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การแถลงข่าว
ผลการจัดอันดับความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)
ของไทยดีขึ้น 3 อันดับอยู่ในอันดับที่ 46 ของโลก
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559
...................................
วันนี้ (26 ตุลาคม 2559) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้แถลงผลการวิจัย เรื่องการจัด
อั น ดั บ ความความยาก-ง่ า ยในการประกอบธุ ร กิ จ (Ease of Doing Business) โดยธนาคารโลก ประจ าปี 2017
ซึ่งธนาคารโลกได้มีการจัดทารายงานผลการวิจัย และเผยแพร่ผลการจัดอันดับดังกล่าวในวันนี้ ซึ่งกรมบังคับคดีมีภารกิจที่
เกี่ย วข้อ งกับ การจั ดอั น ดับ ดั งกล่ าว ในส่ ว นที่ เกี่ย วกับ ตั ว ชี้วัด ที่ 9 ด้ านการบั งคับ ให้ เป็ น ไปตามข้ อตกลง (Enforcing
Contracts) โดยด าเนิ น การร่ ว มกั บ ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม และตั ว ชี้ วั ด ที่ 10 ด้ า นการแก้ ไขปั ญ หาการล้ ม ละลาย
(Resolving Insolvency) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ในการจัดอันดับความความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก ซึ่งมีการ
จัดอันดับเป็นประจาทุกปี โดยวัดผลจากประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ โดยประเทศไทยได้รับการจัด
อันดับในรายงานดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยมีตัวชี้วัดในการจัดอันดับ 10 ตัวชี้วัด
วัน นี้ เวลา 09.00น. ตามเวลาในประเทศไทย ธนาคารโลกได้ ประกาศผลการจัด อันดั บ ผ่ านระบบ Video
conference จากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับในลาดับที่ 46 จาก 190
ประเทศ โดยมีอันดับที่ดีขึ้น 3 อันดับ จากเมื่อปีที่แล้วที่อยู่ในอันดับที่ 49 จาก 189 ประเทศ และในตัวชี้วัดที่ 9 การ
บังคับ ให้ เป็ น ไปตามข้อตกลงทีกรมบั งคับ คดี ดาเนิน การร่วมกับ ส านักงานศาลยุติธ รรม ประเทศไทยได้อัน ดับที่ ดีขึ้ น
คือ อัน ดั บ ที่ 51 จากอัน ดั บ ที่ 57 เมื่อ ปี ที่ แล้ ว ได้ คะแนน ๖๔.๕๔ คะแนน ซึ่งคะแนนดี ขึ้น จาก ๖๒.๖๙ คะแนน
เมื่อปีที่แล้ว และในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การแก้ไขปัญหาการล้มละลาย ที่กรมบังคับคดีรับผิดชอบ ประเทศไทยได้อันดับที่ดีขึ้น
คือ อัน ดั บ ที่ ๒๓ จากอัน ดั บ ที่ ๔๙ เมื่อ ปี ที่ แล้ ว ได้ คะแนน ๗๗.๐๘ คะแนน ซึ่งคะแนนดี ขึ้น จาก ๕๘.๘๔ คะแนน
เมื่อปีที่แล้ว และอันดับของประเทศไทยในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การแก้ไขปัญหาการล้มละลายที่ประเทศไทยได้อันดับที่ ๒๓ จาก
๑๙๐ ประเทศถือว่าอันดับของประเทศไทยด้านนี้เป็นอันดับที่ดีทีสุดในอาเซียน (สิงคโปร์ได้อันดับที่ ๒๙ และมาเลเซียได้
อันดับที่ ๔๖) และเป็นอันดับที่สี่ของเอเซีย (ญี่ปุ่นได้อันดับที่ ๒ เกาหลีได้อันดับที่ ๔ ไต้หวันอันดับที่ ๒๒ และฮ่องกงได้
อันดับที่ ๒๘)

-2ปัจจัยหลักที่ส่งผลทาให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น ในภาพรวม และในตัวชี้วัดที่ วชี้วัดที่ 9 ด้านการ
บังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง และตัวชี้วัดที่ 10 ด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลายนั้น ได้แก่
๑. กรมบังคับคดีได้การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่
8) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 การฟื้นฟูกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ทาให้การแก้ไขปัญหาล้มละลายมีความสะดวกและง่ายขึ้น คือ พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
ได้มีการลดขั้นตอน โดยกฎหมายให้อานาจแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการพิจารณาคาขอรับชาระหนี้ และมีการเปิด
โอกาสให้มีการฟื้นฟูกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นครั้งแรก โดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่
๙) พ.ศ. 2559 ได้กาหนดเรื่องการฟื้นฟูกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และได้นาหลักเกณฑ์สากล คือ
การไม่สามารถชาระหนี้มาใช้แทนการใช้หลักเกณฑ์เรื่องการมีหนี้สินล้นพ้นตัว
๒. กรมบังคับคดีได้พัฒ นาและปรับปรุงกระบวนการทางาน โดยได้ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ทางาน เพื่อมุ่งให้เกิดความสะดวก ง่าย ลดขั้นตอนในการดาเนินงาน และประหยัด
๓. กรมบังคับคดีได้ ชี้แจงและนาเสนอข้อมูลให้กับผู้ประเมินของธนาคารโลกได้อย่างละเอียดและชัดเจน และ
สามารถตอบคาถามต่าง ๆ และแสดงหลักฐานประกอบได้อย่างครบถ้วน
๔. กรมบั งคับ คดีได้ ป ระสานงานและสร้างความรับรู้ และความเข้าใจให้กับภาคเอกชนผู้ตอบแบบสอบถามอย่าง
ต่อเนื่อง และได้ชี้แจงให้ภาคเอกชนได้ทราบถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกระบวนการทางาน
กรมบังคับคดีจะได้ดาเนินการการปรับปรุงแก้ไขในส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน อันเป็นเป้าหมายของกรมบังคับคดีที่จะเป็นกลไกทางเศรษฐกิจใน
การเสริม สร้ างให้ ป ระเทศไทยเป็ น ประเทศที่ น่ าลงทุ น และเพิ่ ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้ กั บ ประเทศ โดยมี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีทั้งทางแพ่งและล้มละลายที่ทันสมัย มีมาตรฐานสากล และกระบวนการบังคับคดี มี
ความสะดวก รวดเร็ว ง่าย และเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของ
รัฐบาล
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