรือไม่ ถ้ามีการค้านจะแก้ไขปัญหาอย่างไร 
    ค าตอบ ก่อนที่จะขายทอดตลาดได้จะต้องมีการประเมินราคาทรัพย์ และมีการประกาศขายทอดตลาด 
ผ่านเว็บไซต์และช่องทางอ่ืน และครั้งแรกในการขายจะเริ่มต้นที่ราคาประเมิน 100% ถ้าขายไม่ได้ครั้งที่สอง
จะลดลงเหลือ 90% ครั้งที่ 3 จะลดลงเหลือ 80% และครั้งที่ 4 จะลดลงเหลือ 70% และจะไม่ลดลงต่ ากว่า 
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70% แต่ถ้าขายไม่ได้เลยจะด าเนินการน าเข้าคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ เพ่ือตรวจสอบว่าราคาสูง
เกินไปหรือไม่ หรือตรวจสอบว่าทรัพย์มีข้อด้อยอย่างไร โดยจะปรับราคาให้เป็นไปตามราคาท้องตลาด 

6. กรณีที่ขายทรัพย์ไม่ได้เลย กรมบังคับคดีมีหน่วยงานที่มาซื้อหนี้เสียหรือไม่ 
    ค าตอบ กรณีที่เป็นทรัพย์จ านองของธนาคาร ธนาคารจะท าการหาผู้ที่สนใจเข้ามาซื้อทรัพย์ แต่จะซื้อ 
ในราคาไม่ต่ ากว่า 70% ที่กรมบังคับคับคดีตั้งไว้ 

7. กรมบังคับคดีมีการแนะน าธนาคารที่ดินเพ่ือช่วยเหลือประชาชนหรือไม ่
    ค าตอบ กรมบังคับคดีมีการท า MOU กับหน่วยงานที่มีการช่วยเหลือหนี้เกษตรกร และกรมบังคับคดีจะรับ
ไปด าเนินการแนะน าธนาคารที่ดินให้กับประชาชนทราบต่อไป 
 
ค าถามของอนุกรรมาธิการ (นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ) 
1. ในระยะเวลา 4 - 5 ปี ที่ผ่านมา ประชาชนน าที่ดินมาขายฝากจ านวนมาก และสุดท้ายโดนบังคับคดี  
มีจ านวนเท่าไหร่ เพราะเมื่อน าไปขายฝากสุดท้ายแล้วการขายฝากมีระยะเวลาที่ต้องไถ่ถอน มีข้อมูลสถิติการ
ขายฝากหรือไม ่
    ค าตอบ เรื่องของการขายฝาก เป็นกรณีที่ลูกหนี้น าที่ดินไปขายฝากกับเจ้าหนี้ แต่ไม่สามารช าระหนี้ 
กับเจ้าหนี้ได้ เมื่อครบก าหนดลูกหนี้จะน าเงินมาวางทรัพย์กับกรมบังคับคดีเพ่ือไถ่ถอนการขายฝาก เพราะว่า
หาเจ้าหนี้ไม่เจอ ซึ่งส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศจะเป็นหน่วยงานที่รับเรื่องดังกล่าวด้วย ในส่วนของสถิติ 
ขอตรวจสอบว่ามีการมาวางทรัพย์ในกรณีขายฝากกี่ราย 

2. กรมบังคับคดีจะมีวิธีแก้ปัญหาและช่วยเหลือเรื่องการขายฝากให้กับประชาชนอย่างไร 
    ค าตอบ กรมบังคับคดีมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และมีการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายกับ
ประชาชนโดยเน้นย้ าเรื่องขายฝากเป็นเรื่องส าคัญ 
 
ค าถามของอนุกรรมาธิการ (นายชัยชนะ  เดชเดโช) 
1. ทรัพย์ของธนาคารที่กรมบังคับคดีมีรายได้จากการขายทอดตลาดอย่างไร และรายได้ที่ได้เป็นเงินนอก
งบประมาณหรือมีการน าส่งรายได้แผ่นดินได้อย่างไร 
    ค าตอบ ทรัพย์ที่ธนาคารให้กรมบังคับคดียึดส่วนหนึ่งไม่ใช่ทรัพย์ของธนาคาร แต่จะเป็นทรัพย์ของลูกหนี้  
ที่น ามาจ านองกับธนาคาร เพราะฉะนั้นกรมบังคับคดีจะท าการน ามาขายทอดตลาดตามค าพิพากษาของศาล 
และเมื่อขายทอดตลาดได้แล้ว กรมบังคับคดีจะได้รับรายได้ที่ เรียกว่าเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี  
ซึ่งเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีที่กรมบังคับคดีจัดเก็บได้จะต้องน าส่งกระทรวงการคลังเพ่ือเป็นรายได้
แผ่นดิน ซึ่งกรมบังคับคดีได้ท าความตกลงกับกรมบัญชีกลางว่าจะหักเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีไว้เสริม
งบประมาณของกรมบังคับคดี โดยน าส่งกระทรวงการคลังไว้เป็นรายได้แผ่นดิน จ านวนร้อยละ 50 และอีก
ร้อยละ 50 จะหักไว้เป็นเงินเสริมงบประมาณของกรมบังคับคดีในกรณีท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ  
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2. ในปีที่ผ่านมากรมบังคับคดีหักเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีไว้เป็นเงินเสริมงบประมาณของกรมบังคับคดี 
ร้อยละ 50 เป็นจ านวนเท่าไหร่ และต่อปีเป็นจ านวนเท่าไหร่ 
    ตอบ สมมุติในการประมูล 100 บาท 2% จะเท่ากับ 2 บาท เพราะฉะนั้น 2 บาท จะเป็นค่าธรรมเนียม 
ในการบังคับคดี  ซึ่งจาก 2 บาท 1 บาท จะส่งกระทรวงการคลังเพ่ือเป็นรายได้แผ่นดิน และอีก 1 บาท  
จะน ามาเสริมงบประมาณของกรมบังคับคดี ซึ่งวิธีการขอใช้เงินค่าธรรมเนียมฯ จะใช้วิธีเดียวกับการขอเงิน
ประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3. การขายทอดตลาดมีก่ีช่องทาง และมีการประกาศขายทอดตลาดล่วงหน้ากี่วัน สามารถดูทรัพย์ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ได้หรือไม่ และงบประมาณจ านวน 5 ล้านกว่า ในเอกสารงบประมาณจะน ามาจัดท าระบบ ระบบ  
e-offering Auction ใช่หรือไม่ 
    ค าตอบ ปัจจุบันกรมบังคับคดียังด าเนินการขายทอดตลาดอยู่ที่ ห้องขายทอดตลาดของหน่วยงาน 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระบบ e-offering Auction ที่กรมบังคับคดีก าลังด าเนินการพัฒนา โดยจะมี
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีก 9 แห่ง ที่จะสามารถเสนอค าสั่งซื้อผ่านทางระบบได้ เช่น ถ้าส านักงาน 
ในกรุงเทพฯ ท าการขายทอดตลาด ส านักงานจ านวน 9 แห่ง ก็จะสามารถด าเนินการเสนอค าสั่งซื้อเข้ามาได้ 
แต่ผู้ที่ เข้าร่วมการประมูลทรัพย์จะต้องมานั่ งที่ส านักงานที่มีการขายทอดตลาด โดยจะสามารถใช้
โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตในการเสนอค าสั่งซื้อได้ โดยการประกาศขายทอดตลาดจะประกาศล่วงหน้า 
จ านวน 3 เดือน และสามารถดูข้อมูลทรัพย์ที่จะขายทอดตลาดผ่านทางเว็บไซต์กลางและเว็บไซต์ของแต่ละ
จังหวัดได ้
 
ค าถามของอนุกรรมาธิการ (นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์) 
1. ตรวจสอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้ด าเนินการพัฒนาระบบให้มีความเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National 
Single Window: NSW) 
   ค าตอบ กรมบังคับคดีจะรับไปด าเนินการต่อไป 
 
สรุปรายการปรับลด 
1. แผนงานพื้นฐาน  จ านวน 1,400,000 บาท 
    1.1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ ปรับลดจ านวน 458 เครื่อง จากจ านวน 1,500 เครื่อง 
คงเหลือจ านวน 1,042 เครื่อง รวมปรับลดวงเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท คงเหลือวงเงิน 730,000 บาท 
    1.2 โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ส าหรับปฏิบัติงานและบริการประชาชน ปรับลดจ านวน 30 เครื่อง 
จากจ านวน 278 เครื่อง คงเหลือจ านวน 188 เครื่อง รวมปรับลดวงเงินทั้งสิ้น 1,080,000 บาท คงเหลือ
วงเงิน 6,795,000 บาท 
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ภาพรวมงบลงทุน   จ านวน  140,278,100 บาท 
ปรับลดในคณะอนุครุภัณฑ์ฯ จ านวน       1,400,000 บาท 
คงเหลือ    จ านวน  138,878,100 บาท 

 
 
 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมการชี้แจง  
 

1. นางอรัญญา ทองน้ าตะโก  อธิบดีกรมบังคับคดี 
2. นางทัศนีย์ เปาอินทร์   รองอธิบดีกรมบังคับคดี 
3. นายเสกสรร สุขแสง   รองอธิบดีกรมบังคับคดี 
4. นางสาวปนัดดา สินธุวสิุทธ์  รองอธิบดีกรมบังคับคดี 
5. นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์  ผู้อ านวยการกองบริหารการคลัง  

รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี 
6. นายชิตชัย สุทธิภูล   ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 

รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย 

7. จ่าเอกค านน จันทร์น้อย  เลขานุการกรม 

8. นางสาวอรอุมา  เก่งทางดี  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

9. นายปรีชา ค าหล้า   ผู้อ านวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ 

10. นายประเวทย์  กุทาพันธ์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัสดุ 
11. นางศรัณยา สุขประพฤติ  ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 

12. นางสาวสุปราณี พาณิชปฐมพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
13. นางสาวมัลลิกา พรมแจ้ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 
 
 

 


