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บทคัดยอ 

กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีแพงในภูมิภาคอาเซียนยังไมมีกฎเกณฑเก่ียวกับการบังคับคดี

แพงทีเ่ปนมาตรฐานสากลอนัเปนหนึง่อนัเดยีวกนั อกีทัง้ ในระหวางภมูภิาคอาเซยีนดวยกนัเอง ยงัไมมี

ความตกลงรวมมือกันในเร่ืองของการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาของศาลท่ีมาจากประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียนดวยกันเอง ดวยเหตุนี้เอง จึงทําใหการบังคับคดีเอาแกทรัพยสินของลูกหนี้ที่อยู

ในตางประเทศอาจมีอุปสรรคหรือเปนไปโดยยาก การศึกษากฎหมายการบังคับคดีแพงของประเทศ

กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะทําใหทราบ

ถึงความเหมือนและความแตกตางของกฎหมายท้ังสามประเทศในเรื่องดังกลาว อันจะสามารถนํามา

สูการพัฒนาเพื่อหาหลักเกณฑที่เปนมาตรฐาน และทายที่สุดอาจนํามาซึ่งความตกลงระหวางประเทศ

ในเรื่องดังกลาวในอนาคต

คําสําคัญ: บังคับคดี อาเซียน คดีแพง

Abstract

 Presently, there is neither standard law on execution nor law on foreign 

judgment enforcement among Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

countries. As the matter of fact, the execution process after the court had a judgment 

has been difficult, specifically when the debtor is living in a different country other than 

the country which made the court judgment. This article aims at researching on the 

law of Kingdom of Cambodia, the Lao People’s Democratic Republic and the Socialist 

Republic of Vietnam in order to find out the standard of law of execution which might 

be developed as an international agreement among ASEAN countries in the future. 

Keywords: execution, ASEAN, civil case
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1. บทนํา

ในป จจุบัน ในภูมิภาคอาเซียนยังไม มี

กฎเกณฑเก่ียวกบัการบงัคบัคดีแพงทีเ่ปนมาตรฐาน

สากลอันเปนหนึ่งอันเดียวกัน กฎหมายการบังคับ

คดีแพงในภูมิภาคอาเซียนยังมีความแตกตางกัน

อยู ในหลายประเด็น อีกทั้ง ในระหวางภูมิภาค

อาเซียนด วยกันเอง ยังไม มีความตกลงหรือ

สนธิสัญญาใดระหวางกันที่เกี่ยกับการบังคับคดี

รวมกัน จึงทําใหการยอมรับหรือการบังคับคดีตาม

คําพิพากษาศาลตางประเทศในกลุ มประเทศ

อาเซียนเปนไปไดโดยมีอุปสรรค1 การยอมรับ

หรอืการบงัคบัคดตีามคาํพพิากษาศาลตางประเทศ

ดวย ประเทศในกลุมอาเซียนไดมีความพยายาม

สรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของระบบศาล

มาเปนเวลากวา 30 ป แตไมประสบความสําเร็จ 

เชน ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียไดมี

ความพยายามรวมมือกันเกี่ยวกับกระบวนการ

ยุติธรรม แตความตกลงดังกลาว ยังจํากัดแคเพียง

การรวมมือเกี่ยวกับการสงเอกสารและพยาน

หลักฐานในคดีแพงและพาณิชยเทาน้ัน ยังไม

ครอบคลุมถึงการบังคับคดีรวมกันและยอมรับและ

การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลตางประเทศ2

กฎหมายเกีย่วกบัการบงัคบัคดแีพงในประเทศ

กัมพูชาได กําหนดอยู ในกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง 2006 (Code of Civil Procedure 

2006) ขณะที่กฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับคดีของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถูกกําหนด

อยูใน Law on Judgment Enforcement 2004 

ซึ่งเปนกฎหมายที่ออกมาโดยเฉพาะสําหรับการ

บังคับคดี และสําหรับสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม กฎหมายเก่ียวกับการบังคับคดี ไดแก 

กฎหมายเก่ียวกบัการบังคับคดแีพงตามคําพพิากษา

ศาล No.26/2008/QH12 (Law 26/2008/QH12 

of the National Assembly on Civil judgment 

enforcement, dated 14 November 2008) 

ซ่ึงเปนกฎหมายตางหากท่ีกําหนดเรื่องบังคับคดีไว

โดยเฉพาะเชนกัน 

2. กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีแพง

 ของประเทศกัมพูชา

 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบังคับคดีแพง

ของประเทศกัมพูชา ไดแก กฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (The Code of Civil Procedure of 

Cambodia; 2006) ซ่ึงเปนกฎหมายหลักในการ

บังคับคดีตามคําพิพากษา โดยกระทรวงยุติธรรม

ของประเทศกัมพูชายังได ร วมมือกับองคการ

ความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (Japan 

International Cooperation Agency) ออก

กฎหมายลําดับรองเพื่อสนับสนุนการบังคับคดีเพื่อ

ทําใหการทํางานระหวางกระทรวงที่เกี่ยวของเปน

ไปโดยมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ กฎกระทรวง

การจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยเกี่ยวกับกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพง (Inter-Ministerial Prakas 

on Immovable Registration Pertaining to

the Code of Civil Procedure) ซ่ึงมีผลบังคับ

ใชเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 โดยเปนกฎ

1 Michaels, R. (2009). Recognition and Enforcement of Foreign Judgments. In M. Planck (Ed.), Encyclopedia of 

 Public International Law: Rüdiger Wolfrum.
2 Gautama, S. (1990). Recognition and Enforcement of Foreign Judgments and Arbitral Awards in the ASEAN

 Region. Malayan Law Review (32).
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กระทรวงที่ออกมาใชระหวางกระทรวงยุติธรรม 

(Ministry of Justice) และกระทรวงการจัดการ

ที่ดิน การวางผังเมืองและการสรางเมือง (Ministry 

of Justice and Ministry of Land Management, 

Urban Planning, and Construction)

 • หนวยงานที่ทําหนาที่ในการบังคับคดี

 หนวยงานที่ทําหนาที่ในการบังคับคดีของ

ประเทศกัมพูชา ไดแก ศาลที่มีอํานาจบังคับคดี 

(Court of Execution) โดยศาลที่ทําหนาที่ในการ

บังคับคดีของประเทศกัมพูชา ไดแก ศาลชั้นตนท่ี

เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจในการบังคับคดีตาม

กฎหมาย (Execution court)3 โดยหนวยงานที่ทํา

หนาที่บังคับคดี ไดแก ศาลบังคับคดี (Execution 

court) และเจาพนักงานบังคับคดี (Bailiff) จะ

ทํางานรวมกัน (Execution organ) เจาพนักงาน

บังคับคดีสามารถทําการบังคับคดีไดเฉพาะการ

บังคับคดีกับทรัพยที่เปนสังหาริมทรัพยเทานั้น4 

โดยอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดีจะเปน

ไปตามกฎของกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 30 ลงวันที่ 

29 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 (Prakas relating to 

the officer in charge of bailiff duties No. 30, 

29 July 2007)

 • การยึดทรัพยสิน

 การยึดทรัพยสินที่เปนสังหาริมทรัพย

 เจ าหนี้ตามคําพิพากษาอาจรองขอใหมี

การบงัคบัคดหีรอืยดึทรพัยสนิทีเ่ปนสงัหารมิทรพัย

ตอเจาพนักงานบังคับคดี (Bailiff) ตอศาลช้ันตน

ที่สังหาริมทรัพยนั้นต้ังอยู กระบวนการยึดทรัพย

ของทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพยจะเริ่มตนเมื่อ

เจาพนักงานบังคับคดีทําการปดหมายที่ทรัพยสิน

ที่จะถูกยึด

 นอกจากนี้ ในกรณีท่ีเจาพนักงานบังคับคดี

พบลูกหนี้ตามคําพิพากษาระหวางปดหมาย ใหเจา

พนักงานบังคับคดีสงมอบหนังสือบอกกลาวใหกับ

ลูกหนี้ตามพิพากษาเพื่อใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา

ทาํการชาํระหนีโ้ดยสมคัรใจกอนทีจ่ะเริม่ทาํการปด

หมายยึดทรัพย โดยเจาพนักงานบังคับคดีสามารถ

รับชําระหนี้แทนเจาหนี้ตามคําพิพากษาได5

กรณทีีส่งัหารมิทรพัยอยูในความครอบครอง

ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา

 กรณีที่สังหาริมทรัพยอยูในความครอบครอง

ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา เจาพนักงานบังคับคดี

สามารถเขายึดไดทันที โดยเจาพนักงานบังคับคดี

อาจเขาไปในสถานทีท่ีล่กูหนีต้ามคาํพพิากษาอาศัย

อยูและทําการคนหาสังหาริมทรัพยท่ีจะยึดได ใน

กรณทีีจ่าํเปน เจาพนกังานบงัคบัคดอีาจใชมาตรการ

เพือ่ทําการเปดกลอนประต ูตูเซฟหรอืสิง่ท่ีปดกัน้อืน่

ได โดยการเลือกสังหาริมทรัพยของลูกหนี้ตามคํา

พิพากษาเพื่อนํามาบังคับชําระหนี้นั้น เจาพนักงาน

บังคับคดีตองคํานึงถึงประโยชนของเจาหนี้ตาม

คําพิพากษา6

3 Article 336 of the Code of Civil Procedure of Cambodia.
4 เพิ่งอาง. Article 384.
5 เพิ่งอาง. Article 384.
6 เพิ่งอาง. Article 385.
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 กรณีสังหาริมทรัพยที่อยู ในความครอบ

ครองของบุคคลอื่น

 การยดึทรัพยทีเ่ปนสงัหารมิทรพัยของลกูหนี้

ที่อยูในความครอบครองของบุคคลอื่นนั้น ใหเปน

ไปตามหลักเกณฑเดียวกับการยึดสังหาริมทรัพยท่ี

อยูในความครอบครองของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

เวนแตในเรื่องของการเขาไปในสถานที่ที่บุคคลอื่น

น้ันอยูอาศัย เจาพนักงานบังคับคดีจะไมสามารถ

เขาไปในสถานที่ดังกลาวได7

 กรณีทรัพยท่ียึดเปนรถยนต ยานพาหนะ

ประเภทอื่น รวมถึงสังหาริมทรัพยท่ีต องจด

ทะเบียนตามกฎหมาย

 เจาพนักงานบังคับคดีตองทําการแจงใหกับ

หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของทรายถึงการปดหมายเพื่อ

ยึดทรัพยดังกลาวเพื่อใหนายทะเบียนบันทึกใน

ระบบ และใหถือวาการยึดรถยนตหรือยานพาหนะ

ดังกลาวมีผลเมื่อมีการบันทึกถึงการยึดทรัพย

ดังกลาว8 

 การบังคับคดีสําหรับทรัพยสินที่เปนรถยนต 

และยานพาหนะประเภทอื่นนั้น จะกระทําโดยวิธี

การประมูลโดยศาลทีท่าํหนาทีใ่นการบงัคบัคดี โดย

ผูที่จะทําการประมูลตองแนบสําเนาเอกสารการ

จดทะเบียนที่รับรองแลว9 

 การยึดทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพย

 อสังหาริมทรัพยตามกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพงของประเทศกัมพูชา หมายความรวมถึง

ที่ดิน อาคาร หุนในทรัพยสินดังกลาวและสิทธิการ

เชา10 ศาลที่มีอํานาจในการบังคับคดี (Execution 

court) อสังหาริมทรัพยของลูกหนี้นั้นตองเปน

ศาลชั้นตนที่อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู หรือในกรณี

อสงัหารมิทรพัยทีจ่ะถกูยดึเปนหุนในอสงัหารมิทรัพย

หรือสิทธิการเชา ใหศาลท่ีอยู ในเขตท่ีมีการจด

ทะเบียนเปนศาลที่มีเขตอํานาจ11

 ศาลท่ีมีเขตอํานาจจะออกคําสั่งในการบังคับ

ขายและคําสั่งยึดอสังหาริมทรัพยใหเจาหนี้ตาม

คําพิพากษา12 เมื่อศาลออกคําสั่งดังกลาวแลว เจา

หนาท่ีศาลจะสั่งใหนายทะเบียนบันทึกการบังคับ

คดีไวกับคําสั่งดังกลาวและใหนายทะเบียนรับรอง

สาํเนาบันทกึดงักลาวดวย13 การยดึอสงัหาริมทรพัย

ใหถือวามีผลตั้งแตวันที่มีการบันทึกในทะเบียน

 • การขายทอดตลาดทรัพยสิน

 เจาพนกังานบงัคบัคดีจะทาํการขายทรพัยสนิ

ทีย่ดึมาโดยการขายทอดตลาดโดยใชวธิกีารประมูล

หรอืโดยวธีิการขายทรพัยสนิดงักลาวโดยขออนญุาต

จากศาลช้ันตนเพือ่ทําการปดประกาศขายทรพัยสนิ

ดังกลาว14 โดยลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะไมไดรับ

7 เพิ่งอาง. Article 386.
8 เพิ่งอาง. Article 387.
9 เพิ่งอาง. Article 455.
10 เพิ่งอาง. Article 417.
11 เพิ่งอาง. Article 418.
12 เพิ่งอาง. Article 419.
13 เพิ่งอาง. Article 420.
14 เพิ่งอาง. Article 395.
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อนุญาตใหซื้อทรัพยสินของตนในการขายดังกลาว

ได ในกรณทีีท่รพัยสนิทีย่ดึมาเปนทรพัยสนิทีม่มีลูคา

สูง เจาพนักงานบังคับคดีสามารถเลือกผูประเมิน

ราคาเพ่ือทําการประเมินราคาดังกล าวก อน

การประมูลหรือขายได

 ศาลที่ทําหนาที่ในการขายทอดตลาด ไดแก 

ศาลชั้นตนที่เจาพนักงานบังคับคดีสังกัดอยู15 ใน

กรณีที่มีเจาหน้ีตามคําพิพากษามากกวาหน่ึงราย

และทรัพยสินของลูกหนี้มีเพียงพอที่จะนํามาชําระ

หนี้และคาใชจายในการบังคับคดี ศาล ฯ ดังกลาว

สามารถสั่งขายทอดตลาดไดทันที หากมีทรัพยสิน

เหลอืหลงัจากชําระหน้ีใหกบัเจาหน้ีตามคําพิพากษา

แลว ใหคืนใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา16

3. กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีแพง

ของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน

 ลาว

 กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการบงัคับคดีของสาธารณ

รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป. ลาว”) 

ไดแก Law on Judgment Enforcement 2004 

โดยกฎหมายฉบับนี้ไดรับการแกไขในป ค.ศ. 2008 

การแกไขกฎหมายบงัคบัคดขีอง สปป. ลาวดงักลาว

ไดมกีารกาํหนดการเปลีย่นหนาทีใ่นการบงัคับคดใีน 

สปป.ลาว จากเดิมท่ีศาลมีหนาที่ในการบังคับคดี

มาเปนกระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice)

ใหทําหนาที่ในการบังคับคดี สวนศาลทําหนาที่

ในการพิจารณาตัดสินคดีเทานั้น

 กฎหมาย Law on Judgment Enforcement 

ไดกําหนดหลักการ กฎเกณฑ และมาตรการในการ

บังคับคดีโดยไดกําหนดบทบาท หนาที่ สิทธิของ

หนวยงานท่ีทําหนาท่ีบังคับคดี เจาพนักงานบังคับ

คดีโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการ

บังคับคดีใน สปป. ลาวเปนไปโดยเครงครัดและมี

มาตรฐานไปในทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังเพื่อ

เสรมิสรางความแข็งแกรงของกฎหมาย การปกปอง

สิทธิและผลประโยชนของประชาชนอีกดวย17

 • หนวยงานที่ทําหนาที่ในการบังคับคดี

 ในสปป. ลาว มีหนวยงานท่ีมีอํานาจในการ

บังคับคดีอยู 2 หนวยงานดวยกัน ไดแก

 1. หนวยงาน Judgment Enforcement 

Administration18

 หนวยงาน Judgment Enforcement 

Administration เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการ

ดูแลการบังคับคดี โดยประกอบไปดวย

 - กระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice)

 กระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice) 

ทําหนาท่ีหลักในการดูแลภาพรวมในการบังคับคดี 

หนาที่หลักของกระทรวงยุติธรรม ไดแก 1) ศึกษา

15 เพิ่งอาง. Article 487.
16 เพิ่งอาง. Article 489.
17 Country Report On Judgment Enforcement in Lao PDR. (2015). The International Conference on Enforcement 

 of Civil Case Judgment In the Context of Dynamic Regional Economic Integration (26 – 29 July, 2015 Bangkok, 

 Thailand).
18 เพิ่งอาง. Article 9.
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และวางแผนและออกกฎ คําสั่ง คําแนะนําเกี่ยวกับ

การบังคับคดี 2) แนะนําและใหแนวทางแก

เจาพนักงานบังคับคดีเพื่อปฏิบัติหนาที่รวมกับเจา

พนักงานทองถิน่ 3) จดัอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

แกเจาพนักงานบังคับคดี 4) เปลี่ยนแปลง หรือ

ยกเลิกคําสั่ งของเจ าพนักงานบัง คับคดีหรือ

คําสั่งของหนวยงานท่ีทําหนาที่บังคับคดีที่ ไม 

สอดคลองกับคําพิพากษาของศาล 5) แตงตั้ง หรือ

ถอดถอนหัวหนาของกรมบังคับคดี 6) ใหรางวัล

แกเจาพนักงานบังคับคดีที่ปฏิบัติหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพ 7) ปฏบิติัหนาทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วของกบัการ

บังคับคดีตามที่กําหนดตามกฎหมาย19

 - แผนกยุติธรรมจังหวัด (Provincial 

Justice Divisions) และแผนกยุติธรรมทองถิ่น 

(District Justice Offices) 

 แผนกยุติธรรมจังหวัด (Provincial Justice 

Divisions) มีทั้งหมด 18 แผนกและแผนกยุติธรรม

ทองถิ่น (District Justice Offices) มีทั้งหมด 148 

แผนก ทําหนาที่หลักในการบังคับคดีและทําหนาที่

ในการเสนอแผนการพัฒนาหนวยงานบังคับคดีให

แกกระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้ แผนกยุติธรรม

จังหวัดยังทําหนาที่ตามที่กําหนดในกฎหมาย

เกี่ยวกับการบังคับคดีอีกดวย20

 2. หน วยงาน Judgment Enforcing 

Agencies

 หนวยงาน Judgment Enforcing Agencies 

เปนหนวยงานทีท่าํหนาทีใ่นการบงัคบัคดแีละหนาที่

อื่น ๆ เพื่อใหการบังคับคดีเปนไปโดยสะดวก โดย

หนวยงาน Judgment Enforcing Agencies ได

แยกออกเปนอีก 2 หนวยงาน ไดแก21

 - หนวยงาน Judgment Enforcement 

Office ซึ่งสังกัดอยูภายใตแผนกยุติธรรมจังหวัด 

(Provincial Justice Divisions) และ

 - หนวยงาน Judgment Enforcement 

Units ซึ่งอยูภายใตสังกัดแผนกยุติธรรมทองถ่ิน 

(District Justice Offices)

 • การยึดทรัพยสิน

ทรัพยสินที่ไมอยู ในความรับผิดแหงการ

บังคับคดี 

 ทรัพยสินดังตอไปนี้ ไมอยูในขายแหงการ

บังคับคดี ไดแก

 1. ทรัพยสินท่ีไมใชทรัพยสินของลูกหน้ีตาม

คําพิพากษา

 2. อาหารและยารักษาโรคของลูกหนี้ตาม

คําพิพากษา

 3. ทรัพยสินเชน เสื้อผา ชุดนอน เครื่องครัว

และของเลนเด็กที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาและ

ครอบครัวของลุกหน้ีตามคําพิพากษาใชอยู เปน

ประจํา

 4. เครือ่งมอือนัจาํเปนตอการประกอบอาชีพ

ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา22

19 เพิ่งอาง. Article 10.
20 เพิ่งอาง. Article 11.
21 เพิ่งอาง. Article 13.
22 เพิ่งอาง. Article 32.



101วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 11 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2562

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วณีา อนสุรณเสนา

 • การขายทอดตลาดทรัพยสิน

กฎหมายวาดวยการจัดตั้งปฏิบัติคําตัดสิน

ของศาลฉบับเลขที่ 04/สพช.นครหลวงตองไดนํา

มาประกาศขายทอดตลาด ซึ่งตามขอตกลงของ

เวียงจันทน ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2008 และ

ขอตกลงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับ

การประมูลขายทรัพย ฉบับเลขที่ 012/กย.ลงวันที่

19 มีนาคม 2008 โดยการขายทอดตลาดตาม

กฎหมาย สปป.ลาวจะกระทําโดยวิธีการประมูล

ขายทรัพยโดยเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปท่ีสนใจเขา

ประมูลซื้อทรัพยที่ไดทําการยึดหรืออายัดทรัพย

มา เพื่อนําเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดไปชําระ

หนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา อยางไรก็ดี กอน

การประมูลขายทรัพยนั้น คณะกรรมการตีราคา

ทรัพย23 ซึ่งประกอบไปดวยหัวหนาสํานักงาน 

หัวหนาหนวยงานบังคับคดี หรือพนักงานบังคับ

คดีของศาล พรอมดวยคณะกรรมการที่มาจาก

หนวยงานที่เก่ียวของกับทรัพยที่จะตีราคา ไมวา

จะเปนภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม จะรวมกันตีราคา

ทรัพยเพ่ือประเมินราคาหรือกําหนดราคาทรัพย

ตามสภาพความเปนจริงของทรัพยในแตระยะเพื่อ

นําไปประมูลขายและนําเงินที่ไดมาใชแทนหนี้สิน24

 ภายหลังคณะกรรมการตีราคาทรัพยไดตี

ราคาทรัพยแลว เจาพนักงานบังคับคดีของศาล

ตองออกคําส่ังใหเจาของทรัพยขายทรัพยดังกลาว 

หรือหาเงินมาชําระภายในกําหนด 30 วัน หากภาย

หลังพนกําหนดเวลา 30 วัน แลว ปรากฏวาเจาของ

ทรัพยไมสามารถนาํเงนิมาชาํระ และไมสามารถหา

ผูมาซือ้ทรพัยได เจาพนกังานบงัคบัคดขีองศาลตอง

ประกาศขายทรัพยดังกลาวภายในกําหนด 30 วัน 

ตามราคาที่คณะกรรมการตีราคาทรัพยไดตีไว25

 หากกําหนดเวลาดังกลาวและมีผูมาเสนอ 1 

คน เจาพนักงานบังคับคดีของศาลตองขายทรัพย

ดังกลาวใหผูเก่ียวของ ในกรณีมี 2 คนข้ึนไปตอง

จําหนายทรัพยโดยการประมูลขาย ถาพนกําหนด

เวลาดังกลาวแลวและไมมีบุคคลใดมาเสนอซ้ือ 

ใหเจาพนักงานบังคับคดีออกคําสั่งลดราคาทรัพยที่

คณะกรรมการไดตีราคาไวกอนนั้น แตไมใหเกิน

รอยละ 20 การออกคําสั่งดั่งกลาว สามารถออกได

ครัง้เดยีว จากนัน้เจาพนกังานบังคบัคดตีองประกาศ

แจงการขายภายในกําหนด 30 วันอีกครั้งหนึ่ง26

4. กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีแพง

ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 กฎหมายท่ีเกีย่วของกบัการบังคบัคดีแพงตาม

คําพิพากษาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ไดแก กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีแพงตาม

คําพิพากษาศาล No.26/2008/QH12 (Law 

26/2008/QH12 of the National Assembly 

on Civil judgment enforcement, dated 

14 November 2008) นอกจากนี้ สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนามยังไดทําความตกลงระหวาง

ประเทศในดานการบังคับคดีแพงตามคําพิพากษา

กับประเทศไทย ไดแก ขอตกลงทวิภาคีระหวาง

23 มาตรา 6 ของขอตกลงรฐัมนตรวีาการกระทรวงยตุธิรรมเกีย่วกบัการประมลูขายทรพัย ฉบบัเลขที ่012/กย.ลงวนัที ่19 มนีาคม 2008.
24 เพิ่งอาง. มาตรา 5.
25 เพิ่งอาง. มาตรา 7.
26 เพิ่งอาง. 
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทย

เก่ียวกับความรวมมือทางกฎหมายและความ

ยุติธรรม ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งเนนใน

เรือ่งของการแลกเปลีย่นประสบการณในการรวมมอื

กับในเร่ืองของการบังคับใชกฎหมายและแลก

เปลีย่นเอกสารทีจํ่าเปนระหวางทัง้สองประเทศ โดย

ชวยสรางความแข็งแกรงในความรวมมือซึ่งกัน

และกันเกี่ยวกับการอบรมทางดานกฎหมายของ

เจาพนกังาน ตลุาการโดยเฉพาะอยางยิง่ทนายความ

และผูพิพากษา อยางไรก็ดี ขอตกลงทวิภาคีฯ 

ดังกลาวไมคอยไดรับความสนใจมากนักเนื่องจาก

ไมไดรับเงินสนับสนุน 

 • หนวยงานที่ทําหนาที่ในการบังคับคดี

 สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนามมหีนวยงานท่ี

ทาํหนาทีใ่นการบงัคบัคดีแพงโดยเฉพาะ ไดแก The 

Civil Judgment Enforcement Agencies27 ซึ่ง

ประกอบไปดวยเจาหนาที่จากกระทรวงยุติธรรม

และเจาหนาที่จากกระทรวงกลาโหม โดย The 

Civil Judgment Enforcement Agencies มี

การแบงตามพื้นที่เพื่อใหการบังคับคดีเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ ไดแก พื้นที่ในสวนกลาง พื้นที่ใน

ระดับทองถิ่น และพื้นที่สําหรับทหาร

 • การยึดทรัพยสิน

 ในการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี

ตามคํา ส่ังบังคับคดีนั้น อาจทําได ในรูปแบบ

ดังตอไปนี้

 1) การหักเงินจากบัญชีธนาคาร

 เจาพนักงานบังคับคดีอาจทําคําสั่งบังคับ

คดีใหหักเงินจากบัญชีของธนาคารชองลูกหนี้ตาม

คําพิพากษาได โดยจํานวนเงินท่ีหักน้ันตองไมเกิน

จํานวนหนี้ตามคําพิพากษาและคาใชจายเก่ียว

กับการบังคับคดี โดยเมื่อทําการหักเงินดังกลาว

ออกจากบัญชีของลูกหนี้ตามคําพิพากษาแลว 

เจาพนักงานบังคับคดีตองทําการโอนจํานวนเงิน

ดังกลาวไปยังบัญชีของลูกหนี้ที่หนวยงานบังคับคดี

โดยพลัน28

 2) การหักเงินจากรายไดของลูกหนี้ตาม

คําพิพากษา

 รายไดของลูกหนี้ท่ีอาจถูกบังคับคดีไดนั้น 

ไดแก เงินเดือน คาตอบแทนจากการทํางาน เงินที่

ไดรับเนื่องจากเกษียณ หรือเงินไดอื่นใดที่ถูกตอง

ตามกฎหมาย อยางไรก็ดี เจาพนักงานบังคับคดีจะ

สามารถหักเงินเพื่อการบังคับคดีไดสูงสุดไมเกิน

รอยละ 30 ของเงินเดือน คาตอบแทนจากการ

ทํางาน เงินที่ไดรับเนื่องจากเกษียณ หรือเงินอื่นใด

ที่ถูกตองตามกฎหมายตอเดือน

 นอกจากนี้ เจาพนักงานบังคับคดีอาจหักเงิน

รายไดอืน่ของลกูหนีต้ามคาํพพิากษานอกเหนือจาก

ที่กลาวมาขางตน โดยอัตราการหักขึ้นอยูกับรายได

ที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดมา โดยตองคํานึงถึง

คาครองชีพขั้นตํ่าสําหรับลูกหนี้ตามคําพิพากษา

และบตุรของลูกหน้ีตามคาํพพิากษา (หากม)ี หนวย

งานท่ีเกี่ยวของรวมถึงนายจางของลูกหนี้ตามคํา

พพิากษาตองปฏบิตัติามกฎหมายดงักลาวขางตน29

27 เพิ่งอาง. Article 13.
28 เพิ่งอาง. Article 76.
29 เพิ่งอาง. Article 76.
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 3) การอายัดทรัพย สินของลูกหนี้ ตาม

คําพิพากษา รวมไปถึงทรัพยสินของลูกหนี้ตาม

คําพิพากษาที่ถือครองโดยบุคคลที่สาม

 เจาพนักงานบังคับคดีอาจออกคําสั่งในการ

บังคับคดีหากมีเหตุเชื่อวาจํานวนเงินหรือทรัพยสิน

ดังกลาวเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาโดยการ

ออกคาํส่ังเพือ่เกบ็รวบรวมเงนิสาํหรบัการบงัคบัคดี

และออกคําสั่งดังกลาวเปนหนังสือใหแกลูกหนี้

ตามคําพิพากษา ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา

ปฏเิสธทีจ่ะลงนามในหนังสอืดังกลาว ตองมลีายเซน็

ของพยาน30 ในกรณที่ทรัพยสินหรือเงินของลูกหนี้

ตามคําพิพากษาถูกถือครองโดยบุคคลที่สาม เจา

พนักงานบังคับคดีมีสิทธิเรียกใหบุคคลที่สามดัง

กลาวสงมอบทรัพยสินหรือเงินของลูกหน้ีตาม

คําพิพากษาเพื่อการบังคับคดีได31

 1) การเข าใช ทรัพย สินของลูกหน้ีตาม

คําพิพากษา 

 2) สั่งลูกหน้ีตามคําพิพากษาเพื่อใหโอน

ทรัพยสินให

 3) การบังคับใหลูกหน้ีตามคําพิพากษาปฏบิตัิ

การชําระหนี้โดยเปนการงานที่ทําให32

 อยางไรก็ดี การบังคับคดีตามคําสั่งบังคับคดี

ขางตน หามบังคับคดีในชวงระยะเวลาต้ังแต 

22.00 น. ถึงเวลา 6.00 น. รวมถึงวันหยุดประจํา

สัปดาหหรือวันหยุดตามประเพณีที่กําหนดตาม

กฎหมายหรือประกาศโดยรัฐบาล โดยลูกหนี้ตาม

คําพิพากษาจะเปนผูที่รับผิดชอบคาใชจายในการ

บังคับคดีทั้งหมด

 กรณีทรัพยสินเปนอสังหาริมทรัพย

 การยึดทรัพยสินของลูกหนี้ท่ีเปนอสังหา-

ริมทรัพย เจาพนักงานบังคับคดีตองทําการบอก

กลาวสํานักงานเขตที่จะมีการยึดทรัพยสิน รวมทั้ง

บุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบถึงวันและเวลาที่จะ

เขาทําการยึดทรัพยสินอยางนอยลวงหนา 3 วัน

กอนวันเขายึดทรัพยสิน เวนแตมีความจําเปนเพื่อ

ปองกันไมใหบุคคลที่เกี่ยวของจําหนายหรือทําลาย

ทรัพยสินดังกลาว

 เมือ่ทาํการบอกกลาวแลว เจาพนกังานบงัคบั

คดจีะทาํการเขายดึทรพัยสนิ โดยเชญิพยานและทาํ

หนงัสือเปนลายลกัษณอกัษรถึงการเขายดึทรพัยสนิ

ดังกลาว ในกรณีที่ไมสามารถเชิญพยานได เจา

พนักงานบังคับคดีอาจเขายึดทรัพยสินโดยบันทึก

เปนลายลักษณอักษรวาไมสามารถเชิญพยานได33

 กรณทีรพัยสนิเปนสทิธิการใชทีด่นิหรอืหลกั

ทรัพยที่จดทะเบียน

 ในกรณียึดทรัพยสินที่เปนสิทธิการใชที่ดิน

หรอืหลกัทรพัยทีจ่ดทะเบียน เจาพนกังานบังคบัคดี

ตองรองขอใหนายทะเบยีนทีเ่กีย่วของเตรยีมขอมลู

ในทรัพยสินท่ีเปนท่ีดินหรือหลักทรัพยจดทะเบียน

ดังกลาวให เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีทําการยึด

30 เพิ่งอาง. Article 80.
31 เพิ่งอาง. Article 81.
32 เพิ่งอาง. Article 71.
33 เพิ่งอาง. Article 88.
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ทรัพยสินดังกลาวแลว เจาพนักงานบังคับคดีตอง

ทําการแจงเปนหนังสือไปยังสํานักงานท่ีดินหรือ

หนวยงานทีด่แูลเกีย่วกบัหลกัทรพัยทีจ่ดทะเบยีน34

 การยดึบานท่ีเปนท่ีอยูอาศยัของลกูหนีต้าม

คําพิพากษา

 การยึดบานที่ เป นที่อยู อาศัยของลูกหนี้

ตามคําพิพากษาและครอบครัวของลูกหนี้ตาม

คําพิพากษาอาจกระทําได ต อเมื่อลูกหนี้ตาม

คําพิพากษาไมมีทรัพยสินอื่นใดหรือไมมีทรัพยสิน

เพียงพอที่จะนํามาใชบังคับคดี เวนแตลูกหนี้ตาม

คําพิพากษายินยอมใหยึดบานของตนได

 เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีทําการยึดบานที่

เปนทรัพยสินของลูกหน้ีแลว เจาพนักงานบังคับ

คดีตองทําการยึดที่ดินที่ติดกับตัวบานดวย ในกรณี

ที่บานตั้งอยูบนที่ดินที่เปนของผูอื่น เจาพนักงาน

บังคับคดีจะทําการยึดบานไดตอเมื่อผูเปนเจาของ

ที่ดินไดยินยอมดวย ในกรณีที่เจาของที่ดินที่เปน

ผูอื่นไมยินยอม เจาพนักงานบังคับคดีจะยึดไดแต

เพียงบานเทานั้นหากการยึดเฉพาะบานไมทําให

มูลคาบานลดลงอยางมีนัยสําคัญ35

 การยึดรถยนตหรือยานพาหนะ

 เมื่อเจ าพนักงานทําการยึดรถยนตหรือ

ยานพาหนะของลูกหนี้ตามคําพิพากษาแลว เจา

พนักงานบังคับคดีตองทําการรองขอใหลูกหนี้ตาม

คําพิพากษาหรือผูที่ใชรถยนตหรือยานพาหนะอยู

ในขณะนั้นสงมอบหนังสือจดทะเบียนให (หากมี)

 เจาหนักงานบังคับคดีอาจทําการรองขอให

หนวยงานที่เกี่ยวของหามการโอน จําหนาย ใหเชา 

จํานํารถยนตหรือยานพาหนะดังกลาวอีกดวย ใน

กรณท่ีียานพาหนะเปนเครือ่งบินหรอืเรอืยนตใหเปน

ไปตามกฎหมายของเรื่องนั้นโดยเฉพาะ36

 กรณทีรพัยสนิทีจ่ะถกูยดึเพือ่นาํมาบงัคบัคดี

อยูในความครอบครองของบุคคลอื่น

 ในกรณีที่ทรัพยสินที่จะตองถูกยึดเพื่อนํามา

บังคับคดีอยูในความครอบครองของบุคคลอื่น เจา

พนักงานบังคับคดีอาจออกคําสั่งเพื่อทําการยึด

ทรัพยสินดังกลาว หากบุคคลท่ีสามนั้นไมสมัครใจ

ทีจ่ะสงมอบทรพัยสนินัน้ เจาพนกังานบังคบัคดอีาจ

ออกคําสั่งเพื่อนึดทรัพยสินดังกลาว37

 ทรัพยสินที่ไมอยู ในความรับผิดแหงการ

บังคับคดี 

 ทรัพยสินที่ไมสามารถถูกยึดหรืออายัดได 

ไดแก

 1) ทรพัยสนิตองหามตามกฎหมาย ทรพัยสนิ

ท่ีใชเพื่อการปองกันประเทศหรือเพ่ือประโยชน

สาธารณะ ทรัพยสินที่ถูกจัดสรรไวเพื่องบประมาณ

ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ

 2) ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา

ดังตอไปนี้ไมสามารถยึดหรืออายัดได ไดแก

  ก) อาหารที่จําเปนตอการดํารงอยู ของ

ลูกหนี้ตามคําพิพากษาและครอบครัวของลูกหนี้

ตามคําพิพากษา

34 เพิ่งอาง. Article 89.
35 เพิ่งอาง. Article 95.
36 เพิ่งอาง. Article 96.
37 เพิ่งอาง. Article 91.
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  ข) ยารักษาโรคที่จําเปนตอการรักษาโรค

ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาและครอบครัวของ

ลูกหนี้ตามคําพิพากษา

  ค) อุปกรณจําเปนของบุคคลทุพพลภาพ

หรือเครื่องมือที่จําเปนเพื่อการดูแลผูปวย

  ง) อปุกรณท่ัวไปตามความเชือ่ทางศาสนา

หรือประเพณี

  จ) เครื่องมืออุปกรณการทํางานที่มีมูลคา

ไมสูงและใชเปนเคร่ืองมืออุปกรณที่สําคัญในการ

ทํามาหาได ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาและ

ครอบครัวของลูกหนี้ตามคําพิพากษา

  ฉ) อุปกรณที่จําเปนสําหรับการใชชีวิต

ประจาํวนัของลูกหน้ีตามคําพพิากษาและครอบครวั

ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา

 3) ทรัพยสินที่อยูในความรวมมือทางธุรกิจ

ของลกูหน้ีตามคาํพพิากษาดงัตอไปนีไ้มสามารถยดึ

หรืออายัดได

  ก) ยารักษาโรคที่จําเปนตอการรักษาโรค

ของลูกจางของลูกหนี้ตามคําพิพากษา อาหาร 

เคร่ืองมือ อุปกรณที่จําเปนและใชในการเสิรฟ

อาหารใหแกลูกจางของลูกหนี้

  ข) อาคารที่เปนโรงเรียน สถานพยาบาล

และอุปกรณอื่น ๆ ที่จะเปนเพื่อใชไปในทางที่ไมใช

ทางธุรกิจ

  ค) เคร่ืองมือ อุปกรณที่จําเปนเพ่ือใชใน

การรักษาความปลอดภัยในที่ทํางาน การปองกัน

ไฟไหมหรอืการปองกนัมลภาวะเพือ่สิง่แวดลอมและ

การจลาจล38

 • การขายทอดตลาดทรัพยสิน

 ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่ถูก

อายดัโดยเจาพนกังานบงัคบัคด ีจะถกูนาํไปจําหนาย

โดยวีธี ดังตอไปนี้

 1) จําหนายโดยวิธีการประมูล

  • การจําหนายโดยวิธีการประมูลโดย

หนวยงานที่ทําหน าที่จําหน ายทรัพย สินโดย

วิธีการประมูลโดยเฉพาะ (Auctioneering 

Organizations)

  - กรณีสังหาริมทรัพยท่ีมีมูลคามากกวา 

10,000,000 เหรียญเวียดนาม (VND) และ

อสังหาริมทรัพยจะถูกจําหนายโดยวิธีการประมูล

โดยหนวยงานที่ทําหน าที่จําหน ายทรัพย สิน

โดยวิธีการประมูลโดยเฉพาะ (Auctioneering 

Organizations) 

  • การจําหนายโดยวิธีการประมูลโดย

เจาพนักงานบังคับคดี

  - กรณีที่จังหวัดหรือพื้นที่ดังกลาวไมมี

หนวยงานที่ทําหนาท่ีจําหนายทรัพยสินโดยวิธีการ

ประมลูโดยเฉพาะ (Auctioneering Organizations) 

ดังกลาวตั้งอยู ทรัพยสินท่ีถูกอายัดดังกลาวก็อาจ

ถูกจําหนายโดยวิธีการประมูลโดยเจาพนักงาน

บังคับคดีได

  - กรณีสังหาริมทรัพย มีมูลค าตั้งแต  

2,000,000 เหรยีญเวยีดนาม (VND) ถงึ 10,000,000 

เหรียญเวียดนาม (VND)

 2) จําหนายโดยวิธีอื่น นอกเหนือจากการ

ประมูล

38 เพิ่งอาง. Article 87.
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 เจาพนักงานบังคับคดีอาจจําหนายทรัพยสิน

ที่อายัดมาโดยไมใชวิธีการประมูล ถาทรัพยสิน

ดงักลาวมมีลูคาต่ํากวา 2,000,000 เหรียญเวยีดนาม 

(VND) หรือในกรณีท่ีทรัพยสินอาจเนาเสียหาก

ไมไดถกูจาํหนายโดยพลนั ในกรณนีีท้รพัยสนิจะถกู

จําหนายภายใน 5 วันทําการหลังจากมีการอายัด

ทรัพยฺสินดังกลาว

 อยางไรก็ดี หากการจําหนายโดยวิธีการ

ประมูลไมสําเร็จภายในระยะเวลา 10 วันและคู

ความทีเ่กีย่วของไมไดมกีารรองขอใหมกีารประเมนิ

ราคาทรัพยสินดังกลาวอีกคร้ัง เจาพนักงานบังคับ

คดีตองออกคําสั่งใหลดราคาทรัพยสินที่ประมูล

สาํหรับการประมลูครัง้ตอไป การลดราคาทรพัยสนิ

ดังกลาวตองไมเกินรอยละ 10 ในกรณีที่ทรัพยสิน

ที่ประมูลถูกลดราคาและราคาทรัพยสินน้ันมีมูลคา

ตํ่ากวาคาใชจายในการบังคับคดี และเจาหนี้ตาม

คําพิพากษาปฏิเสธท่ีใชทรัพยสินที่ประมูลดังกลาว

มาชําระหน้ี เจาพนักงานบังคับคดีจะทําการคืน

ทรัพยสินที่ประมูลใหกับลูกหนี้ตามคําพิพากษา39

5. เปรียบเทียบกฎหมายการบังคับคดี

 แพงของประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐ

 ประชาธิปไตยประชาชนลาว และ

 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 หนวยงานที่ทําหนาที่ในการบังคับคดีของ

ประเทศกัมพูชา ไดแก ศาลบังคับคดี (Execution 

Court) ซ่ึงเปนศาลชั้นตนที่เจาพนักงานบังคับคดี

มอีาํนาจในการบงัคบัคดีตามกฎหมาย (Execution 

Court) โดยจะทาํงานรวมกับเจาพนกังานบงัคบัคดี 

(Bailiff) ซ่ึงตางจากหนวยงานท่ีทําหนาท่ีบังคับคดี

ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่หนวยงาน

บังคับคดีนั้นเปนหนวยงานตางหากไมใชศาลใน

การบังคับคดี โดยหนวยงานท่ีทําหนาท่ีบังคับคดี

ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ไดแก หนวยงาน Judgment Enforcement 

Administration และหนวยงานที่ทําหนาที่ในการ

บงัคบัคดขีองสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม ไดแก 

หนวยงาน The Civil Judgment Enforcement 

Agencies 

 หนวยงานที่ทําหนาที่ในการบังคับคดีนั้น แม

จะมีความแตกตางในเรื่องของหนวยงานก็ตาม แต

ขอสังเกตหนึ่งท่ีนาสนใจ ก็คือ หนวยงานท้ังสาม

ประเทศเปนหนวยงานที่อยู ภายใตสังกัดของ

กระทวงยุติธรรมซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐดวยกัน

ทั้งสิ้น 

 ในเรือ่งของการยดึทรพัยนัน้ ประเทศกมัพชูา

จะเริ่มตนโดยเจาหนี้ตามคําพิพากษาจะทําการรอง

ขอใหมีการยึดทรัพยสินตอเจาพนักงานบังคับคดี 

(Bailiff) โดยรองขอตอศาลชั้นตนที่ทรัพยนั้นตั้งอยู 

และเจาพนักงานบังคับคดีจะทําการปดหมาย

ทรพัยสนิทีจ่ะถูกยดึและทาํหนงัสอืบอกกลาวใหกบั

ลูกหนี้ตามพิพากษา สวนสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เจาพนักงานบังคับคดีจะทําการ

ออกคําสั่งบังคับคดี เมื่อมีการทําคําสั่งเพื่อทําการ

ยึดทรัพยสินแลว เจาพนักงานบังคับคดีก็จะทําการ

ยึดทรัพยสินตามคําสั่งดังกลาวทันทีโดยจะทําการ

ประสานงานกับเจาพนักงานบังคับคดีทองถิ่นหรือ

บุคคลที่เกี่ยวของ 
39 เพิ่งอาง. Article 101.
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. วณีา อนสุรณเสนา

 ขอสังเกตที่นาสนใจของกระบวนการบังคับ

คดีของประเทศกัมพูชา ไดแก การที่ใหโอกาส

ลูกหนี้ตามคําพิพากษาสามารถทําการชําระหนี้

โดยสมัครใจกอนที่จะเริ่มทําการปดหมายยึดทรัพย

ได การใหโอกาสลูกหนี้เชนนี้ จะทําใหชวยลด

กระบวนการและประหยดัคาใชจายในการบงัคับคดี

ของหนวยงานรัฐไดมาก ซึ่งแตกตางจากการบังคับ

คดีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ซึ่งไมมีการนําการบังคับคดีแบบสมัครใจมาใช

ในกระบวนการ แตจะมีเพียงกระบวนการการ

ประเมินราคาทรัพยสินและประกาศขาย (Sale 

Announcement) เพื่อนํามาชําระหนี้เทานั้น

 สําหรับการบังคับคดีของสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม ก็ไมมีการอนุญาตใหลูกหนี้ตามคํา

พิพากษามีโอกาสในการชําระหนี้แบบสมัครใจเชน

กัน โดยรูปแบบของการบังคับคดี อาจกระทําไดใน

รปูแบบขอการหกัเงนิจากบญัชธีนาคาร การหักเงิน

จากรายไดของลกูหน้ีตามคําพพิากษา สัง่ลกูหน้ีตาม

คาํพพิากษาเพือ่ใหโอนทรพัยสนิให หรอื การบงัคบั

ใหลูกหน้ีตามคําพิพากษาปฏิบัติการชําระหนี้

โดยเปนการงานท่ีทําใหการขายทอดตลาดสําหรับ

ประเทศกัมพูชาจะใชวธีิการประมลู หรอืวธิกีารขาย

ทรพัยสนิ โดยตองไดรับอนญุาตจากศาลชัน้ตนเพือ่

ทําการปดประกาศขายทรัพยสิน ซ่ึงวิธีการนี้เปน

วธิกีารเดียวกบัการขายทอดตลาดตามกฎหมายของ

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยวธิกีาร

ประมลูของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

จะมี 2 วิธี ไดแก การประมูลแบบเปดเผย และการ

ประมูลแบบปดลับ สวนการขายทอดตลาดของ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะมีการกําหนด

รายละเอียดของทรัพยสินที่จะสามารถจําหนายได

โดยวิธีการประมูล โดยทรัพยสินที่จะสามารถ

จําหน ายโดยวิธีประมูลได นั้นต องเป นกรณี

สังหาริมทรัพยที่มีมูลคาตั้งแต 2,000,000 เหรียญ

เวียดนาม (VND) ขึ้นไป หากเปนกรณีท่ีทรัพยสิน

มมีลูคาตํา่กวา 2,000,000 เหรยีญเวยีดนาม (VND) 

หรือเปนกรณีท่ีทรัพยสินอาจเนาเสียหากไมไดถูก

จําหนายโดยพลัน จะใชวิธีการจําหนายโดยวิธีอื่น

นอกเหนือจากการประมูล เจาพนักงานบังคับคดี

อาจจําหนายทรัพยสินที่อายัดมาโดยไมใช วิธี

การประมูล 
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