
คุยเฟื่องเรื่องยุติธรรม

กรมบังคับคดี  
เปิดมิติใหม่ขายทอดตลาด 
ด้วยระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์

กรมบังคับคดี ได้เปิดประมูลขาย 
ทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Offering 
Auction เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง 
บริการของรัฐได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และประหยัดค่าเดินทาง 
อีกท้ังยังช่วยเพ่ิมช่องทางในการ 
เสนอราคาซ้ือทรัพย์จากการ 
ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี

รัฐบาลให้ความส�าคัญกับทิศทางนโยบายการพัฒนา 
และขบัเคลือ่นประเทศไทย	4.0	เปน็อยา่งมาก	โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการปรับโมเดลเศรษฐกิจของประเทศออกจาก 
กบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง	จากโมเดลประเทศไทย	1.0 
ที่เน้นภาคการเกษตร	 ไปสู่โมเดลประเทศไทย	 4.0	 
หรอืเศรษฐกิจทีขั่บเคลือ่นด้วยนวตักรรม	(Value	-Based	
Economy)	 ด้วยการผนึกก�าลังประชารัฐเพื่อขับเคลื่อน 
ประเทศไทย	 พร้อมเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน	ดว้ยการสรา้งความเข้มแข็ง	ลดความเหล่ือมล�า้ 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 พร้อมมุ่งมั่น 
สร้างกลไกกติกาให้ เ กิดประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
และเท่าเทียมกันแก่ประชาชนทุกคน	 โดยมุ่งเน้นให้ 
หน่วยงานของภาครัฐปฏิบัติงานโดยการน�าระบบสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีใหม่มาช่วยปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ในการใหบ้รกิารประชาชน	ทัง้นีเ้พือ่ใหป้ระชาชนสามารถ
เข้าถึงงานบริการของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างทั่วถึง 
และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น		

กรมบังคับคด	ีกระทรวงยตุธิรรม	ตระหนกัถงึแนวทาง 
การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่ออ�านวยความสะดวก	 

และสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ 
ด้านงานยุติธรรม	 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	 และประหยัด	 
จึงได้เปิดมิติใหม่ของการขายทอดตลาดผ่านโครงการ 
Open	 House	 ซ่ึงเป็นระบบน�า ร่องการประมูล 
ขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์	(e	-	Offering 
Auction	Pilot	Project	System)	โดยเป็นระบบการเสนอ 
ค�าส่ังซ้ือทรัพย์จากการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ 
e	 -	Offering	 Auction	 ซ่ึงกรมบังคับคดี	 ได้เปิดน�าร่อง 
ขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ในคดีแพ่งเฉพาะเขต 
กรุงเทพมหานคร	และใน	4	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดนครราชสีมา	จังหวัดสงขลา	และจังหวัดขอนแก่น		

เชียงใหม่

สงขลา

นครราชสีมา

ขอนแก่น

กองบรรณาธิการ
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นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี  

คุยเฟื่องเรื่องยุติธรรม

ส� า ห รั บ วิ ธี ก า รและขั้ น ตอนของกา รปร ะมู ล 
ขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ 
ด�าเนินการได้ ดังนี้

1.	 เริ่มจากตรวจสอบจ�านวนเครื่องคงเหลือของแต่ละ
ส�านักงานเครือข่ายจากเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี	 ได้ท่ี	 
www.led.go.th

2.	 ผู้ที่สนใจจะเสนอราคาสามารถติดต่อขอจองเครื่อง 
อุปกรณ์ที่ส�านักงานเครือข่าย	 (Node)	 และเม่ือถึงวันจอง 
ขายทอดตลาด	 ผู้จองต้องแสดงตัวก่อนการขายไม่น้อยกว่า	
30	นาที

3.	 เจ้าพนักงานบังคับคดีจะแจ้งสิทธิ	หน้าท่ี	รวมถึงค�าเตือน 
และแจ้งให้รับทราบเงื่อนไขในการเสนอราคา

4.	 ผู้ท่ีสนใจจะเสนอราคาต้องลงนามในสัญญาต่อหน้า 
เจ้าพนักงานบังคับคดีในการจองเครื่องอุปกรณ์	โดยสามารถ 
จองไดก้อ่นการขายทอดตลาดในแต่ละนดัเทา่นัน้	ไมส่ามารถ 
จองข้ามนัดที่ยังไม่มีการขายทอดตลาด	 หรือจองครั้งเดียว 
เพื่อจะเสนอราคาในหลายนัดได้

ส่วนการวางหลักประกันการเสนอราคา	 การท�าสัญญา 
และช�าระราคาส่วนทีเ่หลอืก็เปน็ไปตามวิธกีารขายทอดตลาด 
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

และเมื่อวันท่ี	 5	 กุมภาพันธ์	 2560	 กรมบังคับคดี	 
ได้เปิดประมูลขายทอดตลาดทรัพย์	 คร้ังท่ี	 3	 ด้วยวิธีการ 
เสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	e	–	Offering	Auction	 
ไปยงัส�านกังานบงัคับคดจีงัหวัดเชยีงใหม	่ส�านกังานบงัคับคด ี
จังหวัดขอนแก่น	 ส�านักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	 
และส�านกังานบงัคับคดจีงัหวดัสงขลา	ทัง้นี้	ีไดก้�าหนดประมลูฯ 
ผา่นระบบ	e	–	Offering	Auction	ในวนัอาทติยข์องทกุสปัดาห์ 
โดยก�าหนดให้มีการประมูลผ่านระบบ	e	–	Offering	Auction	ดังน้ี	

ส�าหรับโครงการ	 Open	 House	 “ระบบน�าร่อง 
การประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์”	
(e-Offering	Auction	Pilot	Project	System)		เปดิตวัครัง้แรก 
เมื่อวันที่	 27	 กุมภาพันธ์	 2559	 ณ	 ห้องขายทอดตลาด	 
อาคารอสตีพิรรษ	กรมบงัคบัคด	ีกรงุเทพฯ	โดยมนีางสาวรืน่วด ี
สุวรรณมงคล	 อธิบดีกรมบังคับคดี	 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ	
ทั้งนี้ภายในงานได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจจากทุกภาคส่วน 
ประกอบด้วย	ส่วนราชการต่างๆ	สถาบันการเงิน	ผู้ซื้อทรัพย ์
และประชาชนท่ัวไป	 เข้าชมการทดสอบระบบการส่งค�าส่ัง 
ซื้อทรัพย์สินในการขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 
รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 เพื่อน�ามา 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป	 โดยมีผู้เข้าร่วมทดสอบ 
จ�านวนกว่า	160	คน

 นางสาวร่ืนวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี  
กล่าวว่า	 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออ�านวยความสะดวก 
ในการให้บริการแก่ประชาชน	 เพ่ือให้ประชาชนสามารถ 
เข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	 ช่วยลดภาระ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 อีกท้ังเป็นการเพ่ิมช่องทาง 
การเสนอราคาซ้ือทรัพย์จากการขายทอดตลาดของ 
กรมบังคับคดี	 ให้ประชาชนท่ีไม่สะดวกเดินทางมายังสถานท่ี 
ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี	สามารถเสนอราคาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ใน	4	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดเชียงใหม่	จังหวัด
นครราชสีมา	จังหวัดสงขลา	และจังหวัดขอนแก่น	เป็นต้น	

นอกจากนี	้เมือ่วนัท่ี	6	มนีาคม	2559	อธบิดีกรมบงัคับคด ี
ได้ เปิดโครงการ	 Open	 House	 “ระบบน�าร่องการ
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์”	
(e-Offer ing	 Auction	 Pilot	 Project	 System) 
ครั้งที่	 2	ณ	 ส�านักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา	 อ�าเภอเมือง	
จังหวัดสงขลา	 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทดสอบ	 จ�านวน
กว่า	100	คน	
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คุยเฟื่องเรื่องยุติธรรม

1. ส�านกังานบงัคบัคดีแพง่กรงุเทพมหานคร 4 ก�าหนด 
ขายทอดตลาดทรพัย ์จ�านวน 6 นดั ณ หอ้งขายทอดตลาด 
อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร ดังนี ้
▶	นัดที่	1	เมื่อวันที่	 5	 กุมภาพันธ์	 2560	 โดยประกาศ

ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	 จ�านวน	 30	 คดี	 ทุนทรัพย์ 
74,723,723.75	 บาท	 ผ่านเครือข่ายส�านักงานบังคับคดี 
จงัหวดัเชยีงใหม	่ขอนแกน่	นครราชสีมา	และสงขลา	โดยมโีจทก ์
ของดการบังคับคดี	 จ�านวน	 3	 คดี	 คงเหลือคดีพร้อมขาย 
จ�านวน	27	คดี	30	รายการ	แบ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
จ�านวน	21	คด	ี23	รายการ	ทีด่นิวา่งเปลา่จ�านวน	3	คด	ี	4		รายการ 
ห้องชุด	จ�านวน	3	คดี	3	รายการ	ซึ่งมีผู้สนใจเข้าฟังการขาย 
จ�านวน	 40	 คน	 และมี ผู้ลงชื่อประมูลซื้อที่กรุงเทพฯ	 
จ�านวน	14	ราย	มีผู้ใช้เครื่อง	EDC	จ�านวน	5	ราย	เป็นเงิน 
450,000	บาท	ทั้งนี้	สามารถขายได้จ�านวน	2	คดี	จ�านวนเงิน 
3,480,000	 บาท	 และผูกพัน	 จ�านวน	 3	 คดี	 จ�านวนเงิน	
11,240,000	บาท	รวมขายไดท้ัง้สิน้	จ�านวน	5	คด	ีเปน็จ�านวน
เงินทั้งสิ้น	14,720,000	บาท	
▶	นัดที	่2	ในวนัท่ี	26	กมุภาพันธ	์2560	ได้มกีารประกาศ 

ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	 จ�านวน	 6	 คดี	 ราคาขายได้รวม 
จ�านวน	 34,040,000	 บาท	 ผูกพันราคา	 จ�านวน	 2	 เรื่อง 
ราคาผูกพันรวม	5,290,000	บาท
▶	นัดที่	3	วันที่	19	มีนาคม	2560	
▶	นัดที่	4	วันที่	9	เมษายน	2560	
▶	นัดที่	5	วันที่	30	เมษายน	2560
▶	นัดที่	6	วันที่	21	พฤษภาคม	2560	
2. ส�านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 

และ 5 ก�าหนดขายทอดตลาดทรัพย์ จ�านวน 6 นัด  
ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี 
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
▶	นัดท่ี	1	วันท่ี	 19	 กุมภาพันธ์	 2560	 ผลการขาย 

ทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	e	-	Offering	 
Auction	 ผ่านเครือข่ายส�านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่	

อาจกล่าวได้ว่า การประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธี 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอีกหน่ึงทางเลือกของผู้สนใจท่ีประสงค์จะซ้ือ 
ทรัพย์จากการขายทอดตลาด แต่ไม่สะดวกในการเดินทางมายัง 
กรมบังคับคดี สามารถจะย่ืนเสนอราคาได้ท่ีส�านักงานบังคับคดี 
ท่ีเป็นเครือข่ายได้ อันจะเป็นการเพ่ิมช่องทางการเสนอราคา 
ซ้ือทรัพย์จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ท้ังน้ี ได้ก�าหนด 
ให้มีการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e - Offering Auction  
ขายทุกวันอาทิตย์ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  www.led.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2881 4999 และสายด่วน 
กรมบังคับคดี 1111 กด 79 

ขอนแก่น	 นครราชสีมา	 และสงขลา	 มีการประกาศ 
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	 จ�านวน	 3	 คดี	 ราคาขายได้ 
รวม	7,260,000	บาท	ผูกพนัราคา	จ�านวน	2	เรือ่ง	ราคาผกูพนั 
รวม	3,290,000	บาท
▶	นัดที่	2	วันที่	12	มีนาคม	2560	
▶	นัดที่	3	วันที่	2	เมษายน	2560	
▶	นัดที่	4	วันที่	23	เมษายน	2560	
▶	นัดที่	5	วันที่	14	พฤษภาคม	2560	
▶	นัดที่	6	วันที่	4	มิถุนายน	2560	
3. ส�านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร  

1 และ 6 ก�าหนดขายทอดตลาดทรัพย์ จ�านวน 6 นัด 
ณ หอ้งขายทอดตลาด อาคารอสตีพิรรษ กรมบงัคับคด ี
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
▶	นัดที่	1	วันที่	12	มีนาคม	2560	
▶	นัดที่	2	วันที่	2	เมษายน	2560	
▶	นัดที่	3	วันที่	23	เมษายน	2560	
▶	นัดที่	4	วันที่	14	พฤษภาคม	2560	
▶	นัดที่	5	วันที่	4	มิถุนายน	2560	
▶	นัดที่	6	วันที่	25	มิถุนายน	2560
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