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ความคืบหน้าในการดาเนินการตามกรอบของEase of Doing Business และการเตรียมความพร้อม
ในการตอบแบบสอบถามประจาปี 2017
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ชั้น ๑
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
...................................
วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9) เวลา ๑0.0๐ น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้แถลง
ความคืบหน้าในการดาเนินการตามกรอบของ Ease of Doing Business และการเตรียมความพร้อมในการตอบ
แบบสอบถามประจาปี 2017 ซึ่งกรมบังคับคดีมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดดังกล่าว ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9
ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contract) และตัวชี้วัดที่ ๑๐ ด้านการแก้ไขปัญห าการล้มละลาย
(Resolving Insolvency) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ในการจัดอันดับความความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ( Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก
ซึ่งมีการจัดอันดับเป็นประจาทุกปี โดยมีตัวชี้วัดในการสารวจ ๑๐ ตัวชี้วัด และกรมบังคับคดีได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๙ การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (
Enforcing Contract)
ซึ่งในตัวชี้วัดนี้จะมี สานักงานศาลยุติธรรมและกรมบังคับคดีร่วมรับผิดชอบ และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การแก้ไขปัญหา
ล้มละลาย (Resolving Insolvency) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความน่าลงทุน
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ธนาคารโลกได้ประกาศผลการประเมินครั้งล่าสุด โดยในตัวชี้วัดที่ ๙
การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง ประเทศไทยได้อันดับที่ 57 (ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม) และในตัวชี้วัดที่ ๑๐
การแก้ไขปัญหาล้มละลาย ประเทศไทยได้อันดับที่ ๔ 9 ภายหลังจาการประกาศผลการจัดอันดับดังกล่าว
สานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อาคารสัไมตรี
นติ
หลังใน ทาเนียบรัฐบาล ในการประชุมดังกล่าว กรมบังคับคดี โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี
ได้เสนอแผนการดาเนินการปรับปรุงการบริการ Action
(
Plan) ของกรมบังคับคดี ทั้งระยะสั้น ( ๓, ๖ และ๑๒เดือน)
และระยะยาวต่อเนื่อง และวิธีการดาเนินการ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ โดยเน้นตามเกณฑ์วัด ๔ ด้าน คืทัอความ
นสมัย
(smart regulation) ง่าย (easier) รวดเร็ว (faster) และประหยัดค่าใช้จ่าย (cheaper)
จากแผนการดาเนินการปรับปรุงการบริการ ( Action Plan) กรมบังคับคดีได้ดาเนินการตามแผนและ
มีความคืบหน้าดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
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ด้านที่ ๑ ด้านการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ กรมบังคับดีได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่างๆให้มีความทันสมัย เป็นมาตรฐานสากล เพื่ออานวยความยุติธรรมและลดความ
เหลื่อมล้าในสังคมจึงได้เสนอแก้ไขกฎหมาย ซึ่งได้ประกาศราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้แล้ว รวม ๕ ฉบับ ได้แก่
 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘ ) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘
 กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกาหนดคุณสมบัติของผู้ทาแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้มีอานาจออก
คาสั่งเกี่ยวกับคาขอรับชาระหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙
ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ได้แก่
 ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที.่ .) พ.ศ..... (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม) อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไข เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๔ ลักษณะ ๒
อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
 เสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที.่ .) พ.ศ..... ส่วนล้มละลายและฟื้นฟูกิจการทั้งฉบับ
อยู่ระหว่างคณะทางานของกรมบังคับคดีศึกษากาหนดประเด็นสาคัญเพื่อเสนอแก้ไข
 เสนอร่างพระราชบัญญัติการบังคับคดี อยู่ระหว่างคณะทางานพิจารณา
ด้านที่ ๒ การปรับปรุงระบบ /ขั้นตอน/การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กรมบังคับคดีได้พัฒนาระบบ
การทางานขั้นตอนและนาเทคโนโลยีมาใช้ในงานแต่ละขั้นตอนมากขึ้น เพื่อให้ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่าย ได้แก่
 การจัดทาระบบนาร่องการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์E( Offering Auction
Pilot Project System) ณ สานักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑,๒,๔,๕,๖ สานักงานบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา และ
สานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา โดยจะจัดให้มีการทดสอบโครงการและปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมชม
การทดสอบ (Open House) ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องขายทอดตาด อาคารอสีติพรรษ
กรมบังคับคดี และในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ทั้งนี้จดะเริาเนิ่ม นการ
ทั่วประเทศประมาณปี ๒๕๖๐
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 การเปิดใช้ระบบ E -Service ได้แก่ ระบบการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ( E -Filing) ในการยื่น
คาร้องขอวางเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มในคดีแพ่ง พร้อมจัดพิมพ์ใบ pay- in slip ผ่านทาง website ของ
กรมบังคับคดี และสามารถนาจ่ายเงินที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๘
ระบบการจ่ายเงินให้คู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ E( -Payment) เพื่อจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย
(เริ่มใช้เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) และการพัฒนาระบบ E-Insolvency Case Management
System มาใช้ในการบังคับคดีล้มละลาย
 การพัฒนา Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ “ LED Property ” เพื่อให้ผู้ที่สนใจซื้อทรัพย์ที่
ประกาศขายทอดตลาดสามารถค้นหาทรัพย์ที่สนใจได้อย่างสะดวก และเป็นการสร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานอีกทางหนึ่ง
ด้านที่ ๓ การประสานงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ
ในการเชื่อมโยงข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานที่ขึ้นหรือจดทะเบียนภาครัฐ ได้แก่ กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการบินพลเรือน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานประกันสังคม กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ด้านที่ ๔ การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ

เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้นในการ

สาหรับการเตรียมความพร้อมในการตอบแบบสอบถามของธนาคารโลกประจาปี ๒๐๑๗ ซึง่ จะต้อง
ดาเนินการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ นี้ กรมบังคับคดีเน้นหลักการทางานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานกฎหมาย ทนายความซึ่งเป็นผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม
เพื่อประสานชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ และให้การตอบแบบสอบถามมีความถูกต้องและสมบูรณ์ต่อไป ซึ่งกรมบังคับคดี
จะได้นาความคืบหน้าต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลในการตอบแบบสอบถามต่อไป
อนึ่ง จากการประเมินผลในปีที่ผ่านมาของธนาคารโลก กรมบังคับคดีมีข้อสังเกตว่า ผลการ
ประเมิน
อาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดยเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ เรื่องการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง
ในเรื่องระยะเวลาของการขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการบังคับคดี และในตัวชี้วัดที่
๑๐ เรื่องการแก้ไขปัญหาล้มละลาย ที่เกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการ และอัตราการจ่ายคืนเจ้าหนี้
(recovery rate) นอกจากนี้ แบบสอบถามที่เป็นคาถามในเรื่องของการฟื้นฟูกิจการไม่ใช่การล้มละลาย กรมบังคับคดี
จะได้นาข้อสังเกตดังกล่าว พร้อมด้วยเอกสารประกอบนาเสนอต่อธนาคารโลกต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศ ซึ่งหากได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
เป็นที่น่าลงทุนของนักลงทุน อันเป็นเป้าหมายของกรมบังคับคดีที่จะเป็นกลไกในการเสริมสร้างให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่น่าลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีที่
ทันสมัย มีมาตรฐานสากล และกระบวนการบังคับคดีมีความสะดวก รวดเร็ว ง่าย และเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
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