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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการตามกระบวนการบังคับคดี
ให้มีมาตรฐานการบริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน จากการสำรวจทำให้ทราบถึงการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของกรมบั งคับ คดีโ ดยการเปรีย บเที ย บผลการศึ ก ษาวิ จั ยของปี ที่ ผ ่า นมากั บปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) เพื่อให้ทราบถึงความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส ่ว นได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมบังคับคดีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๓) เพื่อให้ได้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานด้านกระบวนการบังคับคดี ๔) เพื่อเป็นการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ในการเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนของสาธารณชนต่อภารกิจสำคัญ
ในกระบวนการบังคับคดี
โดยทำการสำรวจกลุ่มเป้าหมายทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาค จำนวน 7 กลุ่มเป้าหมาย 1) กระบวนการ
บังคับคดีแพ่ง 2) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 3) กระบวนการฟื้นฟูของกิจการลูกหนี้ 4) กระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 5) กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 6) กระบวนการประมูล
ซื้อทรัพย์ / การขายทอดตลาด 7) กระบวนการวางทรัพย์ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) ซึ่งดำเนินการสำรวจโดยบริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด มีขนาดตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น
3,458 ตัวอย่าง ได้แก่ 1) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง จำนวน 1,449 ตัวอย่าง 2) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย
จำนวน 551 ตัวอย่าง 3) กระบวนการฟื้นฟูของกิจการลูกหนี้ จำนวน 161 ตัวอย่าง 4) กระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี จำนวน 444 ตัวอย่าง 5) กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
จำนวน 131 ตั ว อย่ า ง 6) กระบวนการประมูล ซื ้ อ ทรั พ ย์ / การขายทอดตลาด จำนวน 558 ตั ว อย่าง
7) กระบวนการวางทรัพย์ จำนวน 164 ตัวอย่าง
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการศึกษาทบทวนทฤษฎี
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ กระบวนการ
บังคับคดี และดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews) ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ
ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 ราย ในเชิงปริมาณด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Methodology) ในการทำ
การสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ดำเนินการโดยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face-to-face Interviews) ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์สูงสุดของการศึกษา
เครื่องมื อ ที่ ใช้ ในการสำรวจเป็ น แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ซึ่งแบบสอบถามมีล ั ก ษณะ
ข้อคำถามปลายปิดเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 10 ระดับ ส่วนคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
การเก็บ รวบรวมข้อมูล ในการดำเนิน การวิ จัย ใช้ว ิธ ีการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อ มูล ภาคสนาม
ด้ ว ยแบบสอบถาม และวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณด้ ว ยสถิ ต ิ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) คื อ
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การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ (Quadrant Analysis)
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอเป็นประเด็นข้อเสนอแนะ
• กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3,458 ตัวอย่าง พบว่า เกินกว่า 1 ใน 3 เป็นผู้รับมอบอำนาจ
จากเจ้าหนี้ร้อยละ 38.46 เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาร้อยละ 23.50 เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาร้อยละ
14.61 เป็นผู้เข้าซื้อทรัพย์ขายทอดตลาดร้อยละ 12.87 เป็นผู้รับมอบอำนาจจากลูกหนี้ร้อยละ 4.87
เป็นผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ร้อยละ 3.59 และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในคดีความร้อยละ 2.10 โดยกระจาย
ในแต่ละภูมิภาคแต่ละกระบวนการ ดังนี้
หน่วยงาน
จำนวน
หน่วยงานส่วนกลาง
1,828
841
▪ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-6
557
▪ กองบังคับคดีล้มละลาย 1-6
161
▪ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
138
▪ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
131
▪ กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
ส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด
1,630
220
▪ กลุ่มจังหวัดที่ 1 (ปทุมธานี สาขาธัญบุรี พระนครศรีอยุธยา)
233
▪ กลุ่มจังหวัดที่ 2 (ชลบุรี สาขาพัทยา ระยอง)
297
▪ กลุ่มจังหวัดที่ 3 (นครราชสีมา อุบลราชธานี)
124
▪ กลุ่มจังหวัดที่ 4 (หนองคาย กาฬสินธุ์)
180
▪ กลุ่มจังหวัดที่ 5 (เชียงใหม่ เชียงราย)
114
▪ กลุ่มจังหวัดที่ 6 (พิษณุโลก นครสวรรค์)
126
▪ กลุ่มจังหวัดที่ 7 (ราชบุรี กาญจนบุรี)
135
▪ กลุ่มจังหวัดที่ 8 (สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง)
201
▪ กลุ่มจังหวัดที่ 9 (ตรัง สงขลา)
รวมจำนวนทั้งสิ้น
3,458
• การรับรู้บทบาทหน้าที่
ผู้รับบริการในภาพรวมมีการรับรู้ต่อบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี พบว่า ส่วนใหญ่รับรู้บทบาท
หน้าที่บังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล (ร้อยละ 93.40) รองลงมา คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดี (ร้อยละ 92.94) รู้บทบาทหน้าที่บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล (ร้อยละ 82.94) การประมูล
ซื้อทรัพย์ / การขายทอดตลาด (ร้อยละ 82.92) รับวางทรัพย์จากลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์ (ร้อยละ
70.20) ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย / ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ (ร้อยละ 69.53)
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำสั่งศาล (ร้อยละ 66.04) ประเมินราคาทรัพย์ (ร้อยละ 63.77) และชำระบัญชี
ห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือนิติบุคคลในฐานะผู้ชำระบัญชีตามคำสั่งศาล (ร้อยละ 49.85)
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• ความคิดเห็นต่อผลดี / ประโยชน์ของบทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดี
ผู้ร ับ บริการในภาพรวมมี ความคิ ดเห็ นต่ อผลดี / ประโยชน์ของบทบาทหน้า ที่ และการทำงาน
ของกรมบังคับคดี พบว่า เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ และลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ มีค่าคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย
8.74 (ร้อยละ 87.39) รองลงมา คือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เปิดโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรม
อย่างเท่าเทียมอันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ค่าคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย 8.55 (ร้อยละ 85.52)
กฎหมายและกระบวนการบังคับคดีมีความเหมาะสม ส่งผลต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
ของนักลงทุนจากต่างประเทศ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก ค่าคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ ย
8.38 (ร้อยละ 83.75) และช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการผลักดันทรัพย์สิน
ออกสู่ระบบ ค่าคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย 8.22 (ร้อยละ 82.22)
• ความเชื่อมั่นต่อกรมบังคับคดี
กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวมที่ระดับคะแนนเฉลี่ย
9.02 และมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในแต่ละกระบวนการ ดังนี้
▪ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่งที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.97
▪ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลายที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.56
▪ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.47
▪ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.62
▪ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.46
▪ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการการประมูลซื้อทรัพย์ / การขายทอดตลาดที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.70
▪ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการวางทรัพย์ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.57
• ความพึงพอใจโดยรวมต่อกระบวนการบังคับคดี
กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวมที่ระดับคะแนนเฉลี่ย
8.68 และมีความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีในแต่ละกระบวนการ ดังนี้
▪ ความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่งที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 9.04
▪ ความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลายที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.89
▪ ความพึงพอใจต่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.97
▪ ความพึงพอใจต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.75
▪ ความพึงพอใจต่อกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 9.03
▪ ความพึงพอใจต่อกระบวนการการประมูลซื้อทรัพย์ / การขายทอดตลาดที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.97
▪ ความพึงพอใจต่อกระบวนการวางทรัพย์ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 9.01
• ความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของกรมบังคับคดี
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจที่มีต่อสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ด้านการมีบริการเครื่องบัตรคิว
อัตโนมัติ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 8.32 (ร้อยละ 83.2) ซึ่งสูงกว่าด้านสถานที่นั่งรอหรือนั่งรอรับบริการ
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 8.10 (ร้อยละ 81.0) และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
8.05 (ร้อยละ 80.5) ซึ่งด้านความรวดเร็วในการรอคิวและการดำเนินการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 7.72
(ร้อยละ 77.2) จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
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• การวิเคราะห์ข้อมูล Quadrant Analysis ความคาดหวัง และการเห็นจริงปฏิบัติจริงของกระบวนการ
บังคับคดี 7 กระบวนการ ดังนี้
1. กระบวนการบังคับคดีแพ่ง
จากการวิเคราะห์ข้อมูล Quadrant Analysis ความคาดหวังและการเห็นจริงปฏิบัติจริงของกระบวนการ
บังคับคดีแพ่ง ซึ่งไม่พบเรื่องที่อยู่ในพื้นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน ส่วน Quadrants A (Concentrate Here)
ในขณะที่ เรื่องที่อยู่ในพื้นที่ควรรักษามาตรฐานไว้ ส่วน Quadrants B (Keep up the good Work)
มี 6 เรื่อง ได้แก่ 1) A1 การแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย 2) A2 การแจ้ง
การยึดทรัพย์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีความรวดเร็ว 3) A3 การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง
และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย 4) A4 การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องแก่ผู้รับคำสั่งอายัดและผู้มีส่วนได้เสีย
มีความรวดเร็ว 5) A7 การดำเนินการบังคับคดี เช่น ยึด อายัด ขายทอดตลาด ขับไล่ รื้อถอน มีความเป็นธรรม
โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด 6) A8 ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน
เรื่องที่อยู่ในพื้นที่ลดความสำคัญ ส่วน Quadrants C (Low Priority) มี 4 เรื่อง ได้แก่ 1) A5 พนักงาน
เดินหมาย สามารถชี้แจงและทำความเข้าใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้รับหมายได้ 2) A6 กรอบระยะเวลา
ในการดำเนินการบังคับคดี เช่น ยึด อายัด ขายทอดตลาด ขับไล่ รื้อถอน เป็นไปอย่างเหมาะสม 3) A9 ความรวดเร็ว
ในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน 4) A10 ศูนย์ One Stop Service มีความสะดวกในการติดต่อ
ขอรับบริการ (เฉพาะสำนักงานฯ 1- 6 ในส่วนกลางเท่านั้น) นอกจากนี้ ไม่พบเรื่องที่อยู่ในพื้นที่ควรลดกิจกรรม
ส่วน Quadrants D (Possible Overkill)

พื้นที่ควรรักษามาตรฐานไว้ (Keep up the good Work)
A1 = การแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
A2 = การแจ้งการยึดทรัพย์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีความรวดเร็ว
A3 = การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
A4 = การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องแก่ผู้รับคำสั่งอายัดและผู้มีส่วนได้เสียมีความรวดเร็ว
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A7 = การดำเนินการบังคับคดี เช่น ยึด อายัด ขายทอดตลาด ขับไล่ รื้อถอน มีความเป็นธรรม
โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด
A8 = ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน
พื้นที่ลดความสำคัญ ส่วน Quadrants C (Low Priority)
A5 = พนักงานเดินหมายสามารถชี้แจงและทำความเข้าใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้รับหมายได้
A6 = กรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดี เช่น ยึด อายัด ขายทอดตลาด ขับไล่ รื้อถอน
เป็นไปอย่างเหมาะสม
A9 = ความรวดเร็วในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน
A10 = ศูนย์ One Stop Service มีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ (เฉพาะสำนักงานฯ
1-6 ในส่วนกลางเท่านั้น)
2. กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล Quadrant Analysis ความคาดหวังและการเห็นจริงปฏิบัติจริงของกระบวนการ
ล้มละลาย พบว่า เรื่องที่อยู่ในพื้นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน ในส่วน Quadrants A (Concentrate Here) มี 3 เรื่อง
(เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้) ได้แก่ 1) B2-8 การทราบการประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทางการประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือจากช่องทางอื่น ๆ 2) B2-9 การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ นัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย 3) B2-10 การได้รับคำชี้แจง
ขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ และการสอบสวนพยานหลักฐาน
ในขณะที่ เรื่องที่อยู่ในพื้นที่ควรรักษามาตรฐานไว้ ส่วน Quadrants B (Keep up the good Work)
มี 3 เรื่อง (เฉพาะฝ่ายลูกหนี้) ได้แก่ 1) B1-3 การรวบรวมทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินลูกหนี้มีความเป็นธรรม
โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด 2) B1-6 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงขั้นตอนและให้คำแนะนำ
ในการขอรับเงินค่าเลี้ยงชีพ 3) B1-7 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ และขั้นตอน ในการได้รับ
การปลดจากล้มละลายตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และมี 1 เรื่อง (เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้) ได้แก่ 1) B2-11
การรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม
โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด
เรื่องที่อยู่ในพื้นที่ลดความสำคัญ ส่วน Quadrants C (Low Priority) มี 2 เรื่อง (เฉพาะฝ่ายลูกหนี้)
ได้แก่ 1) B1-1 การทราบการประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
จากเว็บ ไซต์ หรือจากช่องทางอื่น ๆ 2) B1-5 การพิจารณาอนุญาตให้ล ูกหนี้เดินทางออกนอกประเทศ
และการกำหนดให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
นอกจากนี้ เรื่องที่อยู่ในพื้นที่ควรลดกิจกรรม ส่วน Quadrants D (Possible Overkill) มี 2 เรื่อง
(เฉพาะฝ่ายลูกหนี้) ได้แก่ 1) B1-2 การรับทราบหมายเรียกลูกหนี้ให้มารายงานตัวและการไปไต่สวนที่ศาล
2) B1-4 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจง สิทธิ หน้าที่ของลูกหนี้ ขั้นตอน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการ
บังคับคดีล้มละลาย
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พื้นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here)
(เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้)
B2-8 = การทราบการประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทางการประกาศลงราชกิจจา
นุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือจากช่องทางอื่น ๆ
B2-9 = การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้
นัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย
B2-10 = การได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ และ
การสอบสวนพยานหลักฐาน
พื้นที่ควรรักษามาตรฐานไว้ (Keep up the good Work)
(เฉพาะฝ่ายลูกหนี้)
B1-3 = การรวบรวมทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินลูกหนี้ มีความเป็นธรรม โปร่งใส
และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด
B1-6 = เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงขั้นตอน และให้คำแนะนำในการขอรับเงินค่าเลี้ยงชีพ
B1-7 = เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอน ในการได้รับการปลดจาก
ล้มละลายตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
(เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้)
B2-11 = การได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้
และการสอบสวนพยานหลักฐาน
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พื้นที่ลดความสำคัญ (Low Priority)
(เฉพาะฝ่ายลูกหนี้)
B1-1 = การทราบการประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทางการประกาศลงราชกิจจา
นุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือจากช่องทางอื่น ๆ
B1-5 = การพิจารณาอนุญาตให้ลูกหนี้เดินทางออกนอกประเทศ และการกำหนดให้รายงานตัว
ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
พื้นที่ควรลดกิจกรรม (Possible Overkill)
(เฉพาะฝ่ายลูกหนี้)
B1-2 = การรับทราบหมายเรียกลูกหนี้ให้มารายงานตัว และการไปไต่สวนที่ศาล
B1-4 = เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจง สิทธิ หน้าที่ของลูกหนี้ ขั้นตอน และให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย
3. กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
จากการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล Quadrant Analysis ความคาดหวั ง และการเห็ น จริ ง ปฏิ บ ั ต ิ จ ริ ง ของ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ พบว่า เรื่องที่อยู่ในพื้นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน ส่วน Quadrants A
(Concentrate Here) มี 2 เรื่อง (เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้) ได้แก่ 1) C2-7 การเปิดช่องทางให้มีการยื่นคำขอรับชำระหนี้
ผ่ า นสำนั ก งานบั ง คั บ คดี ท ั ่ ว ประเทศ เป็ น การอำนวยความสะดวก 2) C2-9 การยื ่ น คำขอรั บ ชำระหนี้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทราบ
ในขณะที่ เรื่องที่อยู่ในพื้นที่ควรรักษามาตรฐานไว้ ส่วน Quadrants B (Keep up the good Work) มี 2 เรื่อง
(เฉพาะฝ่ายลูกหนี้) ได้แก่ 1) C1-1 การฟื้นฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ 2) C1-3
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ และมี 3 เรื่อง (เฉพาะฝ่าย
เจ้าหนี้) ได้แก่ 1) C2-10 การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอนและให้ความเป็นธรรม
ทุกฝ่าย 2) C2-11 การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเจ้าหนี้กลุ่มเดียวกันจะได้รับการชำระหนี้ อย่างเท่าเทียมกัน
3) C2-12 การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้มากกว่าการที่ให้ลูกหนี้ล้มละลาย
เรื่องที่อยู่ในพื้นที่ลดความสำคัญ ส่วน Quadrants C (Low Priority) มี 1 เรื่อง (เฉพาะฝ่ายลูกหนี้) ได้แก่
C1-5 แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม และ 2 เรื่อง (เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้)
ได้แก่ 1) C2-6 การได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ และการสอบสวน
พยานหลักฐาน 2) C2-8 ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่กฎหมายกำหนดไว้มีความเหมาะสม
นอกจากนี้ เรื่องที่อยู่ในพื้นที่ควรลดกิจกรรม ส่วน Quadrants D (Possible Overkill) มี 2 เรื่อง
(เฉพาะฝ่ายลูกหนี้) ได้แก่ 1) C1-2 การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่การล้มละลาย 2) C1-4
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สามารถช่วยลดปัญหา
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พื้นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here)
(เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้)
C2-7 = การเปิดช่องทางให้มีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ ผ่านสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ เป็นการ
อำนวยความสะดวก
C2-9 = การยื่นคำขอรับชำระหนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทราบ
พื้นที่ควรรักษามาตรฐานไว้ (Keep up the good Work)
(เฉพาะฝ่ายลูกหนี้)
C1-1 = การฟื้นฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหนี้สามารถดำเนินต่อไปได้
C1-3 = การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้
(เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้)
C2-10 = การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
C2-11 = การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเจ้าหนี้กลุ่มเดียวกันจะได้รับการชำระหนี้อย่างเท่าเทียมกัน
C2-12 = การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้มากกว่าการที่ให้ลูกหนี้ล้มละลาย
พื้นที่ลดความสำคัญ (Low Priority)
(เฉพาะฝ่ายลูกหนี้)
C1-5 = แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหนี้มีความเป็นธรรม
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(เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้)
C2-6 = การได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้
และการสอบสวนพยานหลักฐาน
C2-8 = ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่กฎหมายกำหนดไว้มีความเหมาะสม
พื้นที่ควรลดกิจกรรม (Possible Overkill)
(เฉพาะฝ่ายลูกหนี้)
C1-2 = การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่การล้มละลาย
C1-4 = การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สามารถช่วยลดปัญหาการว่างงานได้ส่วนหนึ่ง
4. กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
จากการวิเคราะห์ข้อมูล Quadrant Analysis ความคาดหวังและการเห็นจริงปฏิบัติจริงของกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับ คดี พบว่า เรื่องที่อยู่ในพื้นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน ส่วน Quadrants A
(Concentrate Here) มี 1 เรื่อง ได้แก่ D7 คุณสามารถยื่นข้อเสนอในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
ในขณะที่ เรื่องที่อยู่ในพื้นที่ควรรักษามาตรฐานไว้ ส่วน Quadrants B (Keep up the good Work)
มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1) D5 ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้คำแนะนำ
เบื้องต้นเพื่อหาทางออกให้กับคุณได้ 2) D6 ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีความเป็นกลาง โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์
ต่อผู้ใด 3) D9 การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหาหนี้ได้
เรื่องที่อยู่ในพื้นที่ลดความสำคัญ ส่วน Quadrants C (Low Priority) มี 2 เรื่อง ได้แก่ 1) D1 การยื่นคำร้อง
ขอไกล่เกลี่ย ข้อ พิพาทชั้นบังคับ คดี ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่กรมบังคับคดีห รื อ
สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ ทางโทรสาร ทางไปรษณีย์ ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี เป็นการอำนวยความสะดวก
2) D4 ผู้ไกล่เกลี่ย ข้อ พิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้คำแนะนำเบื้ องต้น
เพื่อหาทางออกให้กับคุณได้
นอกจากนี้ เรื่องที่อยู่ในพื้นที่ควรลดกิจกรรม ส่วน Quadrants D (Possible Overkill) มี 3 เรื่อง
ได้แก่ 1) D2 สถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมีความเหมาะสมต่อการเจรจา 2) D3 การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้คุณสามารถเจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้ 3) D8 คุณสามารถตัดสินใจ
ในการเจรจาข้อตกลงกับคู่ความได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ
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พื้นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here)
D7 = คุณสามารถยื่นข้อเสนอในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
พื้นที่ควรรักษามาตรฐานไว้ (Keep up the good Work)
D5 = ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้คำแนะนำเบื้องต้น
เพื่อหาทางออกให้
D6 = ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด
D9 = การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหาหนี้ได้
โทรสาร ทางไปรษณีย์ ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี เป็นการอำนวยความสะดวก
พื้นที่ลดความสำคัญ (Low Priority)
D1 = การยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ยื่นคำร้องด้วยตนเอง
ที่กรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ ทางโทรสาร ทางไปรษณีย์ ทางเว็บไซต์
กรมบังคับคดี เป็นการอำนวยความสะดวก
D4 = การเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมีประโยชน์ต่อการเจรจา เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่เหมาะสม
พื้นที่ควรลดกิจกรรม (Possible Overkill)
D2 = สถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี มีความเหมาะสมต่อการเจรจา
D3 = การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้สามารถเจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้
D8 = สามารถตัดสินใจในการเจรจาข้อตกลงกับคู่ความได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ
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5. กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สนิ ในคดีล้มละลาย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล Quadrant Analysis ความคาดหวังและการเห็นจริงปฏิบัติจริงของกระบวนการ
ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย พบว่า เรื่องที่อยู่ในพื้นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน ส่วน Quadrants A
(Concentrate Here) มี 2 เรื่อง ได้แก่ 1) E3 ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชีแบ่งทรัพย์สิน 2) E5
การจ่ายเงินจากการเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายผ่านระบบ E-payment ทำให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
ในขณะที่ เรื่องที่อยู่ในพื้นที่ควรรักษามาตรฐานไว้ ส่วน Quadrants B (Keep up the good Work)
มี 2 เรื่อง ได้แก่ 1) E2 ความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหนี้ต่าง ๆ 2) E4 ความโปร่งใส เป็นธรรม
ในการเฉลี่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
เรื่องที่อยู่ในพื้นที่ลดความสำคัญ ส่วน Quadrants C (Low Priority) มี 1 เรื่อง ได้แก่ E1 การได้รับแจ้ง
ขั ้ น ตอน วิ ธ ี ก าร สิ ท ธิ ใ นการตรวจสอบและคั ด ค้ า นบั ญ ชี ร ั บ จ่ า ย หรื อ บั ญ ชี แ บ่ ง ทรั พ ย์ ส ิ น นอกจากนี้
ไม่พบเรื่องที่อยู่ในพื้นที่ควรลดกิจกรรม ส่วน Quadrants D (Possible Overkill)

พื้นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here)
E3 = ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชีแบ่งทรัพย์สิน
E5 = การจ่ายเงินจากการเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายผ่านระบบ E-payment ทำให้ได้รับ
ความสะดวกและรวดเร็ว
พื้นที่ควรรักษามาตรฐานไว้ (Keep up the good Work)
E2 = ความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหนี้ต่าง ๆ
E4 = ความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉลี่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
พื้นที่ลดความสำคัญ (Low Priority)
E1 = การได้ ร ั บแจ้ งขั้ นตอน วิ ธ ี การ สิ ทธิ ในการตรวจสอบ และคั ดค้ านบัญชี รั บจ่ าย หรื อบัญชี
แบ่งทรัพย์สิน
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6. กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ / ขายทอดตลาด
จากการวิเคราะห์ข้อมูล Quadrant Analysis ความคาดหวังและการเห็นจริงปฏิบัติจริงของกระบวนการ
ประมูลซื้อทรัพย์ / ขายทอดตลาด ซึ่งไม่พบเรื่องที่อยู่ในพื้นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน ส่วน Quadrants A
(Concentrate Here)
ในขณะที่ เรื่องที่อยู่ในพื้นที่ควรรักษามาตรฐานไว้ ส่วน Quadrants B (Keep up the good Work)
มี 1 เรื ่ อง ได้ แก่ F1 สามารถทราบข้ อมู ล ประกาศขายทอดตลาดได้ อย่ างสะดวก และง่ ายในการเข้ าถึ ง
ผ่านหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หนังสือกรมบังคับคดีบอกขาย ติดประกาศหน้าสำนักงานบังคับคดี
ทั่วประเทศ และตามส่วนราชการอื่น ๆ
เรื่องที่อยู่ ในพื ้น ที่ ล ดความสำคัญ ส่ว น Quadrants C (Low Priority) มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1) F3
ความชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในการประกาศขายทอดตลาด 2) F4 ความชัดเจนของการประกาศแจ้งคดี
ที่มีการงดการขาย 3) F5 ความสมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือในการประเมินราคาของทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
นอกจากนี้ เรื่องที่อยู่ในพื้นที่ค วรลดกิจกรรม ส่วน Quadrants D (Possible Overkill) มี 4 เรื่อง
ได้ แ ก่ 1) F2 ความเหมาะสมของระยะเวลาที ่ ป ระกาศขายทอดตลาดก่ อ นวัน ขาย 2) F6 ความชั ด เจน
ของการอธิบ ายหลักเกณฑ์ ขั้น ตอนวิธีการ พร้อมคำแนะนำและข้อตักเตือนในการขายทอดตลาดทรัพย์
3) F7 เจ้าหน้าที่ที ่ท ำการขายทอดตลาดทรั พย์ มี ความเป็ นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้ อประโยชน์ต่ อ ผู ้ ใ ด
4) F8 ความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ตั้งแต่การลงทะเบียน วางหลักประกัน การชำระราคา การขอขยายเวลา
วางเงิน การโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ

พื้นที่ควรรักษามาตรฐานไว้ (Keep up the good Work)
F1 = สามารถทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาดได้อย่างสะดวก และง่ายในการเข้าถึงผ่านหลายช่องทาง
เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หนังสือกรมบังคับคดีบอกขาย ติดประกาศหน้าสำนักงานบังคับคดี
ทั่วประเทศ และตามส่วนราชการอื่น ๆ
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พื้นที่ลดความสำคัญ (Low Priority)
F3 = ความชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในการประกาศขายทอดตลาด
F4 = ความชัดเจนของการประกาศแจ้งคดีที่มีการงดการขาย
F5 = ความสมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือในการประเมินราคาของทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
พื้นที่ควรลดกิจกรรม (Possible Overkill)
F2 = ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ประกาศขายทอดตลาดก่อนวันขาย
F6 = ความชัดเจนของการอธิบายหลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการ พร้อมคำแนะนำและข้อตักเตือน
ในการขายทอดตลาดทรัพย์
F7 = เจ้าหน้าที่ที่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด
F8 = ความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ตั้งแต่การลงทะเบียน วางหลักประกัน การชำระราคา
การขอขยายเวลาวางเงิน การโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ
7. กระบวนการวางทรัพย์
จากการวิเคราะห์ข้อมูล Quadrant Analysis ความคาดหวังและการเห็นจริงปฏิบัติจริงของกระบวนการ
วางทรัพย์ ซึ่งไม่พบเรื่องที่อยู่ในพื้นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน ส่วน Quadrants A (Concentrate Here)
ในขณะที่ เรื่องที่อยู่ในพื้นที่ควรรักษามาตรฐานไว้ ส่วน Quadrants B (Keep up the good Work)
มี 4 เรื่อง ได้แก่ 1) G2 เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ชี้แจงขั้นตอน วิธีการวางทรัพย์ และให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน
2) G3 การวางทรัพย์ของกรมบังคับ คดี ทำให้คุณมั่นใจว่าหลุดพ้น จากการเป็นหนี้ได้ 3) G4 เจ้าหน้าที่
มีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการด้วยความเต็มใจ 4) G6 การเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงานบังคับคดี
ทั่วประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวกต่อคุณและเรื่องที่อยู่ในพื้นที่ลดความสำคัญ ส่วน Quadrants C (Low Priority)
มี 2 เรื่อง ได้แก่ 1) G1 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์ที่มีอยู่ เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ วีดิทัศน์
เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้ข่าวสาร 2) G5 กระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีมีความสะดวก รวดเร็ว
นอกจากนี้ ไม่พบเรื่องที่อยู่ในพื้นที่ควรลดกิจกรรม ส่วน Quadrants D (Possible Overkill)
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พื้นที่ควรรักษามาตรฐานไว้ (Keep up the good Work)
G2 = เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ชี้แจงขั้นตอน วิธีการวางทรัพย์ และให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน
G3 = การวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้มั่นใจว่าหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ได้
G4 = เจ้าหน้าที่มีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการ ด้วยความเต็มใจ
G6 = การเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงาน บังคับคดีทั่วประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวก
พื้นที่ลดความสำคัญ (Low Priority)
G1 = ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์ที่มีอยู่ เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ วีดิทัศน์ เพียงพอ
ต่อการสร้างการรับรู้ข่าวสาร
G5 = กระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีมีความสะดวก รวดเร็ว
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดีใน ปี 2562 กับปี 2563
เมื่อทำการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปี 2562 กับปี 2563 พบว่า ระดับ
ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี โดยภาพรวมของปี 2563 มีร้อยละ 9.02 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปี 2562
มีร้อยละ 8.63 และเมื่อพิจารณาระดับความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีแต่ละกระบวนการจะเห็นว่า
ระดับความเชื่อมั่นของปี 2563 มีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมาในทุกกระบวนการ
เปรียบเทียบความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี ปี 2562 กับปี 2563

.

Super poll | ๑๔

สารบัญ

หน้า
๑
๑๕
๑๗
๒๐
๒๐
๒๑
๒๑
๒๑
๒๓
๒๓
๒๓
๒๔
๒๔
๓๕
๓๗
๔๒
๔๓
๔๕
๕๐
๕๓
๕๓
๕๓
๖๓
๖๓
๗๐
๗๗
๘๓
๘๙
๙๒
๙๘

บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนำ
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4. คำนิยามศัพท์
บทที่ ๒ ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์สภาพปัญหาข้อขัดข้องและลักษณะปฏิบัติงาน
๑. วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมบังคับคดี
๒. ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดี
๓. การสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการต่อกระบวนการบังคับคดี
3.๑ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง
3.๒ กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย
3.๓ กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
3.๔ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
3.๕ กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
3.๖ กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ / การขายทอดตลาด
3.๗ กระบวนการวางทรัพย์
บทที่ 3 ผลการสำรวจ
1. ผลการสำรวจเชิงปริมาณ
1.1 ผลการสำรวจภาพรวม
1.2 ผลการสำรวจจำแนกตามกระบวนการ
1.2.1 กระบวนการบังคับคดีแพ่ง
1.2.2 กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย
1.2.3 กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
1.2.4. กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
1.2.5 กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
1.2.6 กระบวนการประมูลซื้อขายทรัพย์ / การขายทอดตลาด
1.2.7 ผลการสำรวจกระบวนการวางทรัพย์
2. ผลการเปรียบเทียบผลการสำรวจระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
๑๐๑
3. สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
๑๐๓
3.1 สรุปสัมภาษณ์เชิงลึก (อธิบดีกรมบังคับคดี)
๑๐๓
3.2 สรุปสัมภาษณ์เชิงลึก (อัยการ)
๑๐๖
3.3 สรุปสัมภาษณ์เชิงลึก (ศาล)
๑๐๘
3.๔ สรุปสัมภาษณ์เชิงลึก (หน่วยงานภาครัฐ)
๑๑๑
Super poll | ๑๕

สารบัญ (ต่อ)
3.๕ สรุปสัมภาษณ์เชิงลึก (ภาคเอกชน)
3.๖ สรุปสัมภาษณ์เชิงลึก (สถาบันการเงิน)
3.๗ สรุปสัมภาษณ์เชิงลึก (ธนาคาร)
3.๘ สรุปสัมภาษณ์เชิงลึก (กรมที่ดิน)
บทที่ 4 ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่ง
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ / การขายทอดตลาด
7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการวางทรัพย์
8. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการขับเคลื่อนความเชื่อมั่นต่อกรมบังคับคดี (ภาพรวม)
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก
ภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก
ภาพการเก็บข้อมูลประชาชนผู้รับบริการ (ส่วนกลาง)
ภาคผนวก ข
ภาพการแถลงข่าวผลการสำรวจ
ภาพการแถลงข่าวผลสำรวจจากสื่อออนไลน์
ภาคผนวก ค
อินโฟกราฟฟิก

Super poll | ๑๖

หน้า
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๑๑๙
๑๒๓
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๑๓๐
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สารบัญตาราง
แสดงจำนวน ค่าเฉลี่ย และร้อยละของผู้รับบริการ
หน้า
ภาพรวม
ตารางที่ 1 แสดงจำนวน ร้อยละและสถานที่ของผู้มารับบริการ (ภาพรวม)
ตารางที่ 2 แสดงจำนวน และร้อยละของผู้รับบริการ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ภาพรวม)
ตารางที่ 3 แสดงจำนวน และร้อยละของผู้รับบริการในกระบวนการต่าง ๆ (ภาพรวม)
ตารางที่ 4 แสดงจำนวน และร้อยละของสถานะผู้รับบริการ (ภาพรวม)
ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละต่อการรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี (ภาพรวม)
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย และร้อยละต่อการรับรู้ต่อบทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดี
ส่งผลดี หรือเป็นประโยชน์ (ภาพรวม)
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย และร้อยละต่อระดับความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี (ภาพรวม)
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย และร้อยละต่อระดับความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดี (ภาพรวม)
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย และร้อยละต่อระดับการปฏิบัติจริงในการเข้ารับบริการ (ภาพรวม)
ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย และค่า Top 3 Boxes ต่อระดับความคาดหวัง และความคิดเห็น
ต่อการปฏิบัติจริง (ภาพรวม)
ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ย และร้อยละต่อระดับความพึงพอใจโดยรวม (ภาพรวม)
ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย และร้อยละต่อความพึงพอใจในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ภาพรวม)
ตารางที่ 13 แสดงจำนวน และร้อยละการเปรียบเทียบการทำงานในอดีตกับปัจจุบัน (ภาพรวม)
ตารางที่ 14 แสดงจำนวน และร้อยละของอุปสรรคหรือปัญหาจากการรับบริการ (ภาพรวม)
กระบวนการบังคับคดีแพ่ง
ตารางที่ 15 แสดงจำนวน ร้อยละ และสถานที่ของผู้รับบริการที่เกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีแพ่ง
ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคาดหวัง
ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับการได้รับปฏิบัติจริง
ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ย และค่า Top 3 Boxes ต่อระดับคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง
ตารางที่ 19 แสดงจำนวน และร้อยละต่อเหตุผลหรือข้อเสนอแนะของความพึงพอใจ
ตารางที่ 20 แสดงจำนวน และร้อยละต่อเหตุผลหรือข้อเสนอแนะในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ตารางที่ 21 แสดงจำนวน และร้อยละต่ออุปสรรคหรือปัญหาที่ได้จากการรับบริการ
ตารางที่ 22 แสดงจำนวน และร้อยละต่อระดับความคาดหวังหรือความคิดเห็นในการดำเนินงาน
กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย
ตารางที่ 23 แสดงจำนวน ร้อยละ และสถานที่ของผู้มารับบริการที่เกี่ยวกับ
กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย
ตารางที่ 24 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคาดหวัง
ตารางที่ 25 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคิดเห็นต่อการได้รับปฏิบัติจริง
ตารางที่ 26 แสดงค่าเฉลี่ย และค่า Top 3 Boxes ต่อระดับความคาดหวัง และความคิดเห็น
ต่อการปฏิบัติจริง
ตารางที่ 27 แสดงจำนวน และร้อยละต่อเหตุผลหรือข้อเสนอแนะของความพึงพอใจ
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สารบัญตาราง (ต่อ)
แสดงจำนวน ค่าเฉลี่ย และร้อยละของผู้รับบริการ
หน้า
ตารางที่ 28 แสดงจำนวน และร้อยละต่อเหตุผล หรือข้อเสนอแนะของความพึงพอใจในช่วง 12 เดือน
ที่ผ่านมา
ตารางที่ 29 แสดงจำนวน และร้อยละต่ออุปสรรคหรือปัญหาที่ได้จากการรับบริการ
ตารางที่ 30 แสดงจำนวน และร้อยละต่อความคาดหวังหรือความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ตารางที่ 31 แสดงจำนวน ร้อยละ และสถานที่ของผู้มารับบริการที่เกี่ยวกับ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ตารางที่ 32 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคาดหวัง
ตารางที่ 33 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคิดเห็นต่อการได้รับปฏิบัติจริง
ตารางที่ 34 แสดงค่าเฉลี่ย และค่า Top 3 Boxes ต่อระดับความคาดหวัง
และความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง
ตารางที่ 35 แสดงจำนวน และร้อยละต่อเหตุผลหรือข้อเสนอแนะของความพึงพอใจในช่วง 12 เดือน
ที่ผ่านมา
ตารางที่ 36 แสดงจำนวน และร้อยละต่ออุปสรรคหรือปัญหาที่ได้จากการรับบริการ
ตารางที่ 37 แสดงจำนวน และร้อยละต่อระดับความคาดหวังหรือความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
ตารางที่ 38 แสดงจำนวน ร้อยละ และสถานที่ของผู้มารับบริการที่เกี่ยวกับ
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
ตารางที่ 39 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคาดหวัง
ตารางที่ 40 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคิดเห็นต่อการได้รับปฏิบัติจริง
ตารางที่ 41 แสดงค่าเฉลี่ย และค่า Top 3 Boxes ต่อระดับความคาดหวังและ
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง
ตารางที่ 42 แสดงจำนวน และร้อยละต่อเหตุผลหรือข้อเสนอแนะของความพึงพอใจในช่วง 12 เดือน
ที่ผ่านมา
ตารางที่ 43 แสดงจำนวน และร้อยละต่ออุปสรรคหรือปัญหาที่ได้จากการรับบริการ
ตารางที่ 44 แสดงจำนวน และร้อยละต่อระดับความคาดหวังหรือความคิดเห็น
กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
ตารางที่ 45 แสดงจำนวน ร้อยละ และสถานที่ของผู้มารับบริการที่เกี่ยวกับกระบวนการติดตาม
และเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
ตารางที่ 46 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคาดหวัง
ตารางที่ 47 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคิดเห็นต่อการได้รับปฏิบัติจริง
ตารางที่ 48 แสดงค่าเฉลี่ย และค่า Top 3 Boxes ต่อระดับความคาดหวัง
และความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง
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๗๕
๗๖
๗๖

๗๗
๗๗
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๒

๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๘

๘๙
๘๙
๙๐
๙๐

สารบัญตาราง (ต่อ)
แสดงจำนวน ค่าเฉลี่ย และร้อยละของผู้รับบริการ
ตารางที่ 49 แสดงจำนวน และร้อยละต่ออุปสรรคหรือปัญหาที่ได้จากการรับบริการ
ตารางที่ 50 แสดงจำนวน และร้อยละต่อระดับความคาดหวังหรือความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน

หน้า
๙๑
๙๑

ระบวนการประมูลซื้อขายทรัพย์ / การขายทอดตลาด
ตารางที่ 51 แสดงจำนวน ร้อยละ และสถานที่ของผู้มารับบริการที่เกี่ยวกับกระบวนการประมูลซื้อขายทรัพย์
/ การขายทอดตลาด
๙๒
ตารางที่ 52 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคาดหวัง
๙๓
ตารางที่ 53 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคิดเห็นต่อการได้รับปฏิบัติจริง
๙๔
ตารางที่ 54 แสดงค่าเฉลี่ย และค่า Top 3 Boxes ต่อระดับความคาดหวัง
และความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง
๙๕
ตารางที่ 55 แสดงจำนวน และร้อยละต่อเหตุผลหรือข้อเสนอแนะของความพึงพอใจในช่วง 12 เดือน
ที่ผ่านมา
๙๖
ตารางที่ 56 แสดงจำนวน และร้อยละต่ออุปสรรคหรือปัญหาที่ได้จากการรับบริการ
๙๗
ตารางที่ 57 แสดงจำนวน และร้อยละต่อระดับความคาดหวังหรือความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน
๙๗
ตารางที่ 58 แสดงจำนวน ร้อยละ และสถานที่ของผู้มารับบริการที่เกี่ยวกับกระบวนการวางทรัพย์
๙๘
ตารางที่ 59 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคาดหวัง
๙๘
ตารางที่ 60 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคิดเห็นต่อการได้รับปฏิบัติจริง
๙๙
ตารางที่ 61 แสดงค่าเฉลี่ย และค่า Top 3 Boxes ต่อระดับความคาดหวัง
และความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง
๑๐๐
ตารางที่ 62 แสดงจำนวน และร้อยละต่ออุปสรรคหรือปัญหาที่ได้จากการรับบริการ
๑๐๐
ตารางที่ 63 แสดงจำนวน และร้อยละต่อความคาดหวังหรือความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน
๑๐๑
กระบวนการบังคับคดี เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2562 กับปี พ.ศ. 2563
ตารางที่ 64 แสดงร้อยละความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2562
กับปี พ.ศ. 2563
ตารางที่ 65 แสดงร้อยละความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดี เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2562
กับปี พ.ศ. 2563
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๑๐๑
๑๐๒

บทที่ 1
บทนำ
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้นำหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
(New Public Management) มาประยุกต์ใช้กับระบบราชการไทยซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ดังปรากฏใน
มาตรา 3/1 แห่ ง พระราชบัญ ญัต ิ ร ะเบีย บบริ ห ารราชการแผ่ นดิ น (ฉบั บ ที ่ 5) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้
การบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ โดยมุ่งเน้นให้สามารถตอบสนองให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับการอำนวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - 2๕๖๕)
ของกรมบังคั บ คดี ตามประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล
เพิ่มระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อกระบวนการทำงานเกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรน่าเชื่อถือ
โปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค และทันสมัย ทั้งนี้ จากผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ
กระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่าประชาชนผู้รับบริการเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี
ในภาพรวมร้อยละ ๘๘.๒ และมีความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดี ในภาพรวมร้อยละ ๘๖.๖ หากเปรียบเทียบ
ผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดีกับปีที่ผ่านมา ร้อยละความเชื่อมั่นในทุกกระบวนการมีสัดส่วนที่ลดลง
ร้ อ ยละ ๙.๒ จึ ง เป็ น สาเหตุ ส ำคัญ ที่ ก รมบัง คับ คดีต ้อ งมี ก ารปรับ ปรุง และพั ฒ นาคุณ ภาพการให้ บริการ
ทุกกระบวนการอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการจัดทำ "โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ
ที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและนำผลการวิจัย
มาเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการบังคับคดี
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในองค์กร นอกจากนี้ การดำเนินงานของโครงการดังกล่าวส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดของวิสัยทัศน์กรมบังคับคดี "บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล
บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ" รวมทั้งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจต่อ ประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมบังคับคดี อีกประการหนึ่ง
การสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ต้องมีความเป็นมาตรฐาน
น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมีความเป็นกลางปราศจากอคติ ในการสำรวจจึงมีความจำเป็นต้องมีผู้ประเมินอิสระ
จากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ
ด้ ว ยเหตุท ี ่ก ล่า วมาข้า งต้ น บริ ษ ั ท ซู เ ปอร์ โ พล จำกั ด จึ ง ขอเสนอโครงการสำรวจความเชื่อมั่น
ของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการทำสำรวจนี้
จะชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่น การรับรู้และความเข้าใจของประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมบังคับคดี ซึ่งกรมบังคับคดีสามารถที่จะ
นำผลการศึกษาที่ได้ไปประกอบการพิจารณาวางแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกระบวนการ
บังคับคดี อีกทั้งยังสามารถใช้องค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดีได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
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๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการตามกระบวนการบังคับคดี ให้มีมาตรฐานการบริการเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน จากการสำรวจทำให้ทราบถึงการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และสถาบั น การเงิ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ข องกรม บั ง คั บ คดี
โดยการเปรียบเทียบผลการศึกษาวิจัยของปีที่ผ่านมากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. เพื่อให้ทราบถึงความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และสถาบันการเงินทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมบังคับคดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๓. เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานด้านกระบวนการบังคับคดี
๔. เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในการเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นและ
การสนับสนุนของสาธารณชนต่อภารกิจสำคัญในกระบวนการบังคับคดี
3. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
๑. ได้ทราบว่าประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมบังคับคดี มีความรับรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี
หรือไม่ มากน้อยเพียงใดและเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการเผยแพร่ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ต่อไป
๒. ได้รับทราบข้อมูลความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านกระบวนการบังคับคดี
๓. ได้ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงานและแนวทางเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. เพื่อให้แผนการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์การยกระดับการบังคับคดีมีความเป็นสากลและอำนวย
ความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงต่อไป
4. คำนิยามศัพท์
ประชาชนผู้รับบริการ หมายถึง ประชากรผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมบังคับคดี
ความเชื่อมั่น หมายถึง ความเต็มใจที่จะมอบความไว้วางใจด้วยความเชื่อมั่น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
การรับรู้ กล่าวคือ การรับรู้ของประชาชนผู้รับบริการต้องมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรด้วยความสนใจอย่างที่สุด
ซึ่งในขณะที่รับบริการอยู่นั้น ความเชื่อมั่นจะปรากฏเมื่อได้พิจารณาองค์กรหรือผู้ให้บริการ โดยจะเกิดขึ้นได้
จากหลักสำคัญ ๒ ประการ คือ ความน่าเชื่อถือ และความซื่อสัตย์ขององค์กรนั่นเอง1
การบังคับคดี หมายถึง ขั้นตอนของกฎหมายหลังจากที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี
ซึ่งโดยปกติในคำพิพากษาของศาลนั้น จะกำหนดให้ฝ่ายที่แพ้คดี ซึ่งเรียกว่า “ลูกหนี้ตามคำพิพากษา” ต้องกระทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่งให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเสมอ อาทิเช่น ให้จำเลยชำระเงินหรือให้ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ ให้จำเลย
ออกไปจากที่พิพาท หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ออกไปจากที่พิพาท หรือในคดีอาญา ศาลจะมีคำพิพากษา
ลงโทษปรับจำเลยหรือมีคำสั่งปรับผู้ประกันจำเลย2 เป็นต้น
การสำรวจ (Survey) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ (Interviewing) ผ่านทาง
โทรศัพท์ ผ่านการพบปะตัวต่อตัว หรือการให้ตอบเอง (Self-administered) ผ่านทางเว็บไซต์ ผ่านทางอีเมล
1

Moorman, Deshpande & Zaltman, (1992)
สำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด (ออนไลน์) เข้าถึงจาก http://www.led.ago.go.th/index.php/2013-09-18-08-52-29
สืบค้นข้อมูลเมื่อ 5 พฤษภาคม 2563
2
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จากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่มีการกำหนดหรือนิยามอย่างดี กลุ่มประชากรในการวิจัยเชิงสำรวจอาจประกอบขึ้นจาก
ปัจเจกบุคคล ครัวเรือน องค์กร หรือหน่วยอื่น ๆ ที่คณะวิจัยสนใจศึกษา โดยมีขอบเขตของประชากรที่อาจถูกนิยาม
ในรูปแบบต่าง ๆ ตามแต่ละโครงการ เช่น ขอบเขตตามลักษณะประชากรศาสตร์ ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป
หรือขอบเขตของประชากรเชิงพื้นที่ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร หรือขอบเขตประชากรเชิงพฤติกรรมศาสตร์
ที่เป็น ประชาชนที่ออกไปใช้ส ิทธิ์เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เป็นต้น ซึ่งในการสำรวจครั้งนี้จะเป็น ประชากร
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินที่เกี่ย วข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของกรมบังคับคดี ซึ่งภายหลังจากการสำรวจจะทำการวิเคราะห์ โดยใช้หลักสถิติทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน
(Descriptive and Inferential Statistics)
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บทที่ ๒
ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์สภาพปัญหาข้อขัดข้องและลักษณะปฏิบัติงาน
การศึกษาครั้งนี้เป็นโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มกระบวนการบังคับคดีได้เป็น ๗ กระบวนการ
ใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 2) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 3) กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ 4) กระบวนการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 5) กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิ น
ในคดีล ้มละลาย 6) กระบวนการประมูล ซื้อทรัพย์ / การขายทอดตลาด และ 7) กระบวนการวางทรั พ ย์
โดยรายละเอียดต่าง ๆ ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม ผลวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมบังคับคดี
กรมบังคับคดีมีวิสัยทัศน์ คือ “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการ
ประชาชนอย่างมีคุณภาพ” โดยมีพันธกิจหลัก ๘ ประการ ดังนี้
1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีการวางทรัพย์
และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
การชำระบัญชีการวางทรั พย์ และการไกล่เ กลี ่ยภายหลัง คำพิพ ากษา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้ ง
พัฒนาระบบงานสนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศเพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดี
ในด้านการบังคับคดีมาพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
มาใช้ในการดำเนินการ
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญมีจิตสำนึกในการบริการอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
7. พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง
๒. ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดี
กรมบังคับคดี มีภารกิจเกี่ยวกับ การบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีฟื้นฟูกิจการของลูก หนี้
ตามคำสั่งศาล การชำระบัญชีตามคำสั่งศาล การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับ คดี ดำเนินการยึด อายัด และจำหน่ายทรัพย์สิน รวบรวมทรัพย์ส ินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย
ตลอดจนกำกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้
อย่างเป็นธรรม โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการบังคับคดีแพ่งตามคำสั่งศาล
(2) ดำเนินการบังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล
(3) ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำสั่งศาล
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(4) ดำเนินการตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับส่วนแบ่งจากคดี ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบังคับคดี
(5) ชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลในฐานะผู้ชำระบัญชีตามคำสั่งศาล
(6) รับวางทรัพย์จากลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์
(7) ดำเนินการประเมินราคาทรัพย์สิน
(8) ดำเนินการเกี่ยวกับการเดินหมาย คำคู่ความ หนังสือ หรือประกาศของศาล หรือหน่วยงานภายในกรม
(๙) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
(๑๐) บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบังคับคดี และด้านอื่น ๆ ในความ
รับผิดชอบของกรม
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรม ตามที่รัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามคำสั่งศาล
๓. การสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการต่อกระบวนการบังคับคดี รวม 7 กระบวนการ ดังนี้
3.๑ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง
คดีแพ่ง คือ คดีที่มีการโต้แย้งสิทธิหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่งหรือคดีมีข้อพิพาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ของการฟ้ อ งมุ ่ ง ให้ จ ำเลยชำระเงิ น ไม่ ไ ด้ ม ุ ่ ง เน้ น ที ่ จ ะให้ จ ำเลยถู ก ลงโทษเหมื อ นคดี อ าญา นอกจากนี้
อาจเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลใช้สิทธิทางศาล เพื่อรับการคุ้มครองตามสิทธิของตน เช่น การขอให้ศาล
มีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการครอบครองปรปักษ์ห รือการขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการม รดก
ซึ่งถือเป็นคดีที่ไม่มีขอ้ พิพาท3
วิธีการบังคับคดีตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลในคดีแพ่ง
เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้ว จะออกคำบังคับให้ลูกหนี้ หากลูกหนี้ขัดขืนไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษา
เจ้าหนี้สามารถยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึด
หรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้วนำออกขายทอดตลาด นำเงินมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
ตลอดจนการบังคับให้รื้อถอนหรือขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์ด้วย โดยเจ้าหนี้ก็สามารถดำเนินการบังคับคดี
ตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุด แม้จะมีการอุทธรณ์ฎ ีกาก็สามารถ
ดำเนินการบังคับคดีได้ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับคดี
แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหนี้จะต้องร้องขอให้มีการบังคับคดี ภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา
ชั้นที่สุด มิฉะนั้น ย่อมหมดสิทธิบังคับคดีแก่ลูกหนี้
3.๑.๑ กระบวนการในการบังคับคดีและบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี
๑) ศาลมีคำพิพากษา/คำสั่ง
เมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งจะมีการออกคำบังคับให้จำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา
ปฏิบัติตามภายในเวลาที่ศาลกำหนด หากจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตาม โจทก์หรือเจ้าหนี้
ตามคำพิพากษาจะมีคำขอต่อศาลให้ออกหมายบังคับคดีและตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี และศาลจะส่งเรื่องไปยัง
กรมบั ง คั บ คดี จ ากนั ้ น จะเป็ น หน้ า ที ่ ข องเจ้ า หนี ้ ต ้ อ งทำคำขอต่ อ เจ้ า พนั ก งาน บั ง คั บ คดี ต ามแบบพิ ม พ์
ของกรมบังคับ คดีและวางเงิน ค่าใช้จ่าย ตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะกำหนดตามอำนาจทางกฎหมาย
เพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาต่อไป
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๒) เจ้าพนักงานบังคับคดีพิจารณาคำขอของโจทก์หรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
เจ้าหนี้ตั้งเรื่องขอบังคับคดีและวางเงินทดรองค่าใช้จ่ายชั้นบังคับคดีตามที่กำหนดไว้
ในคำสั่งกรมบังคับคดี จากนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีจะพิจารณาคำขอดังกล่าวและดำเนินการตามหมายบังคับคดี
ไม่ว่าจะเป็นการยึด อายัดทรัพย์หรือขับไล่รื้อถอน
๓) เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการตามหมายบังคับคดี
โจทก์ ห รื อ เจ้ า หนี ้ ต ามคำพิ พ ากษามี ห น้ า ที ่ ส ื บ หาทรั พ ย์ ห รื อ ที ่ ต ั ้ ง ของทรั พ ย์ สิ น
ที่จ ะดำเนิน การตามหมายบังคั บ คดี แล้ว จัดทำรายงานทรัพย์แจ้งเจ้าพนั กงานบัง คับคดี โดยทำการนั ด
วันที่จะดำเนินการกับเจ้าพนักงานเพื่อนำเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการตามหมายตามประเภทของการบังคับคดี
ซึ่งมีดังต่อไปนี้
๓.๑) การยึดทรัพย์
โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งมีชื่อในหมายบังคับคดีเป็นผู้นำยึด ซึ่งในส่วนนี้
สามารถมอบอำนาจให้ทนายความหรือบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจ
ตามแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดี และในการยึดทรัพย์ ผู้นำยึดทรัพย์จะต้องอยู่ในสถานที่ยึดทรัพย์ เพื่อชี้ทรัพย์
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึด โดยก่อนไปทำการยึดทรัพย์เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องตรวจสอบข้อมูลทรัพย์
ให้แน่ชัดว่า ทรัพย์อะไร ของใคร และจำนวนราคาทรัพย์ที่จะยึดได้ตามกฎหมายมีประมาณเท่าใด
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องดำเนินการบังคับคดีในวันทำการงานปกติในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก ถ้ายังไม่แล้วเสร็จประกอบกับมีความจำเป็นและสมควร จะกระทำต่อไป
ในเวลาหลังพระอาทิตย์ตกก็ได้
ในกรณีที่มีความจำเป็นและสมควร ศาลจะอนุญาตให้ดำเนินการบังคับคดีนอกวันทำการ
งานปกติหรือในเวลาหลังพระอาทิตย์ตกก็ได้
ในการดำเนิน การบังคั บคดีแก่ล ูกหนี้ตามคำพิพากษา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
แสดงหมายบังคับ คดีให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทรัพย์สินที่จะถูกบังคับคดีท ราบ
ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่อาจแสดงหมายบังคับคดีแก่บุคคลดังกล่าวได้ด้วยเหตุใด ๆ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ปิดสำเนาหมายบังคับคดีไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ดำเนินการบังคับคดีนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่า
เป็นการแสดงหมายบังคับคดีให้บุคคลดังกล่าวทราบแล้ว4
๓.๒) การอายัดทรัพย์/สิทธิเรียกร้อง
กรณีเจ้าหนี้ตามคำพิพากษายื่นคำร้องขออายัด สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้อันมีต่ อ
บุคคลภายนอก เช่น พันธบัตร หลักทรัพย์ที่เป็นประกันตราสารเปลี่ยนมือหรือสิทธิเรียกร้องอื่น ๆ ของลูกหนี้
ตามคำพิพากษา เจ้าพนักงานบังคับ คดีจ ะมีหนังสือแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องไปยังบุคคลภายนอก เพื่อให้
บุคคลภายนอกนำส่งทรัพย์สินอันเป็นสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี
โดยตรง โดยในการแจ้งดังกล่าวจะมีสำเนาหมายบังคับคดีและแบบส่งเงินอายัดแนบไปด้วย
๓.๓) การขับไล่/รื้อถอน
การขับไล่หรือรื้อถอน ในกรณีที่ ศาลมีคำพิพากษาให้ขับไล่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
และบริวารออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ ที่ครอบครอง ถ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบตั ิ
ตามคำบังคับ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการให้
เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเข้าครอบครองทรัพย์ รวมทั้งการบังคับคดีในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือ คำสั่ ง
ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น ฯลฯ หรือขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากอสังหาริมทรัพย์
4
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๔) การขายทอดตลาด
๔.๑) การประกาศขายทอดตลาด
เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการยึดทรัพย์แจ้งนายทะเบียน (ถ้ามี ) และแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้วจะรายงานผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีเพื่อมีคำสั่งอนุญาตขายแล้วจัดทำประกาศ
ขายทอดตลาดและแจ้งคู่ความผู้มีส่วนได้เสียในคดีปิดประกาศโฆษณาตามที่กำหนดไว้และจะทำการขายทอดตลาด
ตามกำหนดวันที่ได้ลงไว้ในประกาศขายทอดตลาด
๔.2) กำหนดสถานที่ราชการเพื่อปิดประกาศขายทอดตลาด
เพื ่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ข องเจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี เ ป็ น ไปโดยความเรี ย บร้อย
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ (๔) แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิบดีกรมบังคับคดีจึงประกาศกำหนดสถานที่ราชการ
เพื่อปิดประกาศขายทอดตลาดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกรณีอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
(๑) ในส่วนกลาง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศขายทอดตลาดไว้ ณ สำนักงานเขต
และสำนักงานที่ดินที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่
(๒) ในส่วนภูมิภาค ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศขายทอดตลาดไว้ ณ ที่ว่าการ
อำเภอ และสำนักงานที่ดินที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่
ข้อ ๒ ในกรณีสังหาริมทรัพย์ทั่วไป ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศขายทอดตลาดไว้
ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ และสำนักงานที่ดินที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหรือสาขานั้นตั้งอยู่
ข้อ ๓ เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจปิดประกาศขายทอดตลาดไว้ ณ สถานที่ราชการอื่น
เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี
ข้อ ๔ การปิดประกาศขายทอดตลาด ณ สถานที่ราชการตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับ
สำหรั บการขายทอดตลาดตามกฎกระทรวงกำหนดหลั กเกณฑ์ วิ ธ ี การ และเงื ่ อนไขในการขายทอดตลาด
พ.ศ. ๒๕๖๓5
ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2563
ระบุในข้อ 11 ในการประกาศขายทอดตลาดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สิน
ที่ขายทอดตลาดทราบก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า 5 วัน
(๒) ให้ เ จ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี โ ฆษณาประกาศขายทอดตลาดในเว็ บไซต์ ต ่ า ง ๆ
ที่แพร่หลายหรือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า 5 วัน
(๓) ในกรณีที่เห็นสมควร เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจให้โฆษณาประกาศขายทอดตลาด
ในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า 5 วันด้วยก็ได้
(๔) ปิดประกาศขายทอดตลาดก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า 5 วัน ณ สถานที่
ขายทอดตลาดและสถานที่ราชการสำคัญตามที่อธิบดีประกาศกำหนด และข้อ ๑๒ ก่อนการขายทอดตลาด
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีตรวจสอบว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกรายได้ทราบถึงการประกาศขายทอดตลาดนั้นแล้วหรือไม่
5
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แล้วให้บันทึกการตรวจสอบนั้นไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่ไม่อาจตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียรายใด
ให้บันทึกเหตุแห่งการไม่อาจตรวจสอบได้ไว้ด้วย
4.3) หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขาย
ในการขายทอดตลาดให้มีความเหมาะสม อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้น
และราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด จึงประกาศหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขาย
ในการขายทอดตลาดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การขายทอดตลาดแต่ละครั้ง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถือว่าราคาเริ่มต้นเป็นราคา
ทีส่ มควรขาย
ข้อ ๒ ในการกำหนดราคาเริ่มต้นในการขายทอดตลาด
ในกรณี ท ี ่ ม ี ร าคาของคณะกรรมการกำหนดราคาทรั พย์ ให้เจ้าพนักงานบั งคั บคดี
พิจารณาจากราคาของคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์
ในกรณี ท ี ่ ไ ม่ ม ี ร าคาของคณะกรรมการกำหนดราคาทรั พ ย์ แต่ ม ี ร าคาประเมิ น
ของเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์ กรมบังคับคดี และราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีพิจารณาจากราคาประเมินของเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์ กรมบังคับคดี
ในกรณีที่ไม่มีร าคาของคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์และราคาประเมิ น ของ
เจ้าพนักงานประเมิน ราคาทรัพย์ กรมบังคับคดี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีพิจารณาจากราคาประเมิน ของ
เจ้าพนักงานบังคับคดี
ข้อ ๓ การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยปลอดการจำนอง หรือปลอดภาระผูกพัน
ในทางจำนอง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดราคาเริ่มต้นสำหรับการขายทอดตลาดแต่ละครั้ง ดังนี้
(๑) ในการขายทอดตลาดครั้งที่หนึ่ง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดราคาเริ่มต้น
ตามราคาประเมิน ในข้อ ๒ โดยปัดตัวเลขที่เป็นเศษขึ้นเป็นเรือนหมื่น
(๒) ในการขายทอดตลาดครั้งที่สอง หากการขายทอดตลาดครั้งที่หนึ่ง เจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้งดการขายทอดตลาดไว้เนื่องจากไม่มีผู้เข้าสู้ราคา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดราคาเริ่มต้น
เป็นจำนวนร้อยละเก้าสิบของราคาประเมินในข้อ ๒ โดยปัดตัวเลขที่เป็นเศษขึ้นเป็นเรือนหมื่น
(๓) ในการขายทอดตลาดครั้งที่สาม หากการขายทอดตลาดครั้งที่สอง เจ้าพนักงานบังคับคดี
ได้งดการขายทอดตลาดไว้เนื่องจากไม่มีผู้เข้าสู้ราคา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดราคาเริ่มต้น เป็นจำนวนร้อยละ
แปดสิบของราคาประเมินในข้อ ๒ โดยปัดตัวเลขที่เป็นเศษขึ้นเป็นเรือนหมื่น
(๔) ในการขายทอดตลาดครั ้ง ที่ ส ี ่เ ป็ นต้น ไป หากการขายทอดตลาดครั้ ง ที่ส าม
เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ งดการขายทอดตลาดไว้เนื่องจากไม่มีผู้เข้าสู้ราคา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดราคา
เริ่มต้น เป็นจำนวนร้อยละเจ็ดสิบของราคาประเมินในข้อ ๒ โดยปัดตัวเลขที่เป็นเศษขึ้นเป็นเรือนหมื่น
ข้อ ๔ การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยการจำนองติดไป ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
คำนวณร้อยละตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๓ โดยยังไม่ต้องปัดเศษขึ้นเป็นเรือนหมื่น หักด้วยยอดหนี้จำนองที่เป็นปัจจุบัน
ตามที่ผู้รับจำนองแจ้งมา คงเหลือเท่าใดให้ปัดเศษขึ้นเป็นเรือนหมื่น
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หากยอดหนี้จำนองดังกล่าวเกินกว่าราคาที่ได้คำนวณไว้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
กำหนดราคาเริ่มต้นตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีด้วย
รวมถึงความเหมาะสมประการอื่นประกอบด้วย
ข้อ ๕ ในกรณีที่ราคาประเมินตามข้อ ๒ ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
คำนวณราคาตามแต่กรณีแล้ว ให้ปัดตัวเลขที่เป็นเศษขึ้นเป็นเรือนพัน
ข้อ ๖ การขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดราคาเริ่มต้น
สำหรับการขายทอดตลาดแต่ละครั้งตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงสภาพของทรัพย์ในปัจจุบัน ราคาซื้อขาย
ในท้องตลาด รวมถึงความเหมาะสมประการอื่น ๆ ประกอบด้วย
กรณีขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์โดยการจำนองติดไป ให้นำความในข้อ ๔ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
กรณีที่สังหาริมทรัพย์มีราคาประเมินตามข้อ ๒ ตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป ให้ผู้อำนวยการ
สำนักงานพิจารณาเห็นชอบกับราคาเริ่มต้นก่อนทำการขายทอดตลาดแต่ละครั้ง
ข้อ ๗ ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องดำเนินการขายทอดตลาดใหม่หลังจากที่เคย
เคาะไม้ขายทอดตลาดไปแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดราคาเริ่มต้นสำหรับการขายทอดตลาด ดังนี้
(๑) ในการขายทอดตลาดครั้งที่หนึ่ง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดราคาเริ่มต้น
โดยใช้ราคาที่เคาะไม้ขายทอดตลาดครั้งก่อน
(๒) ในการขายทอดตลาดครั้งที่สอง หากการขายทอดตลาดครั้งที่หนึ่ง ได้งดการขาย
ทอดตลาดไว้เนื่องจากไม่มีผู้เข้าสู้ราคา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกลับไปใช้ราคาเริ่มต้นเดียวกันกับราคา
ในครั้งที่ได้เคาะไม้ในการขายทอดตลาดครั้งก่อน (ราคาเริ่มต้นร้อยละในครั้งที่มีการเคาะไม้)
(๓) ในการขายทอดตลาดในครั้งต่อไป ให้กำหนดราคาเริ่มต้นตามความในข้อ ๓ (๑)
ถึง (๔) แล้วแต่กรณี มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ทั ้ ง นี ้ การกำหนดราคาเริ ่ ม ต้ น ตาม (๑) และ (๒) ต้ อ งไม่ ต ่ ำ กว่ า ร้ อ ยละเจ็ ด สิ บ
ของราคาประเมินในข้อ ๒ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ใช้ในการกำหนดราคาเริ่มต้น ตามข้อ ๒
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดราคาเริ่มต้นตามข้อ ๓
ความในข้อนี้ ให้ใช้บังคับกับการขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์โดยอนุโลม
ข้อ ๘ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ดำเนินการขายทอดตลาดโดยกำหนดราคาเริ่มต้นสำหรับการขายทอดตลาดตามข้อ ๒ ถึงข้อ ๕ แล้วแต่กรณี 6
๔.4) หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา
เพื ่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ข องเจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี เ ป็ น ไปโดยความเรี ย บร้อย
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคา
เริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้เข้าเสนอราคาวางหลักประกันก่อนเข้า
เสนอราคา โดยพิจารณาจากราคาประเมินทรัพย์สินซึ่งจะต้องนำไปกำหนดเป็นราคาเริ่มต้นในการขายทอดตลาด
6
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ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
ดังนี้
ราคาประเมิน (บาท)
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐
เกิน ๒๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐
เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ – ๓,๐๐๐,๐๐๐
เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ – ๕,๐๐๐,๐๐๐
เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐,๐๐๐
เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐,๐๐๐
เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐
เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐

หลักประกัน (บาท)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของราคาประเมิน
๑๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา

กรณีการขายทอดตลาดโดยการจำนองติดไปให้ผู้เสนอราคาวางหลักประกันก่อนเข้าเสนอ
ราคา โดยพิจารณาจากราคาเริ่มต้นตามประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้น
และราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาดโดยให้ถือเป็นราคาประเมินตามตารางนี้
ข้อ ๒ การขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาประเมินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
ให้นำหลักเกณฑ์การวางหลักประกันก่อนเข้าเสนอราคาตามความในข้อ ๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
การขายทอดตลาดสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท ี ่ ม ี ร าคาประเมิ น ต่ ำ กว่ า ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท
เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจกำหนดการวางหลักประกันการเข้าเสนอราคาตามที่เห็นสมควรก็ได้
ข้อ ๓ ในกรณีผู้เข้าเสนอราคาเป็นผู้มีสิทธิขอหักส่วนได้ใช้แทน หรือคู่สมรสที่ศาลมีคำสั่ง
อนุญาตให้กันส่วนแล้ว ต้องวางหลักประกันก่อนเข้าเสนอราคาในอัตราร้อยละ ๕ ของราคาประเมินทรัพย์ สิน
ซึ่งจะต้องนำไปกำหนดเป็นราคาเริ่มต้น โดยให้ปัดตัวเลขที่เป็นเศษขึ้นเป็นเรือนพัน 7
๔.๕) หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา โครงการบ้านมือสอง
สำหรับผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื ่ อ วั น ที่ ๔ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ เห็ น ชอบหลั ก การโครงการ
เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่
เศรษฐกิจเฉพาะ และกระตุ้นให้เกิดการลงทุน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่
ใกล้เคียง ซึ่งภารกิจของกรมบังคับคดีในเรื่องการขายทอดตลาดมีส่วนช่วยในการสนับสนุนโครงการดังกล่าวได้
กรมบังคับคดีจึงได้มีโครงการบ้านมือสองสำหรับผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลาขึ้น
7
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และเพื ่ อ ให้ ก ารกำหนดหลั ก ประกั น ในการเข้ าเสนอราคาสำหรั บ โครงการดั ง กล่ า วเหมาะสมกั บ รายได้
ของประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นไป
โดยความเรียบร้อย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธ ี ก าร และเงื่ อ นไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการกำหนดหลั ก เกณฑ์
ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ การขายทอดตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นพื ้ น ที ่ จ ั ง หวั ด นราธิ ว าส ปั ต ตานี
และยะลา ให้ผู้เข้าเสนอราคาวางหลักประกันก่อนเข้าเสนอราคา โดยพิจารณาจากราคาประเมินทรัพย์สิน
ซึ่งจะต้องนำไปกำหนดเป็นราคาเริ่มต้นในการขายทอดตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำหนดหลัก เกณฑ์
ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด ดังนี้
ราคาประเมิน (บาท)
หลักประกัน (บาท)
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐
๘,๐๐๐
เกิน ๒๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
กรณี ก ารขายทอดตลาดโดยการจำนองติ ด ไปให้ ผ ู ้ เ สนอราคาวางหลั ก ประกั น
ก่อนเข้าเสนอราคา โดยพิจารณาจากราคาเริ่มต้นตามประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนด
ราคาเริ่มต้น และราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาดโดยให้ถือเป็นราคาประเมินตามตารางนี้
ข้อ ๒ หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคานอกจากที่ระบุไว้ในประกาศนี้
ให้ใช้บังคับตามประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขาย
ในการขายทอดตลาด เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลั กประกันการเข้ าเสนอราคา ฉบับลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน
๒๕๖๓ และประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขาย
ในการขายทอดตลาด เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา โครงการประชารัฐสวัสดิการ
ฉบับลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 8
๔.๖) หลั กเกณฑ์ การวางหลั กประกั น การเข้ า เสนอราคา โครงการประชารั ฐ
สวัสดิการ
ด้วยกรมบังคับคดีได้สนับสนุนนโยบายในการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาชน
ได้มีที่อยู่อาศัย โดยจัดทำโครงการการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัย
จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี สำหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการ โดยผู้ซื้อทอดตลาดซึ่งเป็นผู้ที่
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีสิทธิซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด
ที่กรมบังคับคดีนำออกขายทอดตลาด ซึ่งมีราคาประเมินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๑ ราย ต่อ ๑ รายการ
เพื ่ อ ให้ ก ารกำหนดหลั ก ประกั น ในการเข้ า เสนอราคาสำหรั บ โครงการดั ง กล่ า ว
ของผู้ที่ล งทะเบีย นเพื่อสวัส ดิการแห่งรัฐ และได้รับบัตรสวัส ดิการแห่งรัฐ มีความเหมาะสม และเพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นไปโดยความเรียบร้อย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจ
8
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ตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ การขายทอดตลาดที ่ ด ิ น พร้ อ มสิ ่ ง ปลู ก สร้ า งและห้ อ งชุ ด ที ่ ก รมบั ง คั บ คดี
นำออกขายทอดตลาดในโครงการการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่ อาศัย
สำหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการซึ่งมีราคาประเมินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และผู้ซื้อเป็ นผู้ที่ลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ผู้ซื้อวางเงินหลักประกัน ๓,๐๐๐ บาท
ข้อ ๒ หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคานอกจากที่ระบุไว้ในประกาศนี้
ให้ใช้บังคับตามประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขาย
ในการขายทอดตลาด เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา ฉบับลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน
๒๕๖๓ และประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขาย
ในการขายทอดตลาด เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลักประกันในการเข้า เสนอราคา โครงการบ้านมื อ สอง
สำหรับ ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ฉบับลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓9
๔.7) หลักเกณฑ์การวางหลักประกันพิเศษ
เพื ่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ข องเจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี เ ป็ น ไปโดยความเรี ย บร้อย
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อาศัย อำนาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื ่ อ นไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิ บ ดี ก รมบั ง คั บ คดี จ ึ ง ประกาศดำหนดหลั ก เกณฑ์
การวางหลักประกันพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในคดีที่เจ้าพนักงานบังคับคดี ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ใหม่
อันเนื่องมาจากเหตุที่ผู้เสนอราคาสูงสุดเดิมไม่ ชำระราคาส่วนที่เหลือ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี กำหนดให้
ผู้เข้าเสนอราคาวางหลักประกัน ก่อนเข้าเสนอราคาเป็นสองเท่าของจำนวนเงินหลักประกันตามประกาศ
คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา
ข้อ ๒ ในคดีที่มีผู้เสนอราคาสูงสุดไม่ชำระราคาส่วนที่เหลือมาแล้วสามครั้ง ในการประกาศ
ขายทอดตลาดครั้งต่อไป ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาวางหลักประกันก่อนเข้าเสนอราคา
เป็นสี่เท่าของจำนวนเงินหลักประกันตามประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้น
และราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลักประกัน การเข้าเสนอราคา เว้นแต่
ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีพิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดหลักประกันพิเศษสูงกว่าสี่เท่า ให้รายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักประกัน
การเข้าเสนอราคา
ข้อ ๓ ความในข้อ ๑ - ๒ ไม่ใช้บังคับในกรณีที่ผู้เข้าเสนอราคาเป็นผู้มีสิทธิขอหักส่วนได้
ใช้แทน หรือคู่สมรสที่ศาลมี คำสั่งอนุญาตให้กันส่วนแล้ว หรือผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและได้รับ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ10
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๔.8) วิธีการประมูลซื้ออสังหาริมทรัพย์
๑. ก่อนการเริ่มต้นประมูล เจ้าพนักงานบังคับคดีจะอธิบายวิธ ีการขาย เงื่อนไข
และข้อกำหนดของการขายทอดตลาดโดยสังเขปและจะทำการขายเรียงตามลำดับที่กำหนดไว้ในประกาศขาย
๒. ในแต่ละคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีจะอ่านรายละเอียดของประกาศขายทอดตลาด
๓. การกำหนดราคาเริ่มต้น
๓.๑ ในการกำหนดราคาเริ่มต้นของการขายทอดตลาดครั้งที่ ๑ เจ้าพนักงานบังคับคดี
จะใช้ราคาของคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์เป็นราคาเริ่มต้น หากไม่มีจะใช้ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน
ประเมินราคาทรัพย์ หากไม่มีจะใช้ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นราคาเริ่มต้น
๓.๒ ในการขายทอดตลาดครั้งที่ ๒ (กรณีการขายครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้เข้าสู้ราคา)
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะกำหนดราคาเริ่มต้นเป็นจำนวนร้อยละ ๙๐ ของราคาประเมินในข้อ ๓.๑
๓.๓ ในการขายทอดตลาดครั้งที่ ๓ (กรณีการขายครั้งที่ ๒ ไม่มีผู้เข้าสู้ราคา)
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะกำหนดราคาเริ่มต้นเป็นจำนวนร้อยละ ๘๐ ของราคาประเมินในข้อ ๓.๑
๓.๔ ในการขายทอดตลาดครั้งที่ ๔ และครั้งต่อ ๆ ไปเจ้าพนักงานบังคับคดี
จะกำหนดราคาเริ่มต้นเป็นจำนวนร้อยละ 70 ของราคาประเมินในข้อ 3.1 และหากยังไม่มีผ ู้เข้าสู้ราคา
ในการขายครั้งต่อไป เจ้าพนักงานบังคับคดีจะเริ่มที่ร้อยละ ๗๐ ของราคาตามข้อ ๓.๑ โดยไม่มีการปรับลดอีก
๔. การเพิ่มราคา เจ้าพนักงานบังคับคดีจะประกาศให้ทราบว่าทรัพย์ แต่ละรายการ
จะกำหนดให้มีการเพิ่มราคาครั้งละเท่าใด และต้องใช้จนจบการขายในรายการนั้น ๆ แต่หากผู้เข้าสู้ราคา
ประสงค์จะเพิ่มราคาสูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ก็สามารถทำได้
๕. เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีอ่านประกาศขายทอดตลาดในทรัพย์รายการใดแล้วเสร็จ
หากผู้เข้าสู้ราคาต้องการซื้อทรัพย์รายการนั้นสามารถยกป้ายเพื่อเสนอซื้อในราคาเริ่มต้น หากมีผู้สนใจประมูลซื้อ
หลายรายในรายการนั้นก็สามารถยกป้ายแข่งขันเพิ่มราคาตามอัตราของการเพิ่มราคาตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
กำหนด หรือจะเพิ่มราคาสูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ก็สามารถทำได้
๖. เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำการขายทอดตลาดจนได้ราคาสูงสุด เจ้าพนักงานบังคับคดี
จะขานราคา และนับหนึ่ง 2-3 ครั้ง นับสองอีก 2-3 ครั้ง และหากไม่มีผู้ให้ราคาสูงกว่านั้น เจ้าพนักงานบังคับคดี
จะขานราคาสูงสุด นับสาม พร้อมเคาะไม้ขายให้ผู้เสนอราคาสูงสุดดังกล่าว
๗) ผู้ซื้อได้จะต้องทำสัญญาตามแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดี11
๔.๙) การเลื่อนการชำระราคาส่วนที่เหลือ
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีเกี่ยวกับการเลื่อนการชำระราคา
ส่ว นที่เหลือเป็น ไปโดยความเรีย บร้อย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙
แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิบดีกรมบังคับคดี
จึงมีคำสั่งและกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนการชำระราคาส่วนที่เหลือไว้ ดังต่อไปนี้
๑. ให้ยกเลิกคำสั่งกรมบังคับคดี ดังต่อไปนี้
๑.๑ คำสั่งกรมบังคับคดีที่ ๑๘๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง การเลื่อน
การชำระราคาส่วนที่เหลือสำหรับสังหาริมทรัพย์
๑.๒ คำสั่งกรมบังคับคดีที่ ๑๙๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง เจ้าพนักงาน
บังคับคดีผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้เลื่อนการชำระราคาส่วนที่เหลือ
11
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๒. การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่ต้องจดทะเบียน ผู้ซื้อได้
มีหน้าที่ตามสัญญาต้องชำระราคาทรัพย์ให้ครบถ้วนต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ซื้อได้
โดยผู้ซื้ออาจยื่นคำร้องขอเลื่อนการชำระราคาส่วนที่เหลือต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี และเจ้าพนักงานบังคับคดี
อาจอนุญาตให้เลื่อนการชำระราคาส่วนที่เหลือได้ไม่เกิน ๓ เดือน นับแต่วันที่ต้องชำระราคาส่วนที่เหลือ
๓. การขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์ ผู้ซื้อได้มีหน้าที่ตามสัญญา ต้องชำระราคาทรัพย์
ให้ครบถ้วนต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีในวันที่ซื้อได้
ในกรณีที่สังหาริมทรัพย์ที่ขายได้มีราคาตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ผู้ซื้ออาจยื่นคำร้อง
ขอเลื่อนการชำระราคาส่วนที่เหลือต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี และเจ้าพนักงานบังคับคดีอาจอนุญาตให้เลื่อน
การชำระราคาส่วนที่เหลือได้ไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ซื้อได้
เมื ่ อ มี ค ำสั ่ ง อนุ ญ าตให้ เ ลื ่ อ นการชำระราคาส่ ว นที ่ เ หลื อ ตามวรรคสองแล้ ว
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรอการส่งมอบสังหาริมทรัพย์ที่เคาะไม้ขายไว้จนกว่าผู้ซื้อจะชำระราคาส่วนที่เหลือครบถ้วน
และหากมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสังหาริมทรัพย์ในระหว่างเวลานั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ
โดยผู้ซื้อมีหน้าที่ในการชำระค่าใช้จ ่ายดังกล่าวด้ว ย ถ้าผู้ซื้อไม่ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้รอการส่ งมอบ
สังหาริมทรัพย์นั้นไว้จนกว่าจะชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวครบถ้วน แม้ผู้ซื้อจะได้ชำระราคาส่วนที่เหลือแล้วก็ตาม
๔. ในกรณีตามข้อ ๒ หรือข้อ ๓ ที่ผู้ซื้อยื่นคำร้องขอเลื่อนการชำระราคาส่วนที่เหลือ
ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ผู้ซื้อต้องแสดงเหตุจำเป็นในการขอเลื่อนการชำระราคาส่วนที่เหลือตามแต่กรณี ดังนี้
๔.๑ กรณีอยู่ระหว่างการพิจารณาให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ตรวจสอบพยานหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวประกอบด้วย
๔.๒ กรณีผู้ซื้อกล่าวอ้างเหตุอื่น โดยแสดงเหตุผลให้เจ้าพนักงานบังคับคดีพิจารณาว่า
เหตุดังกล่าวมีความจำเป็นหรือไม่อย่างไร และผู้ซื้อจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการชำระราคาทรัพย์
ได้ครบถ้วนเมื่อได้รับการเลื่อนการชำระราคาส่วนที่เหลือ
๕. ในการพิจารณาคำร้องตามข้อ ๓ ว่าจะอนุญาตให้เลื่อนการชำระราคาส่วนที่เหลือ
หรือไม่ เป็นระยะเวลาเท่าใด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีพิจารณาจากเหตุผล ความจำเป็นของผู้ซื้อและราคาที่ขายได้
ประกอบด้วย
๖. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้เลื่อน
การชำระราคาส่วนที่เหลือ
๗. ในกรณีที่มีการร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือกรณีที่มีการยื่นคำร้อง
ต่ อศาลและคำพิ พ ากษาหรื อ คำสั ่ ง ของศาลในเรื ่อ งนั ้ นอาจมีผ ลให้ต ้ อ งเพิ ก ถอนการขายทอดตลาดของ
เจ้าพนักงานบังคับคดีในภายหลัง เมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้ยกคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด
หรือคำร้องนั้น ๆ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งผู้ซื้อให้ชำระราคาส่วนที่เหลือภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
และหากผู้ซื้อยื่นคำร้องขอเลื่อนการชำระราคาส่วนที่เหลือต่อจ้าพนักงานบังคับคดีให้พิจารณาตามข้อ ๒ - ๕
แล้วแต่กรณี
๘. กรณีที่ผู้ซื้อได้รับอนุญาตให้เลื่อนการชำระราคาส่วนที่เหลือเป็นเวลา ๓ เดือน
ตามข้อ ๒ หรือ ๑๕ วันตามข้อ ๓ แล้ว หากผู้ซื้อมีเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่ สามารถชำระราคาส่วนที่เหลือได้ภายใน
กำหนดเวลาที ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ าตไว้ และยื ่ น คำร้ อ งขอเลื ่ อ นการชำระราคาส่ ว นที ่ เ หลื อ ไม่ น ้ อ ยกว่ า ๕ วั น
ก่อนสิ้นระยะเวลาดังกล่าว โดยอ้างเหตุจำเป็น หากเจ้าพนักงานบังคับคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีเหตุจำเป็น
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ให้ยกคำร้องและเสนอผู้อำนวยการพิจารณามีคำสั่งทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ซื้อทรัพย์ชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน
กำหนดตามที่ได้รับอนุญาตให้เลื่อนการชำระราคาส่วนที่เหลือไว้ข้างต้น และให้ผู้ซื้อทรัพย์ลงชื่อรับทราบคำสั่ง
ยกคำร้องภายในวันนั้นด้วย ทั้งนี้ ไม่จำต้องเสนออธิบดีหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอีก
ในกรณีเจ้าพนักงานบังคับคดีพิจารณาคำร้องแล้ว เห็นว่ามีเหตุจำเป็นและผู้ซื้อทรัพย์
ได้ยื่นภายในกำหนดเวลา พร้อมวางมัดจำเพิ่มอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒o ของราคาที่ซื้อได้ และลงนามทำสัญญา
เลื่อนการชำระราคาส่ว นที่เหลือตามแบบแนบท้ายคำสั่งนี้แล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเสนอความเห็ น
ต่ออธิบดีหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณามีคำสั่งตามที่เห็นสมควร
๙. การเลื่อนการชำระราคาส่วนที่เหลือตามคำสั่งฉบับนี้ ให้ใช้กับการขายทอดตลาด
ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐. ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ถือปฏิบัติโดยอนุโลม12
๕) การงดการบังคับคดี
การงดการบังคับคดีอาจเกิดขึ้นจากผลของกฎหมาย เช่น ลูกหนี้ยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่
ศาลสั่งให้งด หรือเจ้าหนี้ไม่วางค่าใช้จ่าย และโดยการตกลงยินยอมระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ด้วย ถ้าเจ้าหนี้
แจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยลูกหนี้และบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในคดี (ผู้ขอรับชำระหนี้
บุริมสิทธิ์ ผู้ขอเฉลี่ยทรัพย์ ผู้รับจำนอง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม) ให้ความยินยอมให้งดการบังคับคดี
๖) การถอนการยึดทรัพย์ และการถอนการบังคับคดี
การถอนการบังคับคดี อาจกระทำโดยเจ้าหนี้ขอถอนการบังคับคดีได้ โดยชำระค่าธรรมเนียม
และค่ า ใช้ จ ่ า ยในการบั ง คั บ คดี ห รื อ เจ้า พนั ก งานบั ง คั บ คดีก ็ อ าจถอนการบั ง คั บ คดี ต ามคำสั ่ง ศาล ทั ้ งนี้
ค่าธรรมเนียมจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตาราง ๕ ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่สำหรับคดีใด
ที่ไม่มีการยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์แต่โจทก์ประสงค์จะถอนการบังคับคดีก็จะมีเฉพาะค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี
เท่านั้น
๗) การจัดทำบัญชีแสดงรับ-จ่ายเงิน และการจ่ายเงิน
เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์ส ินหรือได้รับเงิน
จากการอายัดแล้วจะจัดทำบัญชีแสดงรับ -จ่ายเงินเมื่อพ้น ๑๕ วัน และเมื่อจัดทำบัญชีแสดงรับ -จ่ายเงิน
เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียมาตรวจรับรองบัญชีและรับเงินต่อไป
3.๑.๒ สภาพปัญหาและข้อขัดข้อง
๑) ในด้ า นการสืบ หาทรั พ ย์ข องลู ก หนี้ ซึ ่ง เป็ นหน้ า ที ่ ของเจ้ า หนี้ ในการสื บ หาทรัพย์สิ น
แต่พบกรณีที่ลูกหนี้มีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน หรือปิดบังซ่อนเร้นทรัพย์ ทำให้ไม่อาจสืบหาทรัพย์สินได้หรือ
ลูกหนี้บางรายไม่มีทรัพย์สินให้ยึด ทำให้ไม่อาจบังคับคดีได้ ส่งผลให้เจ้าหนี้ไม่ได้รับชำระหนี้
๒) ในกรณีที่ลูกหนี้ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไป ทำให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่สามารถยึดได้
ส่งผลให้การดำเนินการบังคับคดีส่วนนี้เป็นภาระแก่เจ้าหนี้ที่จะต้องไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งทำให้
เจ้าหนี้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
๓) ปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีแพ่งมีจำนวนมากขึ้น ในขณะที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
มีจำนวนไม่เพียงพอที่จะรองรับกับปริมาณคดีที่มากขึ้น จึงอาจเกิดความล่าช้าในการดำเนินงานบังคับคดี
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3.๒ กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย
เมื่อลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นหนี้เจ้าหนี้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท หรือ
ลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นหนี้เจ้าหนี้ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท ลูกหนี้อาจถูกเจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกัน
ฟ้องลูกหนี้ต่อศาลเป็นคดีล้มละลายขอให้ลูกหนี้ล้มละลายได้ ซึ่งการฟ้องคดีล้มละลายเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลาย และเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้ว ศาลจะแจ้งคำสั่ง พิทักษ์ทรัพย์มายัง
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี เพื่อดำเนินการบังคับคดีล้มละลายต่อไป
3.2.๑ บทบาทหน้าที่กรมบังคับคดีกับกระบวนการบังคับคดีล้มละลายชั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ไม่มีอำนาจในการจัดการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือ
กิจการของตนได้อีก เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเข้ามามีอำนาจในการจัดการและจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้
เก็ บ รวบรวมและรั บ เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ ส ิ น ซึ ่ ง จะตกได้ แ ก่ ล ู ก หนี ้ ห รื อ ซึ ่ ง ลู ก หนี ้ ม ี ส ิ ท ธิ ไ ด้ ร ั บ จากบุ ค คลอื่ น
ประนีประนอมยอมความ ฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีใดเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ รวมทั้งมีอำนาจหมายเรียก
ลูกหนี้หรือบุคคลใดที่สามารถแจ้งข้อความเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้มาสอบสวน หรือส่งเอกสาร
ที่อยู่ในความยึดถืออันเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยการบังคับคดีล้มละลายชั้นเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์จะมีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้
1. การประกาศแจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับแจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดจากศาลแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะดำเนินการประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลงราชกิจจานุเบกษา
และประกาศในเว็บไซต์ กรมบังคับคดี 13 และหมายเรียกลูกหนี้มาให้การสอบสวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน
ลูกหนี้ซึ่งได้รับหมายเรียกของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือได้ทราบแล้วว่าตนเองได้ถูกศาล
มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด มีหน้าที่ต้องมาให้การสอบสวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน โดยหากลูกหนี้
ประสงค์ จ ะทำความตกลงกั บ เจ้ า หนี ้ ใ นเรื ่ อ งหนี ้ ส ิ น โดยขอชำระหนี ้ แ ต่ เ พี ย งบางส่ ว นหรื อ โดยวิ ธ ี อื่ น
ลูกหนี้สามารถยื่นคำขอประนอมหนี้โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนด 7 วัน
นับแต่วันยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินหรือภายในเวลาตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดไว้
สำหรับบรรดาเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้และมูลแห่งหนี้ได้เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาล
มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หากประสงค์ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ เจ้าหนี้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน
กำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยคำขอรับชำระหนี้ต้องทำตามแบบพิมพ์
มีบัญชีแสดงรายละเอียดแห่งหนี้สินและข้อความระบุถึงหลักฐานประกอบหนี้และทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ยึดไว้
เป็นหลักประกันหรือตกอยู่ในความครอบครองของเจ้าหนี้ พร้อมแนบเอกสารเกี่ยวกับหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้มาด้วย
ทั้งนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะกำหนดวันนัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้และลูกหนี้มาตรวจคำขอ
รับชำระหนี้ ซึ่งวันนัดตรวจคำขอรับชำระหนี้จะเป็นวันหลังจากครบกำหนดเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว
โดยเจ้าหนี้สามารถทราบกำหนดวันนัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ได้ในวันที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ส่วนลูกหนี้
สามารถทราบได้จากหมายเรียกลูกหนี้มาให้การสอบสวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
จะแจ้งกำหนดวันนัดตรวจคำขอรับชำระหนี้โดยระบุไว้ในหมายเรียก
2. การประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกและการรายงานศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย เมื่อศาลได้มี
คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก เพื่อปรึกษาว่า
จะยอมรับคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้หรือควรรายงานศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย
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หากลู ก หนี ้ ม ิ ไ ด้ ข อประนอมหนี ้ ก ่ อ นล้ ม ละลาย หรื อ ลู ก หนี้ ข อประนอมหนี ้ ก ่ อ นล้ ม ละลาย
แต่การประนอมหนี้ไม่ได้รับการยอมรับจากที่ประชุมเจ้าหนี้ด้วยมติพิเศษ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะรายงานศาล
ขอให้พิพากษาให้ล ู กหนี้ล ้มละลาย ส่ว นกรณีล ูกหนี้ข อประนอมหนี ้และได้รับ การยอมรับโดยมติ พ ิ เ ศษ
จากที่ประชุมเจ้าหนี้ การยอมรับคำขอประนอมหนี้ของเจ้าหนี้ ยังไม่มีผลผูกมัดเจ้าหนี้จนกว่าศาลจะได้มีคำสั่ง
เห็น ชอบด้วยการประนอมหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะรายงานศาลเพื่อกำหนดวันนัดไต่สวนลูกหนี้
โดยเปิดเผยและนัดพิจารณาคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้และหากศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้แล้ว
ลูกหนี้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ลูกหนี้ได้ให้ไว้ในคำขอประนอมหนี้ หากลูกหนี้ผิดนัดไม่ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงไว้
ในการประนอมหนี้ ย่อมเป็น เหตุให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานศาลขอให้ยกเลิกการประนอมหนี้
และพิพากษาลูกหนี้ล้มละลายได้ ทั้งนี้ เมื่อศาลได้พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว ลูกหนี้มีสิทธิขอประนอมหนี้
หลั ง ล้ ม ละลายได้ แต่ ห ากลู ก หนี ้ ไ ด้ เ คยขอประนอมหนี ้ ม าแล้ ว ลู ก หนี ้ จ ะขอประนอมหนี ้ ไ ด้ ต ่ อ เมื่ อ
พ้นกำหนดเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่การประนอมหนี้ครั้งสุดท้ายไม่เป็นผล โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
จะนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาคำขอประนอมหนี้หลังล้มละลายของลูกหนี้ต่อไป
3. ภายหลังจากศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจ
ขายทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ยึดไว้ในคดีล้มละลาย เพื่อนำเงินมาแบ่งให้กับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลาย
ที่ย ื่น คำขอรับ ชำระหนี้และมีส ิทธิได้รับ ชำระหนี้ในคดีล้มละลาย แต่ห ากยังไม่ส ามารถแบ่งทรัพย์ส ินได้
ทุกระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะรายงานศาล
ขออนุญาตขยายระยะเวลาแบ่งทรัพย์สิน
4. การปิดคดี เมื่อได้แบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้แล้วเสร็จ หรือเมื่อได้หยุดกระทำการตามข้อตกลง
ในการประนอมหนี้ หรือเมื่อลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่นำมาแบ่งได้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะรายงานศาล
ขออนุญาตปิดคดี ซึ่งคำสั่งปิดคดีมีผลเพียงให้ระงับการจัดการต่าง ๆ ไว้ แต่ไม่มีผลทำให้คดีล้ มละลายสิ้นสุด
หากต่ อ มาเจ้ าพนัก งานพิ ท ัก ษ์ ท รั พ ย์ เห็น ว่ าบุค คลล้ม ละลายมี ทรัพ ย์ ส ิน ขึ้ น เจ้ า พนั ก งานพิ ท ัก ษ์ทรัพย์
อาจรายงานศาลขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้เปิดคดีต่อไปได้อีก
5. การปลดจากล้มละลาย เมื่อศาลได้พิพากษาให้ล้มละลายแล้ว บุคคลล้มละลายอาจได้รับ
การปลดจากล้มละลายได้ 2 ทาง กล่าวคือ
5.1 ศาลมีคำสั่งปลดจากล้มละลาย เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า
(1) ได้แบ่งทรัพย์สินชำระให้แก่เจ้าหนี้ที่ได้ขอรับชำระหนี้ไว้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ และ
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
5.2 การปลดจากล้มละลายโดยผลของกฎหมาย กล่าวคือ ลูกหนี้บุคคลธรรมดา ซึ่งศาลพิพากษา
ให้ล้มละลายแล้ว หากศาลไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจากล้มละลาย ให้ปลดบุคคลนั้นจากล้มละลายทันที
ที่พ้นกำหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
(1) บุคคลนั้น ได้เคยถู ก พิ พากษาให้ล ้ มละลายมาก่ อนแล้ว และยัง ไม่ พ้นระยะเวลาห้ า ปี
นับแต่วันที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลายครั้งก่อนจนถึงวันที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ครั้งหลังให้ขยายระยะเวลา
เป็นห้าปี
(2) บุคคลนั้นเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตที่ไม่มีลักษณะตาม (3) ให้ขยายระยะเวลาเป็นสิบปี
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษและบุคคลนั้นถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ศาลจะสั่ง
ปลดจากล้มละลายก่อนครบกำหนดสิบปีตามคำขอของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือของบุคคลล้มละลายนั้นก็ได้
(3) บุคคลนั้นเป็นบุคคลล้มละลายอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิ ด
อันมีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน ให้ขยายระยะเวลาเป็นสิบปี
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6. การยกเลิกล้มละลาย เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำขอ ศาลมีอำนาจ
สั่งยกเลิกการล้มละลายได้ ถ้าปรากฏเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่อาจดำเนินการให้ได้ผลเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย
เพราะเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ไม่ช่วยหรือยอมเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายหรือวางเงินประกันตามที่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เรียกร้อง และไม่มีเจ้าหนี้อื่นสามารถและเต็มใจกระทำการดังกล่าวแล้วภายในกำหนดเวลาหนึ่งเดือน
นับแต่วันที่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้ขัดขืนหรือละเลยนั้น
(2) ลูกหนี้ไม่ควรถูกพิพากษาให้ล้มละลาย
(3) หนี้สินของบุคคลล้มละลายได้ชำระเต็มจำนวนแล้ว
ถ้าลูกหนี้ปฏิเสธหนี้สินรายใด แต่ลูกหนี้ยอมทำสัญญาและให้ประกันต่อศาลว่าจะใช้เงิน
ให้เต็มจำนวนกับค่าธรรมเนียมด้วยก็ดี หรือถ้าหาตัวเจ้าหนี้ไม่พบ แต่ลูกหนี้ได้นำเงินเต็มจำนวนมาวางต่อศาลก็ดี
ให้ถือว่าหนี้สินรายนั้นได้ชำระเต็มจำนวนแล้ว
(4) เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แบ่งทรัพย์ครั้งที่สุด หรือไม่มีทรัพย์สินจะแบ่งให้แก่
เจ้ า หนี ้ แ ล้ ว ต่ อ แต่ น ั ้ น มาภายในกำหนดเวลาสิ บ ปี เจ้ า พนั ก งานพิ ท ั ก ษ์ ท รั พ ย์ไ ม่ อ าจรวบรวมทรั พย์สิ น
ของบุคคลล้มละลายได้อีก และไม่มีเจ้ าหนี้มาขอให้เจ้าพนักงานพิทั กษ์ทรั พย์จัดการรวบรวมทรัพ ย์ สิ น
ของบุคคลล้มละลาย
3.2.2 สภาพปัญหาข้อขัดข้อง
ลูกหนี้ได้ทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองภายหลังศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เป็นเหตุให้
นิติกรรมถูกเพิกถอน ซึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจผลของการที่ลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ศาล
มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ กฎหมายล้มละลายห้ามไม่ให้ลูกหนี้กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตน
ยกเว้น การกระทำตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของศาล หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการทรัพย์
หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ แต่มีบางกรณีที่ลูกหนี้ได้ทำนิติกรรมอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองภายหลังศาลมีคำสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์โดยไม่มีอำนาจกระทำได้ เช่น การนำที่ดินไปขาย หรือขายฝากแก่บุคคลอื่น ซึ่งเป็นการกระทำที่ต้องห้าม
ตามกฎหมายล้มละลาย นิติกรรมจึงตกเป็นโมฆะ และนิติกรรมที่ลูกหนี้ได้กระทำขึ้นตลอดจนนิติกรรมที่เกิดขึ้น
หลังจากนั้นต้องถูกเพิกถอนทั้งหมดเพื่อนำทรัพย์กลับคืนกองทรัพย์สินของลูกหนี้ และนำมาแบ่งให้กับเจ้าหนี้
ในคดีล้มละลายต่อไป
3.๓ กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 (และฉบับที่แก้ไข) ได้บัญญัติเรื่องการฟื้นฟูกิจการ
ไว้ ๒ หมวด ได้แก่ การฟื้น ฟูกิจ การของลู กหนี้ที่เ ป็นบริ ษัท ขนาดใหญ่ และการฟื้นฟูกิจการของลู ก หนี้
ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างเดียวกันคือ เมื่อลูกหนี้ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถชำระหนี้ภายในกำหนดได้ แต่ยังคงมีช่องทาง
ในการดำเนินธุรกิจต่อไป เป็นการรักษาไว้ซึ่งธุรกิจของลูกหนี้ และเมื่อการฟื้นฟูกิจการสำเร็จจะทำให้เจ้าหนี้
ได้รับชำระหนี้มากกว่าการเข้าสู่การล้มละลาย ลูกหนี้จะยื่นคำร้องขอเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง
3.๓.๑ การฟื้นฟูกิจการสำหรับบริษัทลูกหนี้ขนาดใหญ่
๑) หลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
๑. ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถจะชำระหนี้ตามกำหนดได้
๒. เป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็นจำนวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท
๓. มีเหตุสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้
4. ลูกหนี้ต้องไม่ถูกศาลหรือนายทะเบียนมีคำสั่งให้เลิกหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคล
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๒) บุคคลผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
๑. เจ้าหนี้ ซึ่งอาจเป็นคนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็นจำนวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท
๒. ลูกหนี้จะต้องเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือเป็นนิติบุคคลอื่นตามที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวง
๓. ธนาคารแห่งประเทศไทย เฉพาะลูกหนี้ที่เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
๔. สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะลูกหนี้ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์
๕. กรมการประกันภัย เฉพาะลูกหนี้ที่เป็นบริษัทประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันชีวิต
๖. หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล การประกอบกิจการของลูกหนี้ตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง
๓) การยื่นขอฟื้นฟูกิจการ ต้องทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาลล้มละลายกลางโดยในคำร้องต้องบรรยาย
ให้ชัดแจ้งถึง
๑. ความมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้
๒. รายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนที่ลูกหนี้เป็นหนี้ รวมเป็นจำนวน
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท
๓. เหตุผลอันสมควรและช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ
๔. ชื่อและคุณสมบัติของผู้ทำแผน
๕. หนังสือยินยอมของผู้ทำแผน
เมื ่ อ ศาลมี ค ำสั ่ ง รั บ คำร้ อ งขอฟื ้ น ฟู ก ิ จ การแล้ ว ศาลดำเนิ น การไต่ ส วนเป็ น การด่ ว น
โดยแจ้งกำหนดวันนัดไต่สวนให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ทราบ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ มีสิทธิคัดค้า นคำร้องขอฟื้นฟูกิจ การ
และคัดค้านผู้ทำแผนตามที่ผู้ร้องเสนอได้ โดยเมื่อศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ไว้พิจารณา
จะเกิ ด สภาวะการพั ก ชำระหนี ้ คื อ เจ้ า หนี ้ ต ่ า ง ๆ จะต้ อ งถู ก บั ง คั บ โดยกฎหมายให้ ง ดการดำเนิ น การ
ในการจะบังคับตามสิทธิของตน ที่มีอยู่ตามกฎหมายส่วนแพ่ง ทั้งนี้เ พื่อให้ลูกหนี้มีช่วงระยะเวลาในการที่จะ
ดำเนินการปรับโครงสร้าง หรือหาวิธีการในการชำระหนี้ของตน
เมื่อศาลสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว ให้ดำเนินการไต่สวนเป็นการด่วน และหากศาลไต่สวนแล้ว
ไม่ได้ความจริง ศาลจะสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
เมื่อศาลไต่ส วนได้ความจริง คือลูกหนี้มีห นี้ส ินล้นพ้นตัว มีห นี้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท
มีเหตุอันสมควร มีช่องทางในการฟื้นฟูกิจการ ทั้งผู้ร้องขอยื่นคำร้องขอโดยสุจริต ศาลจะมีคำสั่งได้ ๒ กรณีคือ
๑) สั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน ๒) สั่งให้ฟื้นฟูกิจการแต่ยังไม่ตั้งผู้ทำแผน โดยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน
กรณีที่ศาลสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแต่ยังไม่ตั้งผู้ทำแผน โดยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปดำเนินการ
นัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะดำเนินการประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้
เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผนพร้อมทั้งจัดส่งประกาศ แบบพิมพ์ (ฟ.19) ไปยังลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลาย
ตามบัญชีรายชื่อที่เสนอต่อศาล
▪ เจ้าหนี้ต้องยื่นคำขอแสดงความประสงค์ในการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน
ตามแบบพิมพ์ และแสดงหลักฐานแห่งความเป็นเจ้าหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อนวันประชุม
▪ ในวันประชุม เจ้าหนี้หรือลูกหนี้สามารถโต้แย้งการออกเสียงของเจ้าหนี้อื่นได้
▪ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำคำสั่งกำหนดสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมเจ้าหนี้
เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผนโดยคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นที่สุด
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▪ เมื่อประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผนเสร็จ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานศาล
ภายใน 3 วัน นับแต่วันประชุมศาลจะกำหนดวันนัดพิจารณา
▪ หากที่ประชุมมีมติเลือกผู้ทำแผนได้ และศาลเห็นชอบด้ว ย ให้ศาลตั้งบุคคลดังกล่ าว
เป็นผู้ทำแผน
▪ หากที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติเลือกผู้ทำแผนไม่ได้ หรือศาลไม่เห็นชอบด้วย ศาลจะมีคำสั่งให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้อีกครั้งเพื่อเลือกผู้ทำแผน ถ้าที่ประชุมไม่อาจมีมติเลือกผู้ทำแผนได้
หากศาลเห็นสมควรศาลจะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการก็ได้
▪ เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนแล้ว อำนาจหน้าที่ในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
ตกแก่ผู้ทำแผน
เจ้ า พนั ก งานพิ ท ั ก ษ์ ท รัพ ย์ จ ะต้อ งประกาศโฆษณาคำสั ่ ง ให้ ฟ ื ้น ฟู ก ิ จการและตั ้ งผู ้ทำแผน
ลงในราชกิจจานุเบกษา และหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลาย ไม่น้อยกว่า ๒ ฉบับ และแจ้งคำสั่งดังกล่าวไปยัง
นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและเจ้าหนี้ทั้งหลายทราบ เพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามแบบพิมพ์ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แบบฟอร์ม 20
พร้อมสำเนาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนด ๑ เดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผน (นับแต่โฆษณา
ราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันหลังสุด ) เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ทำแผนอาจขอตรวจและโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ได้
ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันพ้นกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะพิจารณาพยานหลักฐาน หากเพียงพอและไม่มีผู้คัดค้าน เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์จะมีคำสั่งอนุญาตให้ได้รับชำระหนี้ได้หรือทำการสอบสวนหรืองดสอบสวนแล้วแต่กรณี และมีคำสั่ง
ในคำขอรับชำระหนี้หากไม่เห็นชอบกับคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลได้
ภายในกำหนด ๑๔ วัน นับแต่ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ หากศาลสั่งประการใดก็มีสิทธิอุทธรณ์
คำสั่งศาลได้ แต่ต้องอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษภายในกำหนดเวลา ๓ เดือน นับแต่วันโฆษณา
คำสั่งตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้ทำแผนส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พร้อมด้วย
สำเนาจำนวนเพียงพอ เพื่อส่งให้แก่เจ้าหนี้ ลูกหนี้ กำหนดเวลาดังกล่าวศาลอาจขยายให้อีกได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
ครั้งละไม่เกิน ๑ เดือน
เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับแผนพร้อมด้วยสำเนาแผนจากผู้ทำแผนแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนทางหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อย ๑ ฉบับ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน และแจ้งกำหนดวันเวลา สถานที่ หัวข้อประชุม พร้อมสำเนาแผน
ให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ผู้ทำแผนทราบ เพื่อเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน
ในวันประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นประธานในที่ประชุม
เมื่อประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนเสร็จ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องรายงานผลการประชุมให้ศาลทราบ
▪ ถ้าที่ป ระชุมเจ้าหนี้มีมติไม่ยอมรับแผน ศาลล้มละลายกลางก็จะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่ง
ให้ฟื้นฟูกิจการหรือหากลูกหนี้ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายไว้ก่อนแล้วและหากศาลเห็นสมควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย
ให้ยกคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการและมีคำสั่งให้ดำเนินคดีล้มละลายที่ให้งดพิจารณาไว้ต่อไปได้
▪ ถ้ า ที ่ ป ระชุ ม มี ม ติ ย อมรั บ แผน และศาลพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า แผนชอบด้ ว ยกฎหมาย
ศาลก็จะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน และตั้งผู้บริหารแผนตามที่กำหนดไว้ในแผน เมื่อศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน
และตั้งผู้บริหารแผนตามที่กำหนดไว้ในแผนแล้ว บรรดาสิทธิและอำนาจหน้าที่ของผู้ทำแผนตกแก่ผู้บริหารแผน
▪ ผู้บริหารแผนจะต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามแผนเสนอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ทุกรอบ 3 เดือน
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▪ ผู้บริหารแผนต้องดำเนินการชำระหนี้ให้เป็นไปตามแผน
▪ ผู ้ บ ริ ห ารแผนบริห ารกิ จการของลูก หนี ้ต ามแผน ซึ ่ ง กฎหมายกำหนดไว้ไ ม่ เกิน ๕ ปี
โดยผู้บริหารแผนอาจขอแก้ไขแผนโดยขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามแผนได้ ๒ ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน ๑ ปี
หากครบระยะเวลาดำเนินการตามแผน ๕ ปีหรือ ๖ ปีหรือ ๗ ปี ตามที่มีการขอแก้ไขแผน
ขยายระยะเวลาออกไปแล้ว แต่การฟื้นฟูกิจการไม่เป็นผลสำเร็จตามแผน ถ้าศาลเห็นสมควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย
ก็ให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด แต่ถ้าศาลไม่เห็นสมควรให้ล้มละลาย ศาลจะสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ
▪ เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว ให้เจ้าหนี้ที่มีสิทธิได้รับชำระหนี้
ในการฟื้นฟูกิจการและเจ้าหนี้ในหนี้อื่นที่เกิดขึ้นตั้งแต่วั นที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการยื่นขอรับชำระหนี้
ในคดีล้มละลายภายใน ๒ เดือน นับแต่โฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
▪ หนี้จำนวนใดที่เจ้าหนี้ได้ชำระค่าธรรมเนียมคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการแล้ว
ก็ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายสำหรับจำนวนหนี้นั้นอีก
3.๓.๒ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs กฎหมาย
ฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกหนี้ที่ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นกฎหมายใหม่เพื่อเปิดโอกาส
ให้ ล ู ก หนี ้ ผ ู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ SMEs สามารถยื ่ น ขอฟื ้ น ฟู ก ิ จ การได้ เมื ่ อ ลู ก หนี ้ ป ระสบปั ญ หาทางการเงิ น
จนไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ หรือขาดเงินหมุนเวียนในกิจการ (ขาดสภาพคล่องทางการเงิน)
โดยลูกหนี้จะต้องเสนอแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้มีการตกลงร่วมกับเจ้าหนี้ทั้งหมดเพื่อกำหนด
รายละเอียดวิธีการชำระหนี้ตลอดจนการปรับโครงสร้างหนี้ และยื่นคำร้องฟื้นฟูกิจการพร้อมแผนต่อศาล
เพื่อให้ศาลมีคำสั่งต่อไป
1. ผู้มีสิทธิยื่นขอฟื้นฟูกิจการ (SMEs)
1.1 ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ประกอบธุรกิจ
ที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม หรือจดทะเบียนกับหน่วยงานอื่นของรัฐ
1.2 เจ้าหนี้รายเดียว หรือหลายรายรวมกัน เป็นหนี้ที่เกิดจากการดำเนินกิจการของลูกหนี้
2. หลักเกณฑ์ในการขอฟื้นฟูกิจการ (SMEs)
2.๑ ลูกหนี้อยู่ในสถานะไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้
๒.2 เป็นหนี้ที่เกิดจากการดำเนินกิจการของลูกหนี้
2.3 กรณีลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีจำนวนหนี้ไม่น้อยกว่า ๒ ล้านบาท
2.4 กรณีลูกหนี้เป็นคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือนิติบุคคลอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องมีจำนวนหนี้ไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท
2.5 กรณี ล ู ก หนี ้ ท ี ่ เ ป็ น บริ ษ ั ท จำกั ด ต้ อ งมี จ ำนวนหนี ้ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า ๓ ล้ า นบาท แต่ ไ ม่ ถึ ง
๑๐ ล้านบาท
2.6 กิจการของลูกหนี้มีเหตุอันสมควรและมีช่องทางธุรกิจที่สามารถดำเนินการต่อไป
3. ขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการ (SMEs)
3.1 ขั้นตอนก่อนยื่นคำร้องต่อศาล
3.1.1 ลูกหนี้และเจ้าหนี้ต้องตกลงร่วมกันให้ลูกหนี้ฟื้นฟูกิจการโดยมีการประชุมเจ้าหนี้
ทั้งหมด เพื่อทำแผนชำระหนี้
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3.1.2 ในการประชุ มเจ้ าหนี้ จะต้ องมี หลั กฐานการเชิ ญเจ้ าหนี้ ทุ กรายเข้ าร่ วมประชุ ม
พร้อมจัดทำรายงานการประชุม ซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้ต้องมีมติเห็นชอบในแผนด้วยจำนวนหนี้ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓
ของจำนวนหนี้ทั้งหมด
3.2 ขั้นตอนยื่นคำร้องต่อศาล
3.2.1 ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ยื่นคำร้องต่อศาลโดยแนบเอกสารประกอบด้วยแผนและหลักฐาน
การประชุ ม เจ้ า หนี ้ ท ี ่ เ ห็ น ชอบในแผน รายชื ่ อ พร้ อ มที ่ อ ยู ่ ข องเจ้ า หนี ้ ท ี ่ เ กิ ด ขึ ้ น จากการดำเนิ น กิ จ การ
และเจ้าหนี้อื่นทั้งหมด และหลักฐานการขึ้นทะเบียนของลูกหนี้ต่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม หรือจดทะเบียนกับหน่วยงานอื่นของรัฐ
3.2.2 ผู้ย ื่น คำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลต้องชำระค่าขึ้นศาลจำนวน ๑,๐๐๐ บาท
และวางเงินประกันค่าใช้จ่ายจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
3.2.3 เมื่อศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้วจะดำเนินการพิจารณาไต่สวนคำร้องและมีคำสั่ง
ต่อไป
3.3 ขั้นตอนภายหลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน
3.3.1 หากศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน ผู้บริหารแผนที่ระบุไว้ในแผน
จะเป็นผู้ดำเนินการตามแผนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน แต่ไม่เกิน ๓ ปี
3.3.2 เมื่อระยะเวลาตามแผนสิ้นสุดลง หากดำเนินการตามแผนสำเร็จ ศาลจะมีคำสั่ง
ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ หากไม่สำเร็จตามแผน ศาลจะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็ นชอบด้วยแผน
หรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ
4. ผลของแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบแล้ว
4.1 ผูกมัดเจ้าหนี้ที่ได้เข้าร่วมประชุมและลงมติ หรือได้รับแจ้งให้เข้าร่วมประชุมในการลงมติ
ดังกล่าว
4.2 ผู้ค้ำประกันหรือลูกหนี้ร่วมยังคงต้องรับผิดตามสัญญาที่มีอยู่เดิม
4.3. เมื่อศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ยังคงผูกพันตามแผนต่อไป
จนกว่าจะดำเนินการตามแผนเสร็จ
4.4 เมื่อศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน หรือมีคำสั่ งยกเลิ ก
การฟื้นฟูกิจการ ลูกหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้กลับมีอำนาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
4.5 ลูกหนี้หรือผู้รับมอบอำนาจลูกหนี้ทุจริต ปกปิดรายละเอียดแห่งหนี้สินในสาระสำคัญ หรือ
แสดงหนี้ต่อเจ้าหนี้อันเป็นเท็จในสาระสำคัญ ต้องระวางโทษ
5. ประโยชน์ที่ได้รับในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ (SMEs)
เมื่อศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว ลูกหนี้จะอยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic
Stay) ลูกหนี้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ จึงมีผลดีต่อลูกหนี้หลายประการ เช่น
5.1 เจ้าหนี้จะฟ้องหรือยึดทรัพย์ลูกหนี้ไม่ได้ เว้นแต่หนี้ที่ลูกหนี้หรือผู้บริหารแผนก่อขึ้นนับแต่
ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล ถ้าผู้บริหารแผนไม่ชำระ เจ้าหนี้ใช้สิทธิฟ้องคดีแพ่งต่อศาลได้
5.2 คดีแพ่งที่ลูกหนี้ถูกฟ้องไว้ ศาลจะงดการพิจารณา หากอยู่ระหว่างการยึดทรั พย์เพื่อขาย
ทอดตลาดจะต้องงดการยึดทรัพย์หรืองดการขายทอดตลาดไว้
5.3 ผู้ประกอบการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไม่อาจงดให้บริการได้ เว้นแต่
ผู้บริหารแผนผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน 2 คราวติดต่อกัน
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5.4 ลูกหนี้สามารถขอสินเชื่อเพื่อดำเนินการค้าตามปกติได้ ดังนั้น การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ลูกหนี้ที่ยังมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ยังไม่ถูกฟ้องล้มละลาย สามารถให้ดำเนินกิจการ
ต่อได้ และช่วยให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ต่อไป
องค์ประกอบที่สำคัญในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ คือ “แผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้” ซึ่งถือเป็น
ข้อตกลงในการปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ โดยมีเงื่อนไข คือ เจ้าหนี้ต้องเห็นชอบยอมรับในแผน
ที่ลูกหนี้เสนอ จึงจะสามารถนำเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้
3.๓.๓ สภาพปัญหาและข้อขัดข้อง
๑. เนื่องจากลูกหนี้ส่วนมากที่เป็นบริษั ทใหญ่ และเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการ จะมีลักษณะธุรกิจ
ทีห่ ลากหลาย มีความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จำเป็นต้องมีทักษะในหลายๆ ด้าน
หรือที่เรียกว่า สหวิชาชีพ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการของผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และต้องอาศัยความรู้ความชำนาญเป็นอย่างมาก เนื่องจากบางครั้งต้องเข้าไปดำเนินการในฐานะผู้บริหารชั่วคราว
หรือผู้บริหารแผนชั่วคราวของบริษัทลูกหนี้ ซึ่งต้องบริหารให้ธุรกิจของลูกหนี้ดำเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ยากมากประการหนึ่ง
๒. นอกจากนี้ในบางกรณีลูกหนี้ที่เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อเข้าสู่
การฟื้นฟูเพื่อชะลอการบังคับคดี หรือการชำระหนี้ รวมทั้งการหาทางชำระหนี้โดยทางอื่น เช่น การแปลงหนี้เป็นทุน
หรือแม้กระทั่งการสร้างหนี้อันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นผลเสีย แก่บรรดาเจ้าหนี้อื่น ๆ และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จ ึงจำเป็น ที่ต้องตรวจสอบให้ได้ความจริง เพื่อประกอบการพิจารณาของศาล
ในขั้นตอนต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด เพื่อลดการใช้ช่องทางกฎหมายของบรรดาลูกหนี้ที่ไม่สุจริต
3.๔ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี หมายถึง วิธีการระงับหรือยุติข้อพิพาทโดยมีบุคคลที่สาม เรียกว่า
ผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งกรมบังคับคดีมีคำสั่งแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือเสนอแนะแนวทาง และเป็นสื่อกลาง
เพื่อให้คู่กรณีหาทางออกของข้อพิพาทร่วมกัน โดยผู้ไกล่เกลี่ยไม่มีอำนาจในการกำหนดข้อตกลงให้แก่คู่กรณี
การจะตกลงหรือไม่เป็นการตัดสินใจของคู่กรณีเอง
3.๔.๑ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีและบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี
๑. ผู้ประสงค์ให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี สามารถยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดีได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี หรือที่สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศโดยตรง หรือ
ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ หรือโทร ๑๑๑๑ ต่อ ๗๙ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. คู่ความอาจคัดค้านผู้ไกล่เกลี่ยได้ หากมีเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางของผู้ไกล่เกลี่ย
โดยผู้ประสงค์คัดค้านต้องแสดงเหตุแห่งการคัดค้านให้ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดีทราบ
ก่อนเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ย หรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รู้ถึงข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งการคัดค้าน
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ต้องกระทำก่อนกระบวนการสิ้นสุดลง
๓. ก่อนเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ย ผู้ไกล่เกลี่ยต้องชี้แจงถึงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ยให้คู่ความทราบ
และอาจหารือร่ว มกับ คู่ความ เพื่อพิจารณากำหนดขั้นตอนหรือแนวทางในการดำเนินการไกล่เกลี่ย ก็ ไ ด้
โดยในการไกล่เกลี่ยทุกครั้ง ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่ดำเนินการให้คู่ความเจรจาตกลงกัน โดยช่วยเหลือ เสนอแนะ
แนวทาง เพื่อให้หาทางออกของข้อพิพาทร่วมกันได้ ไม่มีอำนาจในการชี้ขาดข้อพิพาท
๔. เมื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะจัดทำรายงาน
การไกล่เกลี่ยให้ผู้ไกล่เกลี่ยและคู่ความลงนาม และจัดทำรายงานเจ้าหน้าที่เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อมีคำสั่งต่อไป
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กรณีที่ถือว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง ได้แก่
๑. คู่ความสามารถตกลงยุติข้อพิพาทกันได้เป็นผลสำเร็จ ไม่ว่าบางประเด็นหรือทุกประเด็น
๒. คู่ความไม่สามารถตกลงยุติข้อพิพาทได้
๓. คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่ประสงค์ทำการไกล่เกลี่ย
๔. มีเหตุอื่นใดที่ทำให้กระบวนการไกล่เกลี่ยไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เช่น ไม่สามารถติดต่อ
คู่ความได้ ขาดข้อมูลที่จำเป็นในการไกล่เกลี่ย เป็นต้น
3.๔.๒ สภาพปัญหาและข้อขัดข้อง
๑. ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ เนื่องจากมีรายได้น้อย มีภาระค่าครองชีพสูง
๒. ลูกหนี้ยังขาดความเข้าใจและยอมรับกระบวนการไกล่เกลี่ย
๓. หลักเกณฑ์ในการรับข้อเสนอของเจ้าหนี้ไม่มีความยืดหยุ่นเท่าที่ควร หรือการให้ผ่อนชำระหนี้
ค่อนข้างให้เวลาสั้นเกินไป
๔. ลูกหนี้ที่ประสงค์จะเข้าไกล่เกลี่ยมักจะเป็นกรณีที่อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการบังคับคดี เช่น
ถึงกำหนดการขายทอดตลาด เมื่อยื่นคำขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ ทำให้ระยะเวลาการตัดสินใจ หรือพิจารณา
ของเจ้าหนี้มีไม่มากพอ การเจรจาไกล่เกลี่ยภายหลังจากมีการบังคับคดีแล้วค่อนข้างยากเพราะเจ้าหนี้ต้องพิจารณา
ทรัพย์ที่บังคับคดีประกอบการเจรจาไกล่เกลี่ยด้วย เป็นเหตุที่ทำให้การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ
3.๕ กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้
(1) ติดตามและรวบรวมทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล เอกสาร และหลักฐานทางการเงินต่างๆ
ของลูกหนี้ในคดีล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
(2) คำนวณเงินตามคำสั่งและคำร้องในสำนวนคดี
(3) จัดการสะสางกิจการและติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย
(๔) จัดทำบัญชีแบ่งทรัพย์สินในการบังคับคดีล้มละลายและการชำระบัญชีตามคำสั่งศาล
(๕) ปฏิบ ัติงานร่ว มกั บ หรื อสนับ สนุน การปฏิบ ัติ งานของหน่ว ยงานอื่น ที่ เกี่ยวข้ อง หรื อที่ไ ด้ รั บ
มอบหมาย14
เมื ่ อ เจ้ า พนั ก งานพิ ท ั ก ษ์ ท รั พ ย์ ไ ด้ ย ึ ด หรื อ อายั ด ทรั พ ย์ รวบรวมและขายทรั พ ย์ ส ิ น ของลู ก หนี้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จ ะส่งสำนวนคดีข องลูกหนี้และสำนวนคำขอรับชำระหนี้ข องเจ้าหนี้ที่ มี ค ำสั่ ง
ถึ ง ที ่ ส ุ ด แล้ ว ไปยั ง กองติ ดตามและเฉลี ่ย ทรัพ ย์ ส ิน ในคดีล ้ม ละลาย เพื ่ อ จั ด ทำบั ญ ชี รั บ จ่ า ยและแบ่งเงิน
ให้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้นั้น
3.๕.๑ กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายและบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี
1. เมื่อมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนของการติดตามรวบรวมทรัพย์สิ น
ของลูกหนี้ รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลเอกสารและหลักฐานทางการเงินอื่น ๆ ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
จะออกหมายเรียกลูกหนี้หรือบุคคลใดที่สงสัยว่าจะมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในความครอบครองหรือเชื่อว่า
เป็นของลูกหนี้หรือเห็นว่าสามารถแจ้งข้อความเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สินของลูกหนี้ มาไต่สวนหรือสอบสวน
และมีอำนาจให้บุคคลนั้น ๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานที่อยู่ในความยึดถือ ตลอดจนถึงอำนาจในการจัดการ
เกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สินของลูกหนี้
2. เจ้าหนี้ที่จะขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย จะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอ
ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน ๒ เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด พร้อมทั้งส่งบันทึก
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คำชี้แจงข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานประกอบมูลหนี้และเสียค่าธรรมเนียม เพื่อให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
พิจารณาตรวจสอบคำขอรับชำระหนี้
3. หลังจากสิ้นกำหนดเวลาในการยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะออกหมาย
นัดลูกหนี้และเจ้าหนี้มาพร้อมกัน เพื่อตรวจคำขอรับชำระหนี้และกำหนดระยะเวลาให้เจ้าหนี้และลูกหนี้
ยื่นคำโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้และสอบสวนว่ามูลหนี้ดังกล่าวเป็นมูลหนี้ที่ต้องห้ามมิให้ยื่นคำ ขอรับชำระหนี้
หรือไม่ ซึ่งมูลหนี้ที่ต้องห้ามได้แก่
3.๑ หนี้ที่เกิดโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีหรือหนี้ที่จะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้
3.๒ หนี้ส ินเจ้าหนี้ยอมให้ล ูกหนี้กระทำขึ้น โดยเจ้าหนี้ได้รู้ถึงการที่ล ูกหนี้มีหนี้ส ินล้นพ้นตัว
แต่ไม่รวมถึงหนี้ที่เจ้าหนี้ยอมให้กระทำขึ้น เพื่อให้กิจการของลูกหนี้ดำเนินการต่อไปได้
4. เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตรวจคำขอรับชำระหนี้แล้ว หัวหน้ากลุ่มงานสั่งจ่ายสำนวน
คำขอรั บ ชำระหนี้ ให้ เ จ้ า พนั ก งานพิ ท ั ก ษ์ ทรั พ ย์ ด ำเนิน การส่ง สำนวนให้ นั ก บัญ ชี ก องติด ตามและเฉลี่ ย
ทรั พ ย์ ส ิ น ในคดี ล ้ มละลาย คำนวณยอดหนี ้ แล้ ว เจ้ าพนั กงานพิ ท ั กษ์ ทรั พย์ ทำความเห็ นส่ งผู ้ บ ั งคั บบั ญชา
เพื่อให้ผ ู้บ ังคับบัญชาเห็น ชอบ ซึ่งระยะเวลาในการดำเนิน การจากขั ้นตอนนี้จนไปถึง ทำความเห็ นเสนอ
ผู้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาเห็นชอบเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาเห็นชอบใช้ระยะเวลาตามกรณี คือ
๔.๑ เวลา ๔ เดือน สำหรับกรณีที่สำนวนคำขอรับชำระหนี้ไม่มีผู้โต้แย้งและมีมูลหนี้ที่เจ้าหนี้
ยื่นคำขอรับชำระหนี้เพียงมูลหนี้เดียว
๔.๒ เวลา ๘ เดือนหรือกว่านั้น สำหรับกรณีที่สำนวนคำขอรับชำระหนี้มีผู้โต้แย้งและมีมูลหนี้ที่เจ้าหนี้
ยื่นคำขอรับชำระหนี้มากกว่า ๑ มูลหนี้15
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๕๕๘ ขยายขอบเขตอำนาจ
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาสั่งอนุญาตเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้
โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของศาล ทำให้ขั้นตอนรวบรัดมากขึ้น16
เมื่อศาลมี คำสั ่ง เห็ น ชอบตามคำขอรั บ ชำระหนี้ และคำสั ่ง นั ้น ถึ ง ที ่ส ุ ดแล้ว จะมีห นั ง สื อ
จากกองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายไปยังผู้ยื่นคำขอเพื่อให้นำเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ
มาแสดงเพื่อรับเงินที่กองบริหารการคลัง
3.๕.๒ สภาพปัญหาและข้อขัดข้อง
๑. คู่กรณีที่เป็นลูกหนี้ ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้
๒. คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย ไม่ประสงค์เข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้
๓. การพิจารณาคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ส่งให้กองติดตามและเฉลี่ย
ทรัพย์สินในคดีล้มละลายดำเนินการคิดหนี้ประกอบคำขอรับชำระหนี้ ควรมีก ารทำงานแบบ Check and
Balance กล่าวคือ มีการกำหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อีกกองหนึ่งที่มีความรู้ และความสามารถในการ
พิจารณาคำขอรับชำระหนี้เป็นผู้ดำเนินการวินิจฉัยยอมรับคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เพื่อให้มีการตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้มีความรู้ความสามารถในระดับที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ให้ความเชื่อถือ
4. ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจขั้นตอน กระบวนการ ในการให้บริการของกองติดตามและเฉลี่ย
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย

15
16

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๕๕๘
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3.๖ กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ / การขายทอดตลาด
๑. การเตรียมตัวก่อนเข้าประมูลซื้อทรัพย์
๑) ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไป
ที่ปรากฏในประกาศขายทอดตลาดก่อนการเข้าประมูล และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์สินนั้นโดยถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว
๒) ผู้ซื้อต้องศึกษาเงื่อนไขการเข้าสู้ราคา ข้อสัญญาและคำเตือนผู้ซื้อตามประกาศขายทอดตลาด
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๘๘๑ ๔๙๙๙ และสายด่วนกรมบังคับคดี ๑๑๑๑ กด ๗๙
๒. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันประมูล
๑) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง ๑ ฉบับ
๒) กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ซื้อต้องส่งหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๑ เดือน
๓) กรณีประสงค์ให้บุคคลอื่นเข้าประมูลแทน ต้องมีใบมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท
พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือ
มอบอำนาจ หนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจในนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัว
ของผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องเช่นกัน
๔) ในการเข้ า ประมู ล ซื ้ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท ี ่ ม ี ร าคาประเมิ น ตั ้ ง แต่
๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ผู้สนใจเข้าสู้ราคาต้องวางเงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายสำนักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร ๑ - ๖ หรือ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด...หรือสำนักงานบังคับคดีจังหวัด...สาขา... เป็นผู้รับเงิน
หรือใช้วิธีทำรายการผ่านระบบ EDC (Electronic Data Capture) เพื่อเป็นหลักประกันในการเข้าสู้ ราคา
ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในประกาศตามหลักเกณฑ์นี้
ตารางหลักเกณฑ์การวางหลักประกันในการเข้าประมูลทรัพย์จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
ราคาประเมิน (บาท)
วางหลักประกัน (บาท)
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของราคาประเมิน
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐
1๐,๐๐๐
เกิน ๒๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ – ๓,๐๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ – ๕,๐๐๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐
เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป
ตามที่อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา
หากผู้ประสงค์เข้าสู้ราคานั้นเป็นผู้มีสิทธิขอหักส่วนได้ใช้แทน เช่น ผู้รับจำนองที่ศาลสั่งอนุญาต
ให้ได้รับชำระหนี้จากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดแล้ว หรือคู่สมรสของลูกหนี้ที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้กันส่วนแล้ว
ต้องวางหลักประกันก่อนเข้าสู้ราคา โดยจะต้องวางเงินสดหรือ แคชเชียร์เช็ค เป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาประเมิน
ในวันนั้นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
หมายเหตุ อาจมีการปรับแก้ไขให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง
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๓. การลงทะเบียนในวันประมูล
๑) ในวันประมูล ผู้เข้าสู้ราคาต้องลงทะเบียนในแบบลงทะเบียนของกรมบังคับคดี พร้อมวางเงินสด
หรื อ แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื อ ใช้ ว ิ ธ ี ท ำรายการผ่ า นระบบ EDC (Electronic Data Capture) เป็ น หลั ก ประกั น
ในการเข้าสู้ราคาต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้มี สิทธิขอหักส่วนได้ใช้แทนก็ต้องวางหลักประกันของราคาประเมิน
และต้องแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อรับป้ายเข้าประมูล
๒) ผู้เข้าสู้ราคาต้องทำสัญญาหรือข้อตกลงกับกรมบังคับคดีในการเสนอราคา
๓) ผู้เข้าสู้ราคา เมื่อวางหลักประกันและทำสัญญาหรือข้อตกลงในการเสนอราคาแล้วจะได้รับป้าย
เข้าประมูลและลำดับจากเจ้าพนักงาน เพื่อใช้สำหรับการเสนอราคาและเข้าไปนั่งในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้
๔) ผู้เข้าสู้ราคาต้องเข้าไปนั่งในเขตที่นั่งที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้
๔. วิธีการประมูลซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ฯลฯ)
๑) ก่อนการเริ่มต้นประมูล เจ้าพนักงานบังคับคดีจะอธิบายวิธีการขาย เงื่อนไขและข้อกำหนด
ของการขายทอดตลาดโดยสังเขปและจะทำการขายเรียงตามลำดับที่กำหนดไว้ในประกาศขาย
2) ในแต่ละคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีจะอ่านรายละเอียดของประกาศขายทอดตลาดสอบถามว่า
มีผ ู้มีส ่ว นได้เสีย เช่น เจ้าหนี้ตามคำพิ พ ากษา ลูกหนี้ตามคำพิ พากษารายใดมาดู แลการขายทอดตลาด
และประกาศราคาเริ่มต้นในการขายทอดตลาด ซึ่งราคานี้จะเป็นราคาสมควรขายในการขายครั้งนั้น ๆ ด้วย
๓) การกำหนดราคาเริ่มต้น
๓.๑ ในการกำหนดราคาเริ ่ ม ต้ น ของการขายทอดตลาดครั ้ ง ที ่ ๑ เจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี
จะใช้ราคาของคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ เป็นราคาเริ่มต้น หากไม่มีจะใช้ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน
ประเมินราคาทรัพย์ หากไม่มีจะใช้ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นราคาเริ่มต้น
๓.๒ ในการขายทอดตลาดครั้งที่ ๒ (กรณีการขายครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้เข้าสู้ราคา) เจ้าพนักงานบังคับคดี
จะกำหนดราคาเริ่มต้นเป็นจำนวน ร้อยละ ๙๐ ของราคาประเมินในข้อ ๓.๑
๓.๓ ในการขายทอดตลาด ครั้งที่ ๓ (กรณีขายครั้งที่ 2 ไม่มีผู้เข้าสู้ราคา) เจ้าพนักงานบังคับคดี
จะกำหนดราคาเริ่มต้นเป็นจำนวน ร้อยละ ๘๐ ของราคาประเมินในข้อ ๓.๑
๓.๔ ในการขายทอดตลาดครั้งที่ ๔ (กรณีการขายครั้งที่ ๓ ไม่มีผู้เข้าสู้ราคา) เจ้าพนักงานบังคับคดี
จะกำหนดราคาเริ่มต้นเป็นจำนวน ร้อยละ ๗๐ ของราคาประเมินในข้อ ๓.๑ และหากยังไม่มีผู้เข้าสู้ราคา
ในการขายครั้งต่อไป เจ้าพนักงานบังคับคดีจะเริ่มที่ร้อยละ ๗๐ ของราคาตาม ข้อ ๓.๑ โดยไม่มีการปรับลดอีก
๔) การเพิ่มราคา เจ้าพนักงานบังคับคดีจะประกาศให้ทราบว่า ทรัพย์แต่ละรายการจะกำหนดให้มี
การเพิ่มราคาครั้งละเท่าใดและต้องใช้จนจบ การขายในรายการนั้น ๆ แต่หากผู้เข้าสู้ราคาประสงค์จะเพิ่มราคา
สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ก็สามารถทำได้
๕) เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีอ่านประกาศขายทอดตลาดในทรัพย์รายการใดแล้วเสร็จ หากผู้เข้าสู้ราคา
ต้องการซื้อทรัพย์รายการนั้นสามารถยกป้ายเพื่อเสนอซื้อในราคาเริ่มต้น หากมีผู้สนใจประมูลซื้อหลายราย
ในรายการนั้นก็สามารถยกป้ายแข่งขันเพิ่มราคาตามอัตราของการเพิ่มราคาตามที่เจ้าพนักงานบังคับ คดี
กำหนดหรือจะเพิ่มราคาสูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ก็สามารถทำได้
๖) เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำการขายทอดตลาดจนได้ราคาสูงสุด เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขานราคา
และนับหนึ่ง ๒-๓ ครั้ง นับสองอีก ๒-๓ ครั้ง และหากไม่มีผู้ให้ราคาสูงกว่านั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขาน
ราคาสูงสุด นับสาม พร้อมเคาะไม้ขายให้ผู้เสนอราคาสูงสุดดังกล่าว
๗) ผู้ซื้อได้จะต้องทำสัญญาตามแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดี
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ตารางการคุ้มครองผู้ซื้อห้องชุด หรือที่ดินจัดสรรจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
สิทธิและหน้าที่
ผู้ซื้อทรัพย์
นิติบุคคล (ห้องชุด)
นิติบุคคล (หมู่บ้านจัดสรร)
- ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง - มีหน้าที่ต้องแจ้งรายการหนี้
- มีหน้าที่ต้องแจ้งรายการหนี้
ค้างชำระ
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางค้างชำระหนี้
ค่าใช้จ่ายค้างชำระให้เจ้าพนักงาน
(กรณีห้องชุด)
ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี บังคับคดีทราบภายใน ๓๐ วัน
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ
นับแต่ได้รับคำบอกกล่าวจาก
คำบอกกล่าวจากเจ้าพนักงาน
เจ้าพนักงานบังคับคดี
บังคับคดี
- ไม่ต้องชำระค่าบำรุงรักษาและ - มีสิทธิได้รับชำระค่าใช้จ่าย
- มีสิทธิได้รับหนี้ค้างชำระจากเงิน
การจัดการสาธารณูปโภคพร้อม ส่วนกลางค้างชำระจากเงินที่ได้
ที่ได้จากการขายทอดตลาด
ค่าปรับ
จากการขายทอดตลาดก่อน
ก่อนเจ้าหนี้จำนองตามที่ได้แจ้ง
(กรณีที่ดินจัดสรร)
เจ้าหนี้จำนองตามที่ได้แจ้งต่อ
ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน
เจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน
กำหนดเวลาข้างต้น
กำหนดเวลาข้างต้น
๕. วิธีประมูลซื้ออสังหาริมทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ใดไม่สะดวกที่จะเดินทางไปประมูล ณ สถานที่ขายทอดตลาด (สำนักงานศูนย์กลาง) จะทำการ
เสนอราคาผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องดำเนินการดังนี้
๑) ติดต่อจองเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งติดตั้งอยู่ที่สำนักงานบังคับคดี ใกล้เขตพื้นที่ของผู้ที่จะเสนอราคา
(สำนักงานเครือข่าย) ก่อนวันขายทอดตลาดในแต่ละนัด
๒) ทำสัญญารับทราบเงื่อนไข ในการเสนอราคาโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กับเจ้าพนักงาน
บังคับคดี ณ สำนักงานเครือข่าย
๓) ไปแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ณ สำนักงานเครือข่ายในวัน เวลา ที่กำหนดไว้
๔) วางหลักประกันเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายสำนักงานบังคับคดีที่ตนเข้าเสนอราคา
เป็ น ผู ้ ร ั บ เงิ น หรื อ ใช้ ว ิ ธ ี ท ำรายการผ่ า นระบบ EDC (Electronic Data Capture) ก่ อ นเข้ า เสนอราคา
เพื่อรับรหัสเข้าใช้เครื่องอุปกรณ์ โดยเจาะจงว่าจะเสนอราคาทรัพย์รายการใด ซึ่งไม่สามารถนำรหัสเดียวกันนั้น
ไปใช้ในการเสนอราคาเพื่อซื้อทรัพย์รายการอื่นได้อีก
๖. วิธีการประมูลซื้อสังหาริมทรัพย์ (สิ่งของ)
เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ขายทอดตลาดจะปักธงหมากรุกในบริเวณที่จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์
โดยวิธีการเสนอราคาเช่นเดียวกับการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ฯลฯ)
๗. ทรัพย์รายการใดที่ไม่มีผู้ซื้อ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะงดการขายทรัพย์รายการนั้น และจะไม่นำกลับมาขาย
ในวันนั้นอีก
๘. ผู้เข้าสู้ราคาที่ประมูลซื้อทรัพย์ไม่ได้ สามารถขอรับเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คที่วางเป็นหลักประกันไว้
คืนได้ทันที
9. การปฏิบัติเมื่อประมูลซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน ที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด) ได้จากการ
ขายทอดตลาด
๑) ผู้ซื้อได้ต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดี กับเจ้าพนักงานบังคับคดีพร้อมทั้ง
ชำระเงินตามราคาที่ประมูลซื้อให้ครบถ้วน ในวันซื้อ
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๒) หากผู้ซื้อ ได้ ไ ม่ส ามารถชำระราคาครบถ้ว นได้ ผู้ซื้อได้ อาจทำสั ญญาซื้ อ ขายโดยให้ ถ ื อ ว่ า
หลักประกันตามเงื่อนไขการเข้าสู้ราคาเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคา (เงินมัดจำ) และผู้ซื้อจะต้องชำระเงิน
ส่วนที่เหลือภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันซื้อทรัพย์ได้เป็นต้นไป หากผู้ซื้อยังไม่สามารถชำระเงินส่วนที่เหลือได้
ภายใน ๑๕ วัน โดยผู้ซื้อประสงค์จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรืออยู่ระหว่างรวบรวมเงิน ก็ให้ผู้ซื้อยื่นคำร้อง
ขอขยายระยะเวลาวางเงินโดยมีหนังสือขอขยายระยะเวลา
การพิ จ ารณาให้ส ิ น เชื ่อ ของสถาบั นการเงิน มาแสดงหรือ แจ้ง ว่ า อยู ่ร ะหว่า งการรวบรวมเงิน
หรือมีเหตุอื่นอันสมควร โดยต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อนครบกำหนด ๑๕ วัน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดี
อาจพิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน ๓ เดือน นับแต่วันครบกำหนด ทั้งนี้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดในการพิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาข้างต้น เจ้าพนักงานบังคับคดี
จะพิจารณาถึงพฤติการณ์แห่งคดีว่ามีความสุจริตหรือไม่เพียงใด เพื่อประกอบการมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายเวลาได้
๓) เมื่อผู้ซื้อได้ชำระราคาและชำระค่าอากรในอัตราร้อยละ ๐.๕ ของราคาที่ซื้อได้ครบถ้วนแล้ว
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินพร้อมมอบเอกสารสิทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผ ู้ ซื้อ
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กับเจ้าพนักงานที่ดินได้ทันที
๔) หากผู้ซื้อได้เป็นผู้มีสิทธิขอหักส่วนได้ใช้แทน ผู้ซื้อได้นั้นต้องทำสัญญาซื้อขายและวางเงิน
ร้อยละ ๕ ของราคา (เริ่มต้น) ของทรัพย์รายการนั้นในวันทำสัญญาและเจ้าพนักงานบังคับคดีจะคำนวณเงิน
หักส่วนได้ใช้แทน หากยังมีส่วนขาดอยู่เท่าใด ผู้ซื้อมีหน้าที่จะต้องชำระราคาและค่าอากร ในอัตราร้อยละ ๐.๕
ของราคาที่ซื้อได้ให้ครบถ้วนก่อนจึงจะรับเอกสารไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ได้
๕) ในกรณีที่ผ ู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์ได้ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะปฏิเสธในการทำสัญญาซื้อขาย และเจ้าพนักงานบังคับคดีจะไม่คืนเงินที่วางเป็นหลักประกัน
ในการเข้าสู้ราคาให้แต่จะนำส่งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
๖) หากผู้ซื้อได้ไม่ชำระราคาส่วนที่เหลือภายในเวลาที่กำหนด เจ้าพนักงานบังคับคดีจะริบเงินมัดจำ
ตามสัญญาซื้อขายและนำทรัพย์ออกขายใหม่ ในการประกาศขายครั้งต่อไป เจ้าพนักงานบังคับคดีจะแจ้งให้ผู้ซื้อเดิม
ทราบกำหนดวัน เวลา สถานที่ขายด้วย
๑๐. การขอเพิ่มชื่อหรือลดชื่อผู้ซื้อทรัพย์
๑) ก่อนเข้าประมูลซื้อทรัพย์ ผู้เข้าเสนอราคามี หน้าที่ตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้องและครบถ้วน
รวมถึงพิจารณาถึงความสามารถในการชำระราคาของตนเอง หรือสอบถามคุณสมบัติของผู้ซื้อจากสถาบันการเงิน
ในกรณีที่ต้องขอสิน เชื่อจากสถาบั น การเงินนั้น ๆ เนื่องจากหากประมูล ซื้อทรัพย์ ได้ แล้ว จะไม่ส ามารถ
เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดชื่อผู้ซื้อได้
๒) กรณี ก ารมอบอำนาจให้ เ ข้ า ซื ้ อ ทรั พ ย์ ผู ้ เ ข้ า เสนอราคาต้ อ งยื ่ น หนั ง สื อ มอบอำนาจต่ อ
เจ้าพนักงานบังคับคดีก่อนการเข้าซื้อทรัพย์ หากไม่มีหนังสือมอบอำนาจ จะถือว่าผู้เข้าเสนอราคาซื้อทรัพย์
ในนามของตนเอง
๑๑. การปฏิบัติเมื่อประมูลซื้อสังหาริมทรัพย์ (สิ่งของต่าง ๆ) ได้จากการขายทอดตลาด
๑) ผู้ซื้อได้จะต้องชำระราคาเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คเต็มจำนวนทันที เว้นแต่สังหาริมทรัพย์
ที่มีผู้ซื้อได้ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ผู้ซื้อจะใช้สิทธิในการเลื่อนการวางชำระส่วนที่เหลือก็ได้
๒) นำใบเสร็จรับเงิน พร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงเพื่อขอรับมอบทรัพย์
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๓) หากทรัพย์ที่ซื้อได้นั้นจะต้องมีใบอนุญาตครอบครอง หรือขนย้ายของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
เช่ น อาวุ ธปื น สุ รา เป็ นต้ น ผู ้ ซ ื ้ อจะต้ องแสดงใบอนุ ญาตต่ อเจ้ าพนั กงานบั งคั บคดี ภายในเวล าที ่ กำหนด
จึงจะรับทรัพย์นั้นได้
๔) หากทรั พ ย์ ท ี ่ ข ายทอดตลาดเป็ น ทรั พ ย์ ข องผู ้ ป ระกอบการจดทะเบี ย นภาษี ม ู ล ค่ า เพิ่ ม
ตามมาตรา ๘๓/๕ แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ซื้อทรัพย์จะต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินนั้น
๑๒. การจัดการให้ลูกหนี้และบริวารออกไปจากอสังหาริมทรัพย์
ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดตลาด เมื่อทำการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว หากลูกหนี้หรือบริวาร
ยังไม่ออกจากทรัพย์นั้น ผู้ซื้อสามารถยื่นคำขอต่อศาลที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่เพื่อขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี
โดยไม่ต้องไปฟ้องลูกหนี้หรือบริวารเป็นคดีใหม่ เพื่อตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี ไปทำการขับไล่ลูกหนี้
และบริวารต่อไป
๑๓. ความรับผิดของผู้ซื้อเดิม
ผู้ซื้อเดิมที่ชำระราคาไม่ครบถ้วน (ผู้ทิ้งมัดจำ) เป็นเหตุให้ต้องนำทรัพย์มาขายทอดตลาดใหม่
ต้องรับผิดในส่วนต่างของราคา หากการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาน้อยกว่าการขายทอดตลาดครั้งก่อน
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการนำทรัพย์ออกขายใหม่
การขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ
๑. วิธีการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ
๑) การขายโดยปลอดการจำนอง เมื่อผู้ซื้อทรัพย์ได้ชำระเงินค่าซื้อทรัพย์ครบถ้วนแล้ ว และรับหนังสือ
โอนกรรมสิทธิ์ไปยังสำนักงานที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินจะจดทะเบียนระงับการจำนองและโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ
โดยผู้ซื้อไม่ต้องไปชำระหนี้จำนองต่อผู้รับจำนองอีก
๒) การขายโดยการจำนองติดไป เมื่อผู้ซื้อทรัพย์ได้ชำระเงินค่าซื้อทรัพย์ครบถ้วนแล้ว เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจะออกหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินขอให้โ อนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ผ ู้ซื้อโดยการจำนองติด ไป
ผู้ซื้อจะต้องไปติดต่อผู้รับจำนองเกี่ยวกับหนี้จำนองที่ค้างอยู่ต่อไป
๓) การขายตามสำเนาเอกสารสิทธิ์ เป็นกรณีที่ต้นฉบับเอกสารสิทธิ์สูญหายหรือไม่สามารถเรียกมาได้
เมื่อผู้ซื้อทรัพย์ได้ชำระราคาครบถ้วนแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อขอให้ออกใบแทน
และโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อต้องไปติดต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อขอออกใบแทนเองและเสียค่าใช้จ่าย
(กรณีที่ผู้ซื้อจะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ให้ตรวจสอบกับสถาบันการเงินถึงเงื่อนไขในกรณีที่ต้องออกใบแทนด้วย
เนื่องจากจะไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายในวันที่ชำระราคากับเจ้าพนักงานบังคับคดี)
๒. ก่อนการเข้าประมูลสู้ราคา
ผู้เข้าประมูลสู้ราคาจะต้องยืนยันสถานะของตนว่าไม่เป็นผู้ที่ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือ
พิพากษาให้ล้มละลาย หากไม่มั่นใจสามารถตรวจสอบสถานะบุคคลล้มละลายต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้
๓. กรณี ม ี ก ารร้ อ งเพิ ก ถอนการขายทอดตลาดและผู ้ ซ ื ้ อ ทรั พ ย์ ย ั ง ไม่ ป ระสงค์ จ ะโอนกรรมสิ ท ธิ์
ผู้ซื้อสามารถขอขยายเวลาการวางเงินส่วนที่เหลือออกไปจนกว่าศาลจะมีคำสั่งถึงที่สุด เรื่องเพิกถอนการขาย
โดยผู้ซื้อจะต้องวางเงินมัดจำไว้ร้อยละ ๕ ของราคาที่ซื้อได้ แต่ไม่น้อยกว่าหลักประกัน
๔. หากศาลมีคำสั่งถึงที่สุดไม่เพิกถอนการขายทอดตลาด ผู้ซื้อจะต้องชำระราคาส่วนที่เหลือภายในเวลา
ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนด
๕. กรณีมีการร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด หากผู้ซื้อประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์โดยชำระเงิน
ครบถ้ว นก็ส ามารถกระทำได้โ ดยมี เงื่ อนไขในการโอนกรรมสิ ทธิ์ว ่า หากศาลมีคำสั่งถึงที่ส ุ ดให้เ พิ ก ถอน
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การขายทอดตลาด ผู ้ ซ ื ้ อยอมรั บ ผลแห่ งคำสั ่ งศาลนั ้ น ยิ นยอมโอนกรรมสิ ทธิ ์ กลั บมาดั งเดิ ม โดยผู ้ ซื้ อ
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองและให้ผู้ซื้อ ส่งคืนต้นฉบับโฉนดและหนังสือสัญญาจำนองต่อเจ้าพนักงานบังคับ คดี
และรับเงินค่าซื้อทรัพย์คืนไป กรณีดังกล่าวนี้ผู้ซื้อจะไม่ดำเนินการเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ
ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดนั้น
๖. ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์ที่ถูกบังคับคดีได้แก่ เจ้าหนี้ตามคำพิพ ากษา
ลู ก หนี ้ ต ามคำพิ พ ากษา ผู ้ ม ี บุ ริ ม สิ ท ธิ ์ เ หนื อ ทรั พ ย์ ท ี ่ ข าย เช่ น ผู ้ ร ั บ จำนอง ผู ้ ร ้ อ งขอเฉลี ่ ย เงิ น ที ่ ไ ด้ จ าก
การขายทอดตลาด ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ที่ขาย
๗. หน้ า ที ่ ข องผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ เ สี ย มาดู แ ลการขายทอดตลาดในทุ ก ครั ้ ง ที ่ ม ี ก ารขายและแสดงตั ว
ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี หากไม่สามารถดูแลการขายได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดูแลการขายได้
ใช้สิทธิ์เข้าสู้ราคาหรือหาผู้เข้าสู้ราคามาให้ได้ตามราคาที่ตนต้องการ
๘. เหตุงดการขายทอดตลาด ในการขายทอดตลาดอาจมีเหตุตามกฎหมายที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ไม่สามารถนำทรัพย์ออกขายต้องงดการขายทอดตลาด ดังนี้ ศาลมีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาด มีการร้องขอ
ให้ป ล่อยทรัพย์ที่ย ึด (ร้องขัดทรัพย์ ) และศาลมีคำสั่งให้รับคำร้องไว้พิจารณา การส่งประกาศขายให้แก่
ผู้มีส่วนได้เสียไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแถลงของดการบังคับคดีโดยมีหนังสือยินยอม
จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแถลงขอถอนการบังคับคดีในทรัพย์นั้น ลูกหนี้ชำระหนี้
ตามหมายบั ง คั บ คดี ให้ แ ก่ เ จ้ า หนี ้ ต ามคำพิ พ ากษาและผู ้ ร ้ อ งเฉลี ่ ย ที ่ ศ าลมี ค ำสั ่ ง อนุ ญ าตแล้ ว ครบถ้ ว น
ลูกหนี้ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และอยู่ระหว่างรอเจ้าพนั กงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งว่าจะให้ขายทอดตลาดต่อไป
หรือไม่ ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ไว้พิจารณา
๙. กรมบังคับคดีได้จัดพิมพ์ประกาศ เพื่อให้ผู้สนใจขอรับเป็นสมาชิกประกาศขายทอดตลาด หรือขอซื้อ
หนังสือบังคับคดีบอกขายได้ที่ห้องงานพิมพ์ประกาศ ชั้น ๑ อาคาร กรมบังคับคดี หรือสามารถตรวจสอบจาก
ประกาศขายทอดตลาด ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ขายทอดตลาด หรือทางอินเตอร์เน็ต
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3.๗ กระบวนการวางทรัพย์
การวางทรัพย์ คือ วิธีการชำระหนี้ที่กฎหมายกำหนดขึ้นเมื่อการชำระหนี้มีอุปสรรคอันเกิด จาก
ตัวเจ้าหนี้ โดยผู้วางทรัพย์ได้นำเงินหรือทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ไปวาง ณ สำนักงานบังคับคดี ทั่วประเทศ
ซึ่งผลของการวางทรัพย์ ทำให้ล ูกหนี้ห ลุดพ้นจากหนี้ ไม่ตกเป็นผู้ผ ิดนัด ผิดสัญญา ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือเบี้ยปรับ และเจ้าหนี้จะร้องต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ไม่ได้ การไถ่ถอน
การขายฝาก โดยการวางทรัพย์ทำให้ได้กรรมสิทธิ์กลับคืนมาสู่ผู้วางทรัพย์
๑) เหตุที่จะขอวางทรัพย์
๑. เจ้าหนี้บอกปัดหรือปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้ โดยปราศจากมูลเหตุอันอ้างตามกฎหมายได้
เช่น ผู้ให้เช่าได้ทำสัญญาเช่ามีกำหนด ๓๐ ปี โดยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่ส ำนั กงานที ่ ดิ น
ซึ่งมีผลผูกพันคู่สัญญาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่ต่อมาผู้ให้เช่าอยากจะเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด
ที่ระบุไว้ในสัญญา จึงปฏิเสธไม่ยอมรับค่าเช่าหรือจะขอขึ้นเงินค่าเช่าโดยไม่มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย
เพื่อผู้ให้เช่าจะถือเอาเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาเช่า
๒. เจ้าหนี้ไม่สามารถรับชำระหนี้ได้ เช่น เจ้าหนี้ไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ หรือหาตัว
เจ้าหนี้ไม่พบหรือต้องขังอยู่ในเรือนจำ
www.led.go.th เว็บไซต์ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
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๓. ลูกหนี้ไม่สามารถหยั่งรู้สิทธิของเจ้าหนี้ หรือรู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอน เช่น ลูกหนี้ไปทำสัญญาเช่า
กับ นาง ก. ต่อมา นาง ก. ตาย ทายาทของ นาง ก. ต่างเรียกร้องให้ลูกหนี้ ชำระค่าเช่าให้แก่ตน โดยอ้างว่าตนมีสิทธิ
ในการรับเงินค่าเช่า ลูกหนี้จึงไม่อาจหยั่งรู้ได้ว่าจะต้องชำระหนี้กับใครระหว่างทายาท
- ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น มาตรา ๔๙๒ การไถ่ถอน
การขายฝากโดยนำเงินค่าไถ่ถอนมาวางทรัพย์ และสละสิทธิถอนการวาง หรือมาตรา ๒๓๒, ๓๐๒, ๖๓๑, ๖๗๙,
๗๕๔ และ ๙๔๗ เป็นต้น
- ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น เช่น การวางเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเวนคืน พ.ศ. ๒๕๓๐
- ตามคำสั่งศาล เช่น การคุ้มครองชั่วคราว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๖๔
๒) ผู้มีสิทธิวางทรัพย์
๑. ลูกหนี้
๒. ผู้รับมอบอำนาจลูกหนี้
3. บุคคลภายนอกที่เต็มใจชำระหนี้แทนลูกหนี้เว้นแต่สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บุคคลภายนอก
ชำระแทนได้ หรือขัดกับเจตนาที่คู่กรณีแสดงไว้และจะต้องไม่เป็นการฝืนใจ หรือขัดใจลูกหนี้
▪ สำนักงานที่รับวางทรัพย์
ในส่วนกลาง
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ – ๖
ในส่วนภูมิภาค สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
๓) ทรัพย์ที่วางได้
๑. เงินสด
๒. แคชเชียร์เช็คของธนาคารในส่วนกลาง (กทม.) สั่งจ่ายสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร
๑ - ๖ ในกรณีวางทรัพย์ในส่วนภูมิภาคให้สั่งจ่ายในนามสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนั้น ๆ
๓. ทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้และสามารถส่งมอบกันได้ตามกฎหมาย เช่น รถยนต์ ตู้เย็น สร้อยทอง
แหวนเพชร
๔) ทรัพย์ที่ไม่ควรวาง
๑. สภาพทรัพย์ไม่ควรแก่การวางหรือเป็นที่พึงวิตกว่าทรัพย์นั้นต่อไปจะเสื่อมเสียหรือทำลาย
หรือบุบสลายได้ เช่น น้ำแข็งที่สลักเป็นรูปต่าง ๆ เพื่อความสวยงามในงานสมรส
๒. มีค่ารักษาทรัพย์แพงเกินควร
๓. ตึกแถว โรงแรม คอนโดมิเนียม เครื่องจักร หรือทรัพย์ที่ขนย้ายไม่สะดวกหรือน้ำมันหรือ
วัตถุไวไฟ เป็นต้น
๕) วิธีปฏิบัติและหน้าที่ของผู้วางทรัพย์
๑. เขียนคำร้องขอวางทรัพย์ตามแบบ ว.1 หากมอบอำนาจให้บุคคลอื่นวางทรัพย์แทนต้องทำ
ใบมอบอำนาจ ตามแบบ ว.4
๒. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)
๓. กรณีมอบอำนาจ ยื่นใบมอบอำนาจตามแบบ ว.4 ติดอากรตามกฎหมายพร้อมบัตรประชาชน
หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) ทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
๔. กรณีเป็นนิติบุคคลให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1 เดือน
มาแสดงด้วย
๕. แนบแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ (ท.ร. 14/1) หรือหนังสือรับรองฐานะนิติบุคคล
ของเจ้าหนี้รับรองไม่เกิน ๑ เดือน
๖. หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการวางทรัพย์ในเรื่องนั้น ๆ มาแสดง เช่น
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- ถ้าวางตามสัญญาประนีประนอมยอมความของศาล ให้มีคำพิพากษาตามยอมที่เจ้าหน้าที่ศาล
รับรอง
- ถ้าวางตามสัญญาเช่าให้มีสัญญาเช่า พร้อมถ่ายสำเนาสัญญาเช่าและรับรองสำเนาถูกต้อง
- ถ้าวางตามสัญญาขายฝากให้มีสัญญาขายฝาก พร้อมถ่ายสำเนาสัญญาขายฝากและรับรอง
สำเนาถูกต้อง
- ถ้าวางตามสัญญาเช่าซื้อให้มีสัญญาเช่าซื้อ พร้อมถ่ายสำเนาสัญญาเช่าซื้อและรับรอง
สำเนาถูกต้อง
- ถ้าวางตามสัญญาจำนอง (ไถ่ถอน) ให้มีสัญญาจำนอง พร้อมถ่ายสำเนาสัญญาจำนองและ
รับรองสำเนาถูกต้อง
๗. เงินประกันค่าใช้จ่าย (ขั้นต่ำ) จำนวน 3๐๐ บาท
๘. ผู้วางทรัพย์ หรือผู้มอบอำนาจ ต้องมาให้เจ้าพนักงานสอบสวนถึงที่มาแห่งมูลหนี้
9. ผู้วางทรัพย์ต้องแจ้งการวางทรัพย์ให้เจ้าหนี้ทราบโดยพลัน จึงจะมีผลสมบูรณ์ว่าเป็นการ
วางทรัพย์โดยชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นกรณีขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา ๔๙๒
๖) วิธีปฏิบัติของเจ้าหนี้ ผู้ประสงค์จะรับทรัพย์ที่วาง
๑. เขียนคำร้องขอรับทรัพย์หรือเงินตามแบบ ว.3
๒. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)
๓. กรณีมอบอำนาจ ยื่นใบมอบอำนาจตามแบบ ว.4 ติดอากรตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมนำ
บัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ มีรูปถ่ายทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
มาแสดงต่อเจ้าพนักงาน
๔. กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งนายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๑ เดือน
มาแสดงด้วย
๕. กรณีวางทรัพย์โดยมีเงื่อนไขให้เจ้าหนี้แสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว
๗) ผลของการวางทรัพย์
๑. ทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ที่ต้องชำระ ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดและไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้
หลังจากวันที่วางทรัพย์
๒. เจ้าหนี้มีสิทธิมารับทรัพย์ที่วาง ภายใน ๑๐ ปี นับแต่ได้รับคำบอกกล่าวการวางทรัพย์ หากเจ้าหนี้
ไม่มารับสิทธิของเจ้าหนี้เหนือทรัพย์ที่วางเป็นอันระงับไป
๘) การถอนหรือขอรับทรัพย์ที่วาง
ผู้วางทรัพย์อาจถอนหรือขอรับทรัพย์ที่วางคืนได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
๑. ผู้วางทรัพย์ได้แสดงเจตนาสละสิทธิ์ที่จะถอนไว้
๒. เจ้าหนี้ได้แจ้งต่อสำนักงานบังคับคดีที่รับวางทรัพย์ว่าประสงค์รับทรัพย์ที่วาง
๓. การวางทรัพย์ตามคำสั่งศาล
๔. ผู้วางทรัพย์อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย
๕. หากบุคคลใดวางทรัพย์ชำระหนี้แทนลูกหนี้ บุคคลนั้นจะถอนการวางทรัพย์ได้ต่อเมื่อลูกหนี้
ยินยอม
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บทที่ 3
ผลการสำรวจ
1. ผลการสำรวจเชิงปริมาณ
1.1 ผลการสำรวจภาพรวม
ตารางที่ 1 แสดงจำนวน ร้อยละและสถานที่ของผู้ มารับบริการ (ภาพรวม)
หน่วยงาน
จำนวน
ส่วนกลาง
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-6
841
กองบังคับคดีล้มละลาย 1-6
557
กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
161
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
138
กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
131
ส่วนภูมิภาค (สำนักงานบังคับคดีจังหวัด....)
กลุ่มจังหวัดที่ 1 ปทุมธานี สาขาธัญบุรี และพระนครศรีอยุธยา
220
กลุ่มจังหวัดที่ 2 ชลบุรี สาขาพัทยา และระยอง
233
กลุ่มจังหวัดที่ 3 นครราชสีมา และอุบลราชธานี
297
กลุ่มจังหวัดที่ 4 หนองคาย และกาฬสินธุ์
124
กลุ่มจังหวัดที่ 5 เชียงใหม่ และเชียงราย
180
กลุ่มจังหวัดที่ 6 พิษณุโลก และนครสวรรค์
114
กลุ่มจังหวัดที่ 7 ราชบุรี และกาญจนบุรี
126
กลุ่มจังหวัดที่ 8 สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
135
กลุ่มจังหวัดที่ 9 ตรัง และสงขลา
201
รวมทั้งสิ้น 3,458

ร้อยละ
24.32
16.11
4.66
3.99
3.76
6.36
6.76
8.59
3.59
5.21
3.30
3.64
3.90
5.81
100.00

จากการพิจารณาตารางที่ 1 เมื่อถามถึงหน่วยงาน และส่วนภูมิภาค ผลการสำรวจพบว่า
- ส่วนกลาง ผลการสำรวจพบว่ า มากที ่ ส ุ ด คื อ ร้ อ ยละ 24.32 ระบุ สำนั ก งานบั ง คั บ คดี แ พ่ ง
กรุงเทพมหานคร 1-6 รองลงมาร้อยละ 16.11 ระบุ กองบังคับคดีล้มละลาย 1-6 ร้อยละ 4.66 ระบุ
กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ร้อยละ 3.99 ระบุ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และร้อยละ 3.76 ระบุ กองติดตาม
และเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ตามลำดับ
- ส่วนภูมิภาค ผลการสำรวจพบว่า มากที่สุด คือร้อยละ 8.59 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 3 นครราชสีมา
และอุบลราชธานี รองลงมาร้อยละ 6.76 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 2 ชลบุรี สาขาพัทยา และระยอง ร้อยละ 6.36
ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 1 ปทุมธานี สาขาธัญบุรี และพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 5.81 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 9 ตรัง
และสงขลา และร้อยละ 5.21 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 5 เชียงใหม่ และเชียงราย ตามลำดับ
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ตารางที่ 2 แสดงจำนวน และร้อยละของผู้รับบริการ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ภาพรวม)
กระบวนการในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
กระบวนการบังคับคดีแพ่ง
กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ / การขายทอดตลาด
กระบวนการวางทรัพย์
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
1,590
754
206
379
309
725
260
4,223

ร้อยละ
37.65
17.85
4.88
8.97
7.32
17.17
6.16
100.0

จากการพิจารณาตารางที่ 2 เมื่อถามถึง ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเคยรับบริการหรือเกี่ยวข้อง
ในกระบวนการใด ผลการสำรวจพบว่า เกินกว่า 1 ใน 3 หรือร้อยละ 37.65 ระบุ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง รองลงมา
คือ ร้อยละ 17.85 ระบุ กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย ร้อยละ 17.17 ระบุ กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ /
การขายทอดตลาด ร้อยละ 8.97 ระบุ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และร้อยละ 7.32 ระบุ
กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ตามลำดับ
ตารางที่ 3 แสดงจำนวน และร้อยละของผู้รับบริการในกระบวนการต่าง ๆ (ภาพรวม)
กระบวนการในการมารับบริการครั้งนี้
กระบวนการบังคับคดีแพ่ง
กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด
กระบวนการวางทรัพย์
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
1,394
480
171
467
180
619
175
3,486

ร้อยละ
39.99
13.77
4.91
13.39
5.16
17.76
5.02
100.00

จากการพิจารณาตารางที่ 3 เมื่อถามถึง การมาหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งนี้มารับบริการหรือ
ดำเนินการในกระบวนการบังคับคดีด้านใด ผลการสำรวจพบว่า เกินกว่า 1 ใน 3 หรือร้อยละ 39.99 ระบุ
กระบวนการบังคับคดีแพ่ง รองลงมาคือร้อยละ 17.76 ระบุ กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ / การขายทอดตลาด
ร้อยละ 13.77 ระบุ กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย ร้อยละ 13.39 ระบุ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดี และร้อยละ 5.02 ระบุ กระบวนการวางทรัพย์ ตามลำดับ
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ตารางที่ 4 แสดงจำนวน และร้อยละของสถานะผู้รับบริการ (ภาพรวม)
สถานะในการมาที่หน่วยงานของกรมบังคับคดี
จำนวน
เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
488
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
785
ผู้เข้าซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
430
ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้
1,285
ผู้รับมอบอำนาจจากลูกหนี้
163
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
120
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในคดีความ
70
รวมทั้งสิ้น 3,341

ร้อยละ
14.61
23.50
12.87
38.46
4.88
3.59
2.09
100.00

จากการพิจารณาตารางที่ 4 เมื่อถามถึง การมาที่หน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งนี้มาในสถานะใด
ผลการสำพบว่า เกินกว่า 1 ใน 3 หรือร้อยละ 38.46 ระบุ ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้ รองลงมา คือ ร้อยละ
23.50 ระบุ ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ร้อยละ 14.61 ระบุ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ร้อยละ 12.87 ระบุ
ผู้เข้าซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด และร้อยละ 4.88 ระบุ ผู้รับมอบอำนาจจากลูกหนี้ ตามลำดับ
ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละต่อการรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี (ภาพรวม)
บทบาทหน้าที่
ใช่
ไม่ใช่
บังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล
93.40
0.80
บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล
82.94
5.14
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำสั่งศาล
66.04
8.37
ชำระบัญชีหา้ งหุ้นส่วนบริษัทหรือนิติบุคคลในฐานะผูช้ ำระบัญชี
49.85
11.10
ตามคำสั่งศาล
รับวางทรัพย์จากลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์
70.20
7.44
ประเมินราคาทรัพย์
63.77
13.11
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
82.94
5.09
ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย / ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สิน
69.53
8.02
เพื่อจ่ายเงินให้เจ้าหนี้
การประมูลซื้อทรัพย์ / การขายทอดตลาด
82.92
5.64

ไม่ทราบ
5.80
11.92
25.59
39.05
22.36
23.12
11.97
22.45
11.44

จากการพิจารณาตารางที่ 5 เมื่อถามถึง บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี ผลการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่
หรือร้อยละ 93.40 ระบุ บังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล รองลงมา ร้อยละ 82.94 ระบุ บังคับคดี
ล้มละลายตามคำสั่งศาลเช่นเดียวกับที่ระบุการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ร้อยละ 82.92 ระบุ การประมูล
ซื้อทรัพย์ / การขายทอดตลาด ร้อยละ 70.20 ระบุ รับวางทรัพย์จากลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์ และร้อยละ
69.53 ระบุ ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย / ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สินเพื่อจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ ตามลำดับ
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย และร้อยละต่อการรับรู้ต่อบทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดี ส่งผลดี
หรือเป็นประโยชน์ (ภาพรวม)
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
เรื่อง
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
ความคิดเห็น
เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ และลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ 8.74
1.518 87.39 มากที่สุด
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เปิดโอกาส
ให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมอันเป็นการ
8.55
1.622 85.52 มากที่สุด
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
8.22
1.712 82.22 มากที่สุด
โดยการผลักดันทรัพย์สินออกสู่ระบบ
กฎหมายและกระบวนการบังคับคดีมีความเหมาะสม
ส่งผลต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
8.38
1.720 83.75 มากที่สุด
ของนักลงทุนจากต่างประเทศ (Ease of Doing Business)
ของธนาคารโลก
จากการพิจารณาตารางที่ 6 เมื่อถามถึง บทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดี ส่งผลดี
หรือเป็นประโยชน์ ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.74
คิดเป็นร้อยละ 87.39 ระบุ เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ และลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ รองลงมา มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.55 คิดเป็นร้อยละ 85.52 ระบุ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
เปิดโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และมี ความคิดเห็น
อยู่ในระดับ มากที่ส ุด มีค่าเฉลี่ย 8.38 คิดเป็นร้อยละ 83.75 ระบุ กฎหมายและกระบวนการบังคับคดี
มีความเหมาะสม ส่งผลต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ของนักลงทุนจากต่างประเทศ
(Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก ตามลำดับ
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย และร้อยละต่อระดับความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี (ภาพรวม)
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
กระบวนการ
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
ความเชื่อมั่น
กระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม
9.02
1.179
90.22
มากที่สุด
กระบวนการบังคับคดีแพ่ง
8.97
1.246
89.65
มากที่สุด
กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย
8.56
1.547
85.61
มากที่สุด
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
8.47
1.609
84.66
มากที่สุด
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
8.62
1.587
86.23
มากที่สุด
กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน
8.46
1.665
84.58
มากที่สุด
ในคดีล้มละลาย
กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ / การขายทอดตลาด 8.70
1.494
86.98
มากที่สุด
กระบวนการวางทรัพย์
8.57
1.640
85.70
มากที่สุด
จากการพิจารณาตารางที่ 7 เมื่อถามถึง ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี ผลการวิเคราะห์พบว่า
กระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.02 คิดเป็นร้อยละ
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90.22 มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.97 คิดเป็นร้อยละ 89.65 ระบุ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง
รองลงมา มีความเชื่อมั่น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.70 คิดเป็นร้อยละ 86.98 ระบุ กระบวนการประมูล
ซื้อทรัพย์ / การขายทอดตลาด มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.62 คิดเป็นร้อยละ 86.23 ระบุ
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.57 คิดเป็นร้อยละ
85.70 ระบุ กระบวนการวางทรัพย์ มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.56 คิดเป็นร้อยละ 85.61
ระบุ กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย มีค่าเฉลี่ย 8.47 คิดเป็นร้อยละ 84.66 ระบุ กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ และมีค่าเฉลี่ย 8.46 คิดเป็น ร้อยละ 84.58 ระบุ กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ สิ น
ในคดีล้มละลาย ตามลำดับ
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย และร้อยละต่อระดับความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดี (ภาพรวม)
ส่วน
กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ร้อยละ
มาตรฐาน
การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดี
ที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำ
9.39
1.203
93.87
ในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ”
การจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี
9.31
1.281
93.08
พร้อมอำนวยการบริการด้านบังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพ
อัธยาศัยไมตรี ความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าที่
9.45
1.124
94.54
ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่
9.45
1.134
94.50
มีช่องทางการติดต่อ หรือประชาสัมพันธ์ของกรมบังคับคดี
ที่ง่าย สะดวก และหลากหลาย เช่น การติดต่อด้วยตนเอง
9.37
1.216
93.72
(สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ) โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ เป็นต้น
ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและการบริการ 9.53
1.020
95.29
ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการบริการ
9.56
0.999
95.59
การดำเนินการด้วยความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ
9.52
1.043
95.25
ให้ความเสมอภาคและให้บริการ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้แสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟัง
9.39
1.193
93.92
ความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก
ไลน์ ทวิตเตอร์ จัดประชุม เป็นต้น
การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ
9.41
1.170
94.12
ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอน
9.39
1.198
93.94
หรือวิธีการที่เหมาะสม

ระดับ
ความ
คาดหวัง
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากการพิจารณาตารางที่ 8 เมื่อถามถึง ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดี ผลการวิเคราะห์
พบว่า ส่วนใหญ่มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 9.56 คิดเป็นร้อยละ 95.59 ระบุ ยึดหลักกฎหมาย
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ในการดำเนินการและการบริการ รองลงมามีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.53 คิดเป็นร้อยละ
95.29 ระบุ ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและการบริการ และมี ความคาดหวังอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.52 คิดเป็นร้อยละ 95.25 ระบุ การดำเนินการด้วยความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ
ให้ความเสมอภาคและให้บริการ ตามลำดับ
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย และร้อยละต่อระดับการปฏิบัติจริงในการเข้ารับบริการ (ภาพรวม)
ส่วน
ระดับ
กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ร้อยละ ความคิดเห็น
มาตรฐาน
ต่อการปฏิบัติจริง
การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดี
ที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำ
8.55 1.449 85.52
มากที่สุด
ในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ”
การจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี
8.19 1.598 81.88
มากที่สุด
พร้อมอำนวยการบริการด้านบังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพ
อัธยาศัยไมตรี ความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าที่
8.53 1.553 85.25
มากที่สุด
ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่
8.49 1.525 84.93
มากที่สุด
มีช่องทางการติดต่อ หรือประชาสัมพันธ์ของกรมบังคับคดี
ที่ง่าย สะดวก และหลากหลาย เช่น การติดต่อด้วยตนเอง
8.15 1.741 81.51
มากที่สุด
(สำนักงานบังคับคดี ทั่วประเทศ) โทรศัพท์ โทรสาร
อีเมล์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ เป็นต้น
ความโปร่งใสในทุกขัน้ ตอนของการดำเนินการ
8.66 1.462 86.63
มากที่สุด
และการบริการ
ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการบริการ
8.73 1.421 87.31
มากที่สุด
การดำเนินการด้วยความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ
8.62 1.511 86.18
มากที่สุด
ให้ความเสมอภาคและให้บริการ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้แสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
8.21 1.713 82.06
มากที่สุด
ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์
เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ จัดประชุม เป็นต้น
การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ
8.30 1.696 83.04
มากที่สุด
ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอน
8.27 1.673 82.75
มากที่สุด
หรือวิธีการที่เหมาะสม
จากการพิจารณาตารางที่ 9 เมื่อถามถึง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงในการรับบริการ ผลการวิเคราะห์
พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.73 คิดเป็นร้อยละ 87.31
ระบุ ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการบริการ รองลงมา มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.66 คิดเป็นร้อยละ 86.63 ระบุ ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและ
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การบริการ และมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.62 คิดเป็นร้อยละ 86.18
ระบุ การดำเนินการด้วยความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติให้ความเสมอภาคและให้บริการ ตามลำดับ
ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย และค่า Top 3 Boxes ต่อระดับความคาดหวัง และความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง
(ภาพรวม)
ความคิดเห็นต่อการ
ความคาดหวัง
กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม
ปฏิบัติจริง
ค่าเฉลี่ย Top 3 Boxes
ค่าเฉลี่ย Top 3 Boxes
การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดี
9.39
93.55 ที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำ
82.10
8.55
ในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ”
การจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี
9.31
91.45
72.72
8.19
พร้อมอำนวยการบริการด้านบังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพ
9.45
94.01 อัธยาศัยไมตรี ความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าที่
79.32
8.53
9.45
93.60 ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่
78.58
8.49
มีช่องทางการติดต่อ หรือประชาสัมพันธ์ของกรมบังคับคดี
ที่ง่าย สะดวก และหลากหลาย เช่น การติดต่อด้วยตนเอง
9.37
92.60
70.05
8.15
(สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ) โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ เป็นต้น
ความโปร่งใสในทุกขัน้ ตอนของการดำเนินการ
9.53
95.22
81.99
8.66
และการบริการ
9.56
94.94 ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการบริการ
83.73
8.73
การดำเนินการด้วยความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ
9.52
94.59
81.24
8.62
ให้ความเสมอภาคและให้บริการ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้แสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
9.39
92.52
71.79
8.21
ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์
เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ จัดประชุม เป็นต้น
การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ
9.41
93.08
75.19
8.30
ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอน
9.39
92.82
74.38
8.27
หรือวิธีการที่เหมาะสม
จากการพิจ ารณาตารางที่ 10 เมื่อถามถึง ความคาดหวัง และความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง
ในการเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดี ผลการวิเคราะห์พบว่า ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและ
การบริการ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.53 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนน
สูงสุดเท่ากับ 95.22 มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ
8.55 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 82.10 ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการบริการ
มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.56 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ
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94.94 มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.73 คิดเป็น
ร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 83.73 การดำเนินการด้วยความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติให้ความเสมอภาค
และให้บริการ ตามลำดับ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.52 คิดเป็นร้อยละ 3
คะแนนสูงสุดเท่ากับ 94.59 มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนน
เท่ากับ 8.62 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 81.24 อัธยาศัยไมตรี ความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าที่
มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.45 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ
94.01 มากกว่าความคิดเห็น ต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมาก หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.53 คิดเป็น
ร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 79.32 ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ ความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด
หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.45 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 93.60 มากกว่าความคิดเห็นต่ อ
การปฏิบัติจริง ซึ่งอยู่ในระดับมาก หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 78.58 คิดเป็นร้อยละ 8.49
ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ย และร้อยละต่อระดับความพึงพอใจโดยรวม (ภาพรวม)
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
กระบวนการ
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
ความพึงพอใจ
กระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม
8.68
1.502
86.83 มากที่สุด
กระบวนการบังคับคดีแพ่ง
9.04
1.064
90.41 มากที่สุด
กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย
8.89
1.636
88.92 มากที่สุด
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
8.97
1.669
89.74 มากที่สุด
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
8.75
1.446
87.51 มากที่สุด
กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 9.03
1.298
90.31 มากที่สุด
กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ / การขายทอดตลาด
8.97
1.238
89.72 มากที่สุด
กระบวนการวางทรัพย์
9.01
1.304
90.12 มากที่สุด
จากการพิจารณาตารางที่ 11 เมื่อถามถึง ความพึงพอใจโดยรวมจากการรับบริการ ผลการวิเคราะห์
การบังคับคดีโดยภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.68 คิดเป็นร้อยละ
86.83 มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.04 คิดเป็นร้อยละ 90.41 ระบุ กระบวนการ
บังคับคดีแพ่ง รองลงมา มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.03 คิดเป็นร้อยละ 90.31 ระบุ
กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.01
คิดเป็นร้อยละ 90.12 ระบุ กระบวนการวางทรัพย์ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.97
คิดเป็นร้อยละ 89.74 ระบุ กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุ ด
มีค่าเฉลี่ย 8.97 คิดเป็นร้อยละ 89.72 ระบุ กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ / การขายทอดตลาด มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดั บ มากที่ส ุด มีค่าเฉลี่ย 8.89 คิดเป็นร้อยละ 88.92 ระบุ กระบวนการบั งคับ คดีล ้ มละลาย
และมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.75 คิดเป็นร้อยละ 87.51 ระบุ กระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ตามลำดับ
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ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย และร้อยละต่อความพึงพอใจในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ภาพรวม)
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
ความพึงพอใจ
สถานทีน่ ั่งรอ หรือนั่งรับบริการ
8.10
1.748
80.97
มาก
การมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ
8.32
1.724
83.25
มากที่สุด
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
8.05
1.731
80.52
มาก
2.000
77.18
มาก
ความรวดเร็วในการรอคิว และการดำเนินการ 7.72
จากการพิจารณาตารางที่ 12 เมื่อถามถึง ความพึงพอใจโดยรวมจากการรับบริการ ผลการวิเคราะห์
พบว่า ส่ว นใหญ่มี ความพึ ง พอใจ อยู่ในระดั บ มากที ่ส ุด มีค่าเฉลี่ ย 8.32 คิดเป็นร้ อ ยละ 83.25 ระบุ
การมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ รองลงมา มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 8.10 คิดเป็นร้อยละ
80.97 ระบุ สถานที่นั่งรอ หรือนั่งรับบริการ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 8.05 คิดเป็นร้อยละ
80.52 ระบุ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ และมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 7.72 คิดเป็นร้อยละ
77.18 ระบุ ความรวดเร็วในการรอคิว และการดำเนินการ ตามลำดับ
ตารางที่ 13 แสดงจำนวน และร้อยละการเปรียบเทียบการทำงานในอดีตกับปัจจุบัน (ภาพรวม)
การทำงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี
จำนวน
ร้อยละ
ดีขึ้น
1,880
68.09
เหมือนเดิม
852
30.86
แย่ลง
29
1.05
รวมทั้งสิ้น 2,761
100.00
จากการพิจารณาตารางที่ 13 เมื่อถามถึง การทำงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในอดีตที่ผ่านมา
กับในปัจจุบัน ผลการสำรวจพบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 68.09 ระบุ ดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 30.86 ระบุ เหมือนเดิม
และร้อยละ 1.05 ระบุ แย่ลง
อย่างไรก็ตามแม้มีเพียงร้อยละ 1.05 ที่ระบุ แย่ลง อันเนื่องจากสาเหตุ เช่น การทำงานล่าช้าของเจ้าหน้าที่
ช่องทางการติดต่อยาก ระบบคอมพิวเตอร์ไม่เสถียร ที่จอดรถไม่เพียงพอ ป้ายบอกทางไม่ชัดเจน เป็นต้น
ดังนั้น กรมบังคับคดี ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อหรือการประชาสัมพันธ์ที่ง่าย สะดวก และหลากหลาย
เช่น การติดต่อด้วยตนเอง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิ ตเตอร์ เป็นต้น และควรเพิ่ม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ เป็นต้น และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้มีความเหมาะสม
หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 664 คน พบว่า ไม่มีความเห็นเนื่องจากเพิ่งเคยใช้บริการ
(ไม่นาน ไม่ถึง 12 เดือน)
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ตารางที่ 14 แสดงจำนวน และร้อยละของอุปสรรคหรือปัญหาจากการรับบริการ (ภาพรวม)
อุปสรรคหรือปัญหา
จำนวน
ร้อยละ
ไม่พบอุปสรรค หรือปัญหา
2,610
77.43
พบอุปสรรค หรือปัญหา
761
22.57
3,371
100.00
รวมทั้งสิ้น
จากการพิจารณาตารางที่ 14 เมื่อถามถึง อุปสรรคหรือปัญหาที่ได้จากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกรมบังคับคดี ผลการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.43 ระบุ ไม่พบอุปสรรค หรือปัญหา ในขณะเดียวกัน
ร้อยละ 22.57 ระบุพบอุปสรรค หรือปัญหา
กราฟแสดงร้อยละของผู้รับบริการที่ระบุ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ (ภาพรวม)
อายุ

เพศ
40

(%)

29.58 30.72
30

หญิง
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ชาย
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อื่นๆ
แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ
อาชีพอิสระ
เกษตรกร
รับจ้างทั่วไป
ค้าขายรายย่อย หาบเร่ แผงลอย
เจ้าของกิจการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการ
พนักงานบริษัทเอกชน

40-49

2.99
1.80

68.19

ปริญญาตรี
11.88
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อนุปริญญา/ปวส.
10.35

2.87

9.00

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

10.14
7.69
7.87
40.94

มัธยมศึกษาตอนต้น

4.12

ประถมศึกษาหรือต่่ากว่า

2.37

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00
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0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

รายได้ส่วนตัว/เดือน
50,001 บาทขึ้นไป
30,001-50,000 บาท

7.23

16.31

50,001 บาทขึ้นไป
15.09

12.81

30,001-50,000 บาท
27.65

15,001-30,000 บาท
10,001-15,000 บาท

รายได้ครอบครัว/เดือน

12.29

15,001-30,000 บาท

9.08

2.40

10,001-15,000 บาท
40.95

ต่่ากว่า 10,000 บาท

56.19

ต่่ากว่า 10,000 บาท

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

จากการพิจ ารณากราฟ เมื่อถามถึง ข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการสำรวจพบว่า
ผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 3,455 คน เป็นเพศชาย จำนวน 2,042 คน คิดเป็นร้อยละ 59.10 รองลงมา
คือ เพศหญิง จำนวน 1,413 คน คิดเป็นร้อยละ 40.90 อายุมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 40-49 ปี จำนวน
1,062 คน คิดเป็นร้อยละ 30.72 รองลงมา คือ อายุ 30-39 ปี จำนวน 1,023 คน คิดเป็นร้อยละ 29.58
และน้อยที่สุด คือ ช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 ระดับการศึกษาสูงสุดที่จบมา
มากที่สุด คือ ปริญญาตรี จำนวน 2,302 คน คิดเป็นร้อยละ 68.19 รองลงมา คือ ปริญญาโทขึ้นไป จำนวน
332 คน คิดเป็นร้อยละ 9.83 อาชีพ มากที่สุด คือ พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 1,368 คน คิดเป็นร้อยละ
40.94 รองลงมา คือ อาชีพอิสระ จำนวน 397 คน คิดเป็นร้อยละ 11.88 รายได้ส่วนตัว มากที่สุด รายได้ต่ำกว่า
10,000 บาท จำนวน 1,416 คน คิดเป็นร้อยละ 40.95 รองลงมา รายได้ 15,001-30,000 บาท จำนวน
956 คน คิดเป็นร้อยละ 27.65 รายได้ครอบครัวมากที่สุด รายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท จำนวน 1,943 คน
คิดเป็นร้อยละ 56.19 รองลงมา รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป จำนวน 564 คน คิดเป็นร้อยละ 16.31 ตามลำดับ
1.2 ผลการสำรวจจำแนกตามกระบวนการ
1.2.1 กระบวนการบังคับคดีแพ่ง
ตารางที่ 15 แสดงจำนวน ร้อยละ และสถานที่ของผู้รับบริการที่เกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีแพ่ง
หน่วยงาน
ส่วนกลาง
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-6
ส่วนภูมิภาค (สำนักงานบังคับคดีจังหวัด...)
กลุ่มจังหวัดที่ 1 ปทุมธานี สาขาธัญบุรี และพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มจังหวัดที่ 2 ชลบุรี สาขาพัทยา และระยอง
กลุ่มจังหวัดที่ 3 นครราชสีมา และอุบลราชธานี
กลุ่มจังหวัดที่ 4 หนองคาย และกาฬสินธุ์
กลุ่มจังหวัดที่ 5 เชียงใหม่ และเชียงราย
กลุ่มจังหวัดที่ 6 พิษณุโลก และนครสวรรค์
กลุ่มจังหวัดที่ 7 ราชบุรี และกาญจนบุรี
กลุ่มจังหวัดที่ 8 สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
กลุ่มจังหวัดที่ 9 ตรัง และสงขลา
รวมทั้งสิ้น
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จำนวน

ร้อยละ

712

49.14

144
121
129
67
36
80
40
62
58
1,449

9.94
8.35
8.91
4.62
2.48
5.52
2.76
4.28
4.00
100.00

จากการพิจารณาตารางที่ 15 เมื่อถามถึง การมารับบริการในหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
- ส่วนกลาง ผลการสำรวจพบว่า จำนวนมากหรือร้อยละ 49.14 ระบุ สำนักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 1-6
- ส่วนภูมิภาค ผลการสำรวจพบว่า ร้อยละ 9.94 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 1 รองลงมาร้อยละ 8.91
ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 3 ร้อยละ 8.35 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 2 ร้อยละ 5.52 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 6 ร้อยละ 4.62
ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 4 ร้อยละ 4.28 ระบุกลุ่มจังหวัดที่ 8 ร้อยละ 4.00 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 9 ร้อยละ 2.76
ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 7 และร้อยละ 2.48 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 5 ตามลำดับ
ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคาดหวัง
กระบวนการบังคับคดีแพ่ง

ค่าเฉลี่ย

การแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และเป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย
การแจ้งการยึดทรัพย์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
มีความรวดเร็ว
การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง และเป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย
การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องแก่ผู้รับคำสั่งอายัด
และผู้มีส่วนได้เสียมีความรวดเร็ว
พนักงานเดินหมายสามารถชี้แจงและทำความเข้าใจ
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้รับหมายได้
กรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดี เช่น ยึด อายัด
ขายทอดตลาด ขับไล่ รื้อถอน เป็นไปอย่างเหมาะสม
การดำเนินการบังคับคดี เช่น ยึด อายัด ขายทอดตลาด
ขับไล่ รื้อถอน มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้ใด
ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน
ความรวดเร็วในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน
ศูนย์ One Stop Service มีความสะดวกในการติดต่อ
ขอรับบริการ (เฉพาะสำนักงานฯ 1-6 ในส่วนกลางเท่านั้น)

ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับความ
ร้อยละ
มาตรฐาน
คาดหวัง

9.54

1.031

95.36 มากที่สุด

9.47

1.068

94.70 มากที่สุด

9.48

1.054

94.83 มากที่สุด

9.47

1.062

94.69 มากที่สุด

9.41

1.110

94.05 มากที่สุด

9.46

1.073

94.60 มากที่สุด

9.53

1.023

95.27 มากที่สุด

9.54
9.42

0.994
1.157

95.38 มากที่สุด
94.24 มากทีส่ ุด

9.37

1.230

93.75 มากที่สุด

จากการพิจารณาตารางที่ 16 เมื่อถามถึง ความคิดเห็น ต่อการปฏิบัติจริงในการรับบริการ ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.54 คิดเป็นร้อยละ 95.38 ระบุ
ความถูกต้องในการจัดทำบัญชี แสดงรายการรับจ่ายเงิน รองลงมา มีความคาดหวัง อยู่ในระดับมากที่ สุ ด
มีค่าเฉลี่ย 9.54 คิดเป็นร้อยละ 95.36 ระบุ การแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมายและมีความคาดหวัง อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.53 คิดเป็นร้อยละ 95.27 ระบุ การดำเนินการ
บังคับคดี เช่น ยึด อายัด ขายทอดตลาด ขับไล่ รื้อถอน มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด
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ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับการได้รับปฏิบัติจริง
กระบวนการบังคับคดีแพ่ง

ค่าเฉลี่ย

การแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และเป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย
การแจ้งการยึดทรัพย์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
มีความรวดเร็ว
การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง
และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องแก่ผู้รับคำสั่งอายัด
และผู้มีส่วนได้เสียมีความรวดเร็ว
พนักงานเดินหมายสามารถชี้แจงและทำความเข้าใจ
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้รับหมายได้
กรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดี
เช่น ยึด อายัด ขายทอดตลาด ขับไล่ รื้อถอน
เป็นไปอย่างเหมาะสม
การดำเนินการบังคับคดี เช่น ยึด อายัด
ขายทอดตลาด ขับไล่ รื้อถอน มีความเป็นธรรม
โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด
ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการ
รับจ่ายเงิน
ความรวดเร็วในการจัดทำบัญชีแสดงรายการ
รับจ่ายเงิน
ศูนย์ One Stop Service มีความสะดวกในการติดต่อ
ขอรับบริการ (เฉพาะสำนักงานฯ 1-6 ในส่วนกลาง
เท่านั้น)

ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับความคิดเห็น
ร้อยละ
มาตรฐาน
ต่อการปฏิบัติจริง

8.71

1.423

87.09

มากที่สุด

8.43

1.540

84.31

มากที่สุด

8.58

1.421

85.76

มากที่สุด

8.43

1.502

84.28

มากที่สุด

8.31

1.561

83.11

มากที่สุด

8.32

1.603

83.25

มากที่สุด

8.61

1.469

86.10

มากที่สุด

8.65

1.421

86.52

มากที่สุด

8.09

1.750

80.88

มาก

8.16

1.687

81.56

มากที่สุด

จากการพิจารณาตารางที่ 17 เมื่อถามถึง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงในการรับบริการ ผลการวิเคราะห์
พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.71 คิดเป็นร้อยละ
87.09 ระบุ การแจ้งการยึดทรัพย์มีความถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย รองลงมา มีความคิดเห็น
ต่อการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.65 คิดเป็นร้อยละ 86.52 ระบุ ความถูกต้องในการ
จัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน และมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.61
คิดเป็นร้อยละ 86.10 ระบุ การดำเนินการบังคับคดี เช่น ยึด อายัด ขายทอดตลาด ขับไล่ รื้อถอน มีความเป็นธรรม
โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด
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ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ย และค่า Top 3 Boxes ต่อระดับคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง
ความคาดหวัง

กระบวนการบังคับคดีแพ่ง

ค่าเฉลี่ย Top 3 Boxes
9.54

94.90

9.47

94.90

9.48

94.76

9.47

94.52

9.41

92.83

9.46

94.62

9.53

94.53

9.54
9.42

95.44
92.65

9.37

91.22

การแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และเป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย
การแจ้งการยึดทรัพย์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
มีความรวดเร็ว
การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง และเป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย
การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องแก่ผู้รับคำสั่งอายัด
และผู้มีส่วนได้เสียมีความรวดเร็ว
พนักงานเดินหมายสามารถชี้แจงและทำความเข้าใจ
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้รับหมายได้
กรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดี เช่น ยึด อายัด
ขายทอดตลาด ขับไล่ รื้อถอน เป็นไปอย่างเหมาะสม
การดำเนินการบังคับคดี เช่น ยึด อายัด ขายทอดตลาด
ขับไล่ รื้อถอน มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้ใด
ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน
ความรวดเร็วในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน
ศูนย์ One Stop Service มีความสะดวกในการติดต่อ
ขอรับบริการ (เฉพาะสำนักงานฯ 1-6 ในส่วนกลางเท่านั้น)

ความคิดเห็น
ต่อการปฏิบัติจริง
Top 3 Boxes ค่าเฉลี่ย
83.20

8.71

78.82

8.43

81.77

8.58

78.23

8.43

74.21

8.31

75.31

8.32

81.50

8.61

81.55
70.89

8.65
8.09

71.26

8.16

จากการพิจารณาตารางที่ 18 เมื่อถามถึง ฃความคาดหวัง และความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง
ในการรับบริการ ผลการวิเคราะห์พบว่า มากที่สุด ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน
มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.54 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ
95.44 มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.65 คิดเป็น
ร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 81.55 การแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมาย มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.54 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุด
เท่ากับ 94.90 มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.71
คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 83.20 การแจ้งการยึดทรัพย์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความรวดเร็ว
มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.47 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ
94.90 มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมาก หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.43 คิดเป็นร้อยละ
3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 78.82 การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.48 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ
94.76 มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมาก หรือ มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.58 คิดเป็นร้อยละ 3
คะแนนสูงสุดเท่ากับ 81.77 กรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดี เช่น ยึด อายัด ขายทอดตลาด ขับไล่
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รื้อถอน เป็นไปอย่างเหมาะสม ความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.46 คิดเป็นร้อยละ
3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 94.62 มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมาก หรือมีค่าคะแนน
เท่ากับ 8.32 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 75.31
ตารางที่ 19 แสดงจำนวน และร้อยละต่อเหตุผลหรือข้อเสนอแนะของความพึงพอใจ
กระบวนการ
กระบวนการบังคับคดีแพ่ง
ทำงานรวดเร็วดีมาก
ควรมีการนัดแนะทั้ง 2 ฝ่าย
ทำงานล่าช้า
มาครั้งแรก
เกิดการเสียเปรียบต่อฝ่ายโจทก์

จำนวน

ร้อยละ

2
1
1
1
1
6

33.32
16.67
16.67
16.67
16.67
100.00

รวมทั้งสิ้น

จากการพิจารณาตารางที่ 19 เมื่อถามถึง เหตุผลหรือข้อเสนอแนะของความพึงพอใจโดยรวม
ผลการสำรวจพบว่า กระบวนการบังคับคดีโดยรวม 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.32 ระบุ ทำงานรวดเร็วดีมาก
รองลงมา เช่น เดียวกับทำงานล่าช้า ในขณะเดียวกัน ร้อยละ 16.67 ระบุ ควรมีการนัดแนะทั้ง 2 ฝ่าย
เช่นเดียวกับระบุทำงานล่าช้า มาครั้งแรก และเกิดการเสียเปรียบต่อฝ่ายโจทก์
หมายเหตุ ผู้รับบริการตอบแบบสำรวจในกระบวนการบังคับคดีแพ่ง รวม 1,449 คน ให้ข้อเสนอแนะ
6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.41
ตารางที่ 20 แสดงจำนวน และร้อยละต่อเหตุผลหรือข้อเสนอแนะในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
สถานทีน่ ั่งรอ หรือนั่งรับบริการ
ที่นั่งน้อย
สถานที่ไม่เอื้ออำนวย
การทำงานล่าช้า
รอนาน
รวมทั้งสิ้น
การมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ
ระบบไม่เสถียร
ควรมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำ
ไม่มีเครื่องกดบัตรคิว
รวมทั้งสิ้น
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
อากาศร้อนแออัด
ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก
โต๊ะและที่นั่งมีน้อย

จำนวน

ร้อยละ

66
20
4
2
92

71.74
21.74
4.35
2.17
100.00

19
12
16
47

40.43
25.53
34.04
100.00

3
22
11

6.38
46.82
23.40
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สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ไม่มีการประกาศเรียกซ้ำ
รวมทั้งสิ้น
ความรวดเร็วในการรอคิว และการดำเนินการ
ช้ามาก รอคิวนานมาก
หาสำนวนนาน สำนวนไม่ครบ
เจ้าหน้าไม่เพียงพอบริการ
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
11
47

ร้อยละ
23.40
100.00

129
18
7
154

83.77
11.69
4.54
100.00

จากการพิจารณาตารางที่ 20 เมื่อถามถึงเหตุผล หรือข้อเสนอแนะของความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ
ในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ผลการสำรวจพบว่า
- สถานทีน่ ั่งรอ หรือนั่งรับบริการ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.74 ระบุ ที่นั่งน้อย รองลงมา ร้อยละ
21.74 ระบุ สถานที่ไม่เอื้ออำนวย และร้อยละ 4.35 ระบุ การทำงานล่าช้า
- การมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ พบว่าจำนวนมาก หรือร้อยละ 40.43 ระบุ ระบบไม่เสถียร
รองลงมาร้อยละ 34.04 ระบุ ไม่มีเครื่องกดบัตรคิว และร้อยละ 25.53 ระบุ ควรมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ให้คำแนะนำ
- สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ พบว่าจำนวนมากหรือร้อยละ 46.82 ระบุ ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก
รองลงมาร้อยละ 23.40 ระบุ โต๊ะและที่นั่งมีน้อยเช่นเดียวกับ ไม่มีการประกาศเรียกซ้ำ และร้อยละ 6.38
ระบุ อากาศร้อนแออัด
- ความรวดเร็วในการรอคิว และการดำเนินการ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.77 ระบุ ช้ามาก
รอคิวนานมาก รองลงมาร้อยละ 11.69 ระบุ หาสำนวนนาน สำนวนไม่ครบ และร้อยละ 4.54 ระบุ เจ้าหน้าที่
ไม่เพียงพอบริการ
ตารางที่ 21 แสดงจำนวน และร้อยละต่ออุปสรรคหรือปัญหาที่ได้จากการรับบริการ
อุปสรรคหรือปัญหา
ทำงานล่าช้ามาก
หาสำนวนไม่เจอรอนาน
ให้เจ้าหน้าที่แนะนำในการกดบัตรคิวและแนะนำการติดต่อกับ
กรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่มักทำงานให้คนที่รู้จักก่อน พนักงานพูดจาไม่ดี และ
เจ้าหน้าที่น้อยเกินไป
ติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้หรือไม่รับสาย/ระบบคอมพิวเตอร์
ไม่เสถียร
ไม่มีที่จอดรถ/ป้ายทางเข้าไม่ชัดเจน
ให้มีโต๊ะเก้าอี้ และสถานที่ให้เพียงพอในการมาติดต่อเจรจา
ใช้เอกสารแนบไม่เหมือนกันทุกที่
รวมทั้งสิ้น
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จำนวน
129
108
50

ร้อยละ
35.25
29.51
13.66

32

8.74

16

4.37

15
11
5
366

4.10
3.01
1.37
100.00

จากการพิจารณาตารางที่ 21 เมื่อถามถึง อุปสรรคหรือปัญหาที่ได้จากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกรมบังคับคดี ผลการสำรวจพบว่าเกินกว่า 1 ใน 3 หรือร้อยละ 35.25 ระบุ ทำงานล่าช้ามาก รองลงมา
ร้อยละ 29.51 ระบุ หาสำนวนไม่เจอรอนาน ร้อยละ 13.66 ระบุ ให้เจ้าหน้าที่แนะนำในการกดบัตรคิว
และแนะนำการติดต่อกับกรมบังคับคดี ร้อยละ 8.74 ระบุ เจ้าหน้าที่มักทำงานให้คนที่รู้จักก่อน พนักงาน
พูดจาไม่ดี และเจ้าหน้าที่น้อยเกินไป และร้อยละ 4.37 ระบุ ติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้หรือไม่รับสาย ระบบ
คอมพิวเตอร์ไม่เสถียร
ตารางที่ 22 แสดงจำนวน และร้อยละต่อระดับความคาดหวังหรือความคิดเห็นในการดำเนินงาน
ความคาดหวัง และความคิดเห็น
จำนวน
ควรมีความรวดเร็วในการทำงานทุกขั้นตอน พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากขึ้น
187
และควรเพิ่มบุคลากร
ควรมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการขอใช้บริการ และควรมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ เช่น
37
การพิมพ์คำร้องแทนการเขียน
สถานที่รอเจ้าหน้าที่คับแคบ ไม่มีเก้าอี้นั่งรอ และควรเพิ่มโต๊ะเขียนเอกสาร
18
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เองผ่านระบบออนไลน์
15
ควรมีวิธีการติดต่องานให้จบภายในครั้งเดียว ไม่ต้องมาหลายรอบ
14
การดำเนินงานของกระบวนการบังคับคดีแพ่งที่มีอยู่ดีอยู่แล้ว
8
จัดเก็บเอกสารข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
7
ที่จอดรถไม่พอ
7
ให้มีการอบรมสัมมนานักกฎหมายโดยเฉพาะ และมีขั้นตอนในการติดต่องาน
7
กับกรมบังคับคดี
ลดอัตราการหักเงินสำหรับงานบังคับคดี
3
รวมทั้งสิ้น 303

ร้อยละ
61.72
12.21
5.94
4.95
4.62
2.64
2.31
2.31
2.31
0.99
100.00

จากการพิจารณาตารางที่ 22 เมื่อถามถึง ความคาดหวังหรือความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ
กรมบังคับคดี ผลการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.72 ระบุ ควรมีความรวดเร็ว ในการทำงาน
ทุกขั้นตอน พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากขึ้น และควรเพิ่มบุคลากร รองลงมาร้อยละ 12.21 ระบุ ควรมีเจ้าหน้าที่
ให้คำแนะนำในการขอใช้บริการ และควรมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ เช่น การพิมพ์คำร้องแทนการเขียน ร้อยละ 5.94
ระบุ สถานที่รอเจ้าหน้าที่คับแคบ/ไม่มีเก้าอี้นั่งรอ และควรเพิ่มโต๊ะเขียนเอกสาร ร้อยละ 4.95 ระบุ สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้เองผ่านระบบออนไลน์ และร้อยละ 4.62 ระบุ ควรมีวิธีการติดต่องานให้จบภายในครั้งเดียว
ไม่ต้องมาหลายรอบ
หมายเหตุ ผู้รับบริการตอบแบบสำรวจในกระบวนการบังคับคดีแพ่ง รวม 1,449 คน ให้ข้อเสนอแนะ
303 คน คิดเป็นร้อยละ 20.91
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1.2.2 กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย
ตารางที่ 23 แสดงจำนวน ร้อยละ และสถานที่ของผู้มารับบริการที่เกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย
หน่วยงาน
จำนวน
ร้อยละ
ส่วนกลาง
กองบังคับคดีล้มละลาย 1-6
551
100.0
รวมทั้งสิ้น
551
100.00
จากการพิจารณาตารางที่ 23 ผลการสำรวจพบว่า ทั้งหมดหรือร้อยละ 100.0 ระบุ กองบังคับคดี
ล้มละลาย 1-6
ตารางที่ 24 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคาดหวัง
กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย

ค่าเฉลี่ย

เฉพาะฝ่ายลูกหนี้
การทราบการประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือ
จากช่องทางอื่น ๆ
การรับทราบหมายเรียกลูกหนี้ให้มารายงานตัว
และการไปไต่สวนที่ศาล
การรวบรวมทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินลูกหนี้
มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจง สิทธิ หน้าที่ของลูกหนี้
ขั้นตอน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี
ล้มละลาย
การพิจารณาอนุญาตให้ลูกหนี้เดินทางออกนอกประเทศ
และการกำหนดให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เป็นไปตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงขั้นตอน
และให้คำแนะนำในการขอรับเงินค่าเลี้ยงชีพ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์
และขั้นตอน ในการได้รับการปลดจากล้มละลาย
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้
การทราบการประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือ
จากช่องทางอื่น ๆ
การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ นัดไต่สวนลูกหนี้ โดยเปิดเผย

9.21

ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับความ
ร้อยละ
มาตรฐาน
คาดหวัง
1.52
92.11 มากทีส่ ุด

9.14

1.581

91.37 มากที่สุด

9.16

1.618

91.63 มากที่สุด

9.25

1.419

92.53 มากที่สุด

9.22

1.487

92.22 มากที่สุด

9.16

1.534

91.55 มากที่สุด

9.27

1.493

92.73 มากที่สุด

9.27

1.520

92.70 มากที่สุด

9.29

1.371

92.88 มากที่สุด

9.29

1.390

92.94 มากที่สุด

9.27

1.395

92.68 มากที่สุด
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กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย

ค่าเฉลี่ย

การได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับ
การยื่นคำขอรับชำระหนี้ และการสอบสวนพยานหลักฐาน
การรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม
โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด

ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับความ
ร้อยละ
มาตรฐาน
คาดหวัง

9.25

1.398

92.48 มากที่สุด

9.34

1.301

93.41 มากที่สุด

จากการพิจารณาตารางที่ 24 เมื่อถามถึง ในการเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดี คุณมีความคาดหวัง
ต่อประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ ในระดับใด ผลการสำรวจพบว่า
- กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (เฉพาะฝ่ายลูกหนี้) พบว่าส่วนใหญ่มีความคาดหวัง อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.27 คิดเป็นร้อยละ 92.73 ระบุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงขั้นตอน และให้คำแนะนำ
ในการขอรับเงินค่าเลี้ยงชีพ รองลงมา มีความคาดหวัง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.27 คิดเป็นร้อยละ
92.70 ระบุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการได้รับการปลดจากล้มละลาย
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและมีความคาดหวัง อยู่ในระดับมากที่สุ ด มีค่าเฉลี่ย 9.25 คิดเป็นร้อยละ
92.53 ระบุ การรวบรวมทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินลูกหนี้ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์
ต่อผู้ใด
- กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้) พบว่าส่วนใหญ่มีความคาดหวัง อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.34 คิดเป็นร้อยละ 93.41 ระบุ การรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
และการแบ่ง ทรั พ ย์ส ิน ให้ กั บ เจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้ อ ประโยชน์ต ่ อผู ้ใ ด รองลงมา
มีความคาดหวัง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.29 คิดเป็นร้อยละ 92.94 ระบุ การทราบการประกาศ
โฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือจากช่องทางอื่น ๆ
และมีความคาดหวัง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.27 คิดเป็นร้อยละ 92.68 ระบุ การรับทราบประกาศอื่น ๆ
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ นัดไต่สวนลูกหนี้ โดยเปิดเผย
ตารางที่ 25 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคิดเห็นต่อการได้รับปฏิบัติจริง
กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย
เฉพาะฝ่ายลูกหนี้
การทราบการประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือ
จากช่องทางอื่น ๆ
การรับทราบหมายเรียกลูกหนี้ให้มารายงานตัว
และการไปไต่สวนที่ศาล
การรวบรวมทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินลูกหนี้
มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด

ส่วน
ระดับความ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ร้อยละ คิดเห็นต่อการ
มาตรฐาน
ปฏิบัติจริง
8.30 1.545 82.96 มากทีส่ ุด
8.18

1.649

81.83

มากที่สุด

8.32

1.521

83.23

มากที่สุด

8.37

1.529

83.72

มากที่สุด
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กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงสิทธิ หน้าที่ของลูกหนี้
ขั้นตอน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี
ล้มละลาย
การพิจารณาอนุญาตให้ลูกหนี้เดินทางออกนอกประเทศ
และการกำหนดให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เป็นไปตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงขั้นตอน และให้คำแนะนำ
ในการขอรับเงินค่าเลี้ยงชีพ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ และขั้นตอน
ในการได้รับการปลดจากล้มละลายตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนด
เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้
การทราบการประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือ
จากช่องทางอื่น ๆ
การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น
ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ นัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย
การได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับ
การยื่นคำขอรับชำระหนี้ และการสอบสวนพยานหลักฐาน
การรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม
โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด

ส่วน
ระดับความ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ร้อยละ คิดเห็นต่อการ
มาตรฐาน
ปฏิบัติจริง
8.36

1.499

83.64

มากที่สุด

8.18

1.524

81.79

มากที่สุด

8.34

1.536

83.42

มากที่สุด

8.31

1.558

83.09

มากที่สุด

8.23

1.578

82.35

มากที่สุด

8.18

1.630

81.79

มากที่สุด

8.24

1.559

82.44

มากที่สุด

8.19

1.600

81.86

มากที่สุด

8.33

1.522

83.31

มากที่สุด

จากการพิ จ ารณาตารางที ่ 25 เมื ่ อ ถามถึ ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ การปฏิ บ ั ต ิ จ ริ ง ในการรั บบริ การ
ผลการสำรวจพบว่า
- กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (เฉพาะฝ่ายลูกหนี้) พบว่าส่วนใหญ่มีความคาดหวัง อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.37 คิดเป็นร้อยละ 83.72 ระบุ การรวบรวมทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินลูกหนี้
มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด รองลงมา มีความคาดหวัง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
8.36 คิดเป็น ร้อยละ 83.64 ระบุ เจ้าพนักงานพิท ัก ษ์ ทรั พย์ ได้ช ี้ แจงสิ ทธิ หน้าที่ของ ลู กหนี้ ขั้นตอน
และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีล้มละลายและมีความคาดหวัง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
8.34 คิดเป็นร้อยละ 83.42 ระบุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงขั้นตอน และให้คำแนะนำในการขอรับเงิน
ค่าเลี้ยงชีพ
- กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้) พบว่าส่วนใหญ่มีความคาดหวัง อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.33 คิดเป็นร้อยละ 83.31 ระบุ การรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
และการแบ่ง ทรั พ ย์ส ิน ให้ กั บ เจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้ อ ประโยชน์ต ่ อผู ้ใ ด รองลงมา
มีความคาดหวัง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.24 คิดเป็นร้อยละ 82.44 ระบุ การรับทราบประกาศอื่น ๆ
Super poll | ๗๒

ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ นัดไต่สวนลูกหนี้ โดยเปิดเผยและมีความคาดหวัง
อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.19 คิดเป็นร้อยละ 81.86 ระบุ การได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา
วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ และการสอบสวนพยานหลักฐาน
ตารางที่ 26 แสดงค่าเฉลี่ย และค่า Top 3 Boxes ต่อระดับความคาดหวัง และความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง
ความคิดเห็น
ความคาดหวัง
ต่อการปฏิบัติจริง
กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย
ค่าเฉลี่ย Top 3 Boxes
Top 3 Boxes ค่าเฉลี่ย
9.21
88.19
เฉพาะฝ่ายลูกหนี้
73.35
8.30
การทราบการประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
9.14
89.10 ทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือ 78.25
8.18
จากช่องทางอื่น ๆ
การรับทราบหมายเรียกลูกหนี้ให้มารายงานตัว
9.16
90.93
75.78
8.32
และการไปไต่สวนที่ศาล
การรวบรวมทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินลูกหนี้
9.25
91.08
80.30
8.37
มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจง สิทธิ หน้าที่ของลูกหนี้
9.22
89.55 ขั้นตอน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี 73.01
8.36
ล้มละลาย
การพิจารณาอนุญาตให้ลูกหนี้เดินทางออกนอกประเทศ
9.16
90.23 และการกำหนดให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 77.50
8.18
เป็นไปตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงขั้นตอน
9.27
91.36
75.73
8.34
และให้คำแนะนำในการขอรับเงินค่าเลี้ยงชีพ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์
9.27
91.64 และขั้นตอน ในการได้รับการปลดจากล้มละลาย
73.38
8.31
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
9.29
90.98
เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้
77.29
8.23
การทราบการประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
9.29
91.82 ทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์
76.49
8.18
หรือจากช่องทางอื่น ๆ
การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
9.27
93.18 เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ นัดไต่สวนลูกหนี้
77.36
8.24
โดยเปิดเผย
การได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับ
9.25
88.19
73.35
8.19
การยื่นคำขอรับชำระหนี้ และการสอบสวนพยานหลักฐาน
การรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
9.34
89.10 และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม
78.25
8.33
โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด
Super poll | ๗๓

จากการพิจ ารณาตารางที่ 26 เมื่อถามถึง ความคาดหวัง และความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง
ในการรับบริการ ผลการวิเคราะห์พบว่า
- กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (เฉพาะฝ่ายลูกหนี้) พบว่ามีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด
หรื อ มี ค ่ า คะแนนเท่ ากั บ 9.21 คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 3 คะแนนสู ง สุด เท่ ากั บ 88.19 มากกว่ า ความคิดเห็ น
ต่ อ การปฏิ บ ั ติ จ ริ งซึ ่ง อยู ่ใ นระดั บ มาก หรื อ มี ค ่ า คะแนนเท่า กั บ 8.30 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3 คะแนนสู งสุ ด
เท่ า กั บ 73.35 มากที ่ ส ุ ด ระบุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ช ี้แจงถึงหลักเกณฑ์ และขั้นตอน ในการได้ รั บ
การปลดจากล้มละลายตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากมีค่าคะแนนเท่ากับ
9.27 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 91.64 มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับ
มาก หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.31 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 73.38 รองลงมาเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงขั้นตอน และให้คำแนะนำในการขอรับเงินค่าเลี้ยงชีพ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด
หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.27 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 91.36 มากกว่าความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.34 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ
75.73 และการรวบรวมทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินลูกหนี้ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์
ต่อผู้ใด มีความรวดเร็วมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.25 คิดเป็นร้อยละ 3
คะแนนสูงสุดเท่ากับ 91.08 มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมาก หรือมีค่าคะแนน
เท่ากับ 8.37 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 80.30
- กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้) พบว่ามีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด
หรื อ มี ค ่ า คะแนนเท่ ากั บ 9.29 คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 3 คะแนนสู ง สุด เท่ ากั บ 90.98 มากกว่ า ความคิดเห็ น
ต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมาก หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.23 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ
77.29 มากที่สุดระบุ การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้
นัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.27 คิดเป็นร้อยละ 3
คะแนนสูงสุดเท่ากับ 93.18 มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมาก หรือมีค่าคะแนน
เท่ากับ 8.24 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 77.36 รองลงมาการทราบการประกาศโฆษณาคำสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือจากช่องทางอื่น ๆ มีความคาดหวัง
อยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.29 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 91.82 มากกว่า
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.18 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนน
สูงสุดเท่ากับ 76.49 และการรวบรวมทรัพย์ส ิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และการแบ่งทรัพย์สิ น
ให้กับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด มีความรวดเร็วมีความคาดหวัง อยู่ในระดับ
มากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.34 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 89.10 มากกว่าความคิดเห็น
ต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมาก หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.33 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 78.25
ตารางที่ 27 แสดงจำนวน และร้อยละต่อเหตุผลหรือข้อเสนอแนะของความพึงพอใจ
กระบวนการ
จำนวน
กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย
ล่าช้ามาก
16
รับฟังประชาชนและให้เกียรติถึงแม้จะถูกตัดสินในแง่ลบ
5
ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น
1
รวมทั้งสิ้น 22
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ร้อยละ
72.73
22.72
4.55
100.00

จากการพิจารณาตารางที่ 27 เมื่อถามถึง เหตุผลหรือข้อเสนอแนะของความพึงพอใจกระบวนการ
บังคับคดีล้มละลาย ผลการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.73 ระบุ ล่าช้ามาก รองลงมา ร้อยละ 22.72
ระบุ รับฟังประชาชนและให้เกียรติถึงแม้จะถูกตัดสินในแง่ลบ และร้อยละ 4.55 ระบุ ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น
หมายเหตุ ผู้รับบริการตอบแบบสำรวจในกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย รวม 551 คน ให้ข้อเสนอแนะ
22 คน คิดเป็นร้อยละ 3.99
ตารางที่ 28 แสดงจำนวน และร้อยละต่อเหตุผล หรือข้อเสนอแนะของความพึงพอใจในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
จำนวน ร้อยละ
สถานทีน่ ั่งรอ หรือนั่งรับบริการ
ที่นั่งไม่เพียงพอ
22
100.00
รวมทั้งสิ้น 22
100.00
การมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ
ควรมีบัตรคิว
13
65.00
มีความล่าช้า
7
35.00
รวมทั้งสิ้น 20
100.00
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
ทีน่ ั่งรอ หรือนั่งรับบริการน้อย และคับแคบ
5
55.56
ที่จอดรถไม่พอ
3
33.33
ควรมีกาแฟ น้ำไว้บริการ และมีปลั๊กไฟเพิ่ม
1
11.11
รวมทั้งสิ้น
9
100.00
ความรวดเร็วในการรอคิว และการดำเนินการ
ช้ามาก
18
75.00
ไม่ประทับใจในการทำงาน
5
20.83
เจ้าหน้าที่น้อย
1
4.17
รวมทั้งสิ้น 24
100.00
จากการพิจารณาตารางที่ 28 เมื่อถามถึงเหตุผล หรือข้อเสนอแนะของความพึงพอใจต่อประเด็น
การเข้ารับบริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ผลการสำรวจพบว่า
- สถานที่นั่งรอ หรือนั่งรับบริการ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 100 ระบุ ที่นั่งไม่เพียงพอ
- การมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ พบว่าจำนวนมาก ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.0 ระบุ ควรมีบัตรคิว
รองลงมาร้อยละ 35.00 ระบุ มีความล่าช้า
- สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ พบว่าเกินครึ่งหรือร้อยละ 55.56 ระบุ ทีน่ ั่งรอ หรือนั่งรับบริการน้อย
และคับแคบ รองลงมาร้อยละ 33.33 ระบุ ที่จอดรถไม่พอ และร้อยละ 11.11 ระบุ ควรมีกาแฟ น้ำไว้บริการ
และมีปลั๊กไฟเพิ่ม
- ความรวดเร็วในการรอคิว และการดำเนินการ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.00 ระบุ ช้ามาก
รองลงมาร้อยละ 20.83 ระบุ ไม่ประทับใจในการทำงาน และร้อยละ 4.17 ระบุ เจ้าหน้าที่น้อย
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ตารางที่ 29 แสดงจำนวน และร้อยละต่ออุปสรรคหรือปัญหาที่ได้จากการรับบริการ
อุปสรรคหรือปัญหา
จำนวน ร้อยละ
รอคิวลงรับเอกสารนานมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำงานช้ามาก บางครั้งรอเป็นสัปดาห์
45
39.47
ล่าช้าในการหาสำนวนหรือเอกสารสูญหาย
24
21.05
ไม่มีการฝากเรื่องหรือทำงานแทนกันได้
9
7.89
เจ้าหน้าที่การเงินไม่สุภาพ
8
7.02
การจ่ายเงินช้า
6
5.26
เบอร์โทรที่ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ติดต่อยากบางครั้งติดต่อไม่ได้
6
5.26
ขาดความสะดวกเรื่องที่จอดรถ และสถานที่รอรับบริการคับแคบ
5
4.39
ข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์ไม่ตรงกับความจริง
4
3.51
ต้องมาติดต่อหลายครั้ง ไม่ดำเนินการให้จบในครั้งเดียว เนื่องจากไม่พบเจ้าหน้าที่
3
2.63
พบปัญหาทุกจุด
3
2.63
เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ขาดประสบการณ์ไม่รอบคอบในการอ่านสำนวน ไม่มีประสบการณ์
1
0.87
ในการทำงาน
รวมทั้งสิ้น 114 100.00
จากการพิจารณาตารางที่ 29 เมื่อถามถึง อุปสรรคหรือปัญหาที่ได้จากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกรมบังคับคดี ผลการสำรวจพบว่า เกินกว่า 1 ใน 3 หรือร้อยละ 39.47 ระบุ รอคิวลงรับเอกสารนานมาก
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำงานช้ามาก บางครั้งรอเป็นสัปดาห์ รองลงมาร้อยละ 21.05 ระบุ ล่าช้าในการหาสำนวน
หรือเอกสารสูญหาย ร้อยละ 7.89 ระบุ ไม่มีการฝากเรื่องหรือทำงานแทนกันได้ ร้อยละ 7.02 ระบุ เจ้าหน้าที่การเงิน
ไม่สุภาพ และร้อยละ 5.26 ระบุ การจ่ายเงินช้าเช่นเดียวกับเบอร์โทรที่ให้ติดต่อกับเจ้า หน้าที่ติดต่อยาก
บางครั้งติดต่อไม่ได้
หมายเหตุ ผู้รับบริการตอบแบบสำรวจในกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย รวม 551 คน ให้ข้อเสนอแนะ
114 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69
ตารางที่ 30 แสดงจำนวน และร้อยละต่อความคาดหวังหรือความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน
ความคาดหวัง หรือข้อคิดเห็น
จำนวน
ปรับปรุงให้รวดเร็วแม่นยำ ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว
19
ให้มีความโปร่งใสและยุติธรรมและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้
14
มาติดต่อแล้วไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องสำนวนทำให้ต้องใช้ระยะเวลานาน
11
ควรพัฒนาบุคลากรในการบริการให้ดีขึ้น และเพิ่มบุคลากรให้สมดุลกับงาน
10
การดำเนินงานของกระบวนการบังคับคดีล้มละลายที่ดีอยู่แล้ว
10
ควรมีช่องทางในการติดต่อคัดถ่ายเอกสารผ่านระบบออนไลน์ และตรวจติดต่อ
10
ทางออนไลน์ได้
ข้อมูลในระบบไม่ตรงกันในแต่ละฝ่าย
4
ทำงานตามลำดับคิวและตรงตามนัดหมาย พัฒนาการบริการให้ทันสมัย
4
และให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มาติดต่อ
เจ้าหน้าที่ลาออกไม่มีใครทำงานต่อได้ต้องเริ่มคุยกันใหม่
3
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ร้อยละ
20.88
15.38
12.09
10.99
10.99
10.99
4.40
4.40
3.30

ความคาดหวัง หรือข้อคิดเห็น
ควรมีที่จอดรถมากกว่านี้ และพื้นที่รอรับบริการมากกว่านี้
หน่วยงานของกรมบังคับคดีในแต่ละที่มีการปฏิบัติงานไปในทางเดียวกัน
ให้กรมบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีกับลูกหนี้ก่อนที่จะมาบังคับคดีกับผู้ค้ำประกัน
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
3
2
1
91

ร้อยละ
3.30
2.20
1.08
100.00

จากการพิจารณาตารางที่ 30 เมื่อถามถึง อุปสรรคหรือปัญหาที่ได้จากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกรมบังคับคดี ผลการสำรวจพบว่า 2 ใน 5 หรือร้อยละ 20.88 ระบุ ปรับปรุงให้รวดเร็วแม่นยำ ดำเนินการ
ด้วยความรวดเร็ว รองลงมาร้อยละ 15.38 ระบุ ให้มีความโปร่งใสและยุติธรรมและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้
ร้อยละ 12.09 ระบุ มาติดต่อแล้วไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องสำนวนทำให้ต้องใช้ระยะเวลานาน ดำเนินการ
ล่าช้า และหาสำนวนไม่ค่อยพบหรือใช้เวลานานมากควรปรับปรุง ร้อยละ 10.99 ระบุ ควรพัฒนาบุคลากร
ในการบริการให้ดีขึ้น และเพิ่มบุคลากรให้สมดุลกับงาน ในขณะเดียวกัน การดำเนินงานของกระบวนการ
บังคับคดีล้มละลายที่ดีอยู่แล้ว เช่นเดียวกับควรมีช่องทางในการติดต่อคัดถ่ายเอกสารผ่านระบบออนไลน์
และตรวจติ ด ต่ อ ทางออนไลน์ ได้ ในขณะเดี ยวกั น มี ข ้ อคิ ด เห็ น ต่ อ การดำเนิ น งานของกรมบั ง คั บ คดี
ระบุว่า การดำเนินงานของกระบวนการบังคับคดีล้มละลายที่ดีอยู่แล้ว และร้อยละ 4.40 ระบุ ข้อมูลในระบบ
ไม่ตรงกันในแต่ละฝ่าย เช่นเดียวกับ ทำงานตามลำดับคิวและตรงตามนัดหมาย พัฒนาการบริการให้ทันสมัย
และให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามลำดับ
หมายเหตุ ผู ้ ร ั บ บริ ก ารตอบแบบสำรวจในกระบวนการบั ง คั บ คดี ล ้ ม ละลาย รวม 551 คน
ให้ข้อเสนอแนะ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 16.52
1.2.3 กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ตารางที่ 31 แสดงจำนวน ร้อยละ และสถานที่ของผู้มารับบริการที่เกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
หน่วยงาน
จำนวน
ร้อยละ
ส่วนกลาง
กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
161
100.00
รวมทั้งสิ้น
161
100.00
จากการพิจารณาตารางที่ 31 เมื่อถามถึงหน่วยงาน ผลการสำรวจพบว่า ทั้งหมดหรือร้อยละ 100
ระบุ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ตารางที่ 32 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคาดหวัง
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
เฉพาะฝ่ายลูกหนี้
8.98
1.41
การฟื้นฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ 9.11
1.334
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่การล้มละลาย 8.97
1.395
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ลูกหนี้
9.05
1.321
ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สามารถช่วยลดปัญหาการว่างงาน
8.94
1.331
ได้ส่วนหนึ่ง
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

ค่าเฉลี่ย
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ระดับความ
คาดหวัง
89.79 มากที่สุด
91.08 มากที่สุด
89.74 มากที่สุด
ร้อยละ

90.50 มากที่สุด
89.35 มากที่สุด

กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับความ
ร้อยละ
มาตรฐาน
คาดหวัง

แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหนี้
8.83
1.657 88.27 มากที่สุด
มีความเป็นธรรม
เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้
9.06
1.44
90.56 มากที่สุด
การได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับ
8.96
1.555 89.62 มากที่สุด
การยื่นคำขอรับชำระหนี้ และการสอบสวนพยานหลักฐาน
การเปิดช่องทางให้มีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวก
9.04
1.509 90.37 มากที่สุด
ต่อคุณ
ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่กฎหมาย
9.02
1.539 90.18 มากที่สุด
กำหนดไว้มีความเหมาะสม
การยื่นคำขอรับชำระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
9.06
1.357 90.63 มากที่สุด
จะมีการแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทราบ
การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตาม
9.14
1.296 91.36 มากที่สุด
ขั้นตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเจ้าหนี้กลุ่มเดียวกัน
9.03
1.522 90.27 มากที่สุด
จะได้รับการชำระหนี้อย่างเท่าเทียมกัน
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
9.15
1.310 91.48 มากที่สุด
มากกว่าการที่ให้ลูกหนี้ล้มละลาย
จากการพิจารณาตารางที่ 32 เมื่อถามถึง ความคาดหวังในการรับบริการ ผลการสำรวจพบว่า
- กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (เฉพาะฝ่ายลูกหนี้) พบว่าส่วนใหญ่มีความคาดหวัง อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.11 คิดเป็นร้อยละ 91.08 ระบุ การฟื้นฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหนี้สามารถดำเนิน
ต่อไปได้ รองลงมา มีความคาดหวัง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.05 คิดเป็นร้อยละ 90.50 ระบุ
การฟื้นฟูกิจ การของลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ และมีความคาดหวัง
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.97 คิดเป็นร้อยละ 89.74 ระบุ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่
การล้มละลาย
- กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้) พบว่าส่วนใหญ่มีความคาดหวัง อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.15 คิดเป็นร้อยละ 91.48 ระบุ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
มากกว่าการที่ให้ลูกหนี้ล้มละลาย รองลงมา มีความคาดหวัง อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.14 คิดเป็น
ร้อยละ 91.36 ระบุ การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
และมีความคาดหวัง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.06 คิดเป็นร้อยละ 90.63 ระบุ การยื่นคำขอรับชำระหนี้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทราบ
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ตารางที่ 33 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคิดเห็นต่อการได้รับปฏิบัติจริง
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
เฉพาะฝ่ายลูกหนี้
การฟื้นฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหนี้สามารถดำเนิน
ต่อไปได้
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่การล้มละลาย
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้
ลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สามารถช่วยลดปัญหา
การว่างงานได้ส่วนหนึ่ง
แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่ประชุม
เจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม
เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้
การได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับ
การยื่นคำขอรับชำระหนี้ และการสอบสวนพยานหลักฐาน
การเปิดช่องทางให้มีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ เป็นการอำนวย
ความสะดวกต่อคุณ
ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ที่กฎหมายกำหนดไว้มีความเหมาะสม
การยื่นคำขอรับชำระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
จะมีการแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทราบ
การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตาม
ขั้นตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเจ้าหนี้กลุ่มเดียวกัน
จะได้รับการชำระหนี้อย่างเท่าเทียมกัน
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
มากกว่าการที่ให้ลูกหนี้ล้มละลาย

ส่วน
ระดับ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ร้อยละ ความคิดเห็นต่อ
มาตรฐาน
การปฏิบัติจริง
8.03
1.58 80.29
มาก
8.07

1.489

80.66

มาก

8.01

1.625

80.11

มาก

8.07

1.627

80.67

มาก

8.05

1.548

80.47

มาก

7.96

1.602

79.55

มาก

7.98

1.63

79.84

มาก

7.96

1.524

79.59

มาก

7.80

1.695

78.02

มาก

7.76

1.673

77.63

มาก

7.97

1.759

79.75

มาก

8.21

1.443

82.14

มากที่สุด

8.00

1.754

80.00

มาก

8.17

1.547

81.74

มากที่สุด

จากการพิ จ ารณาตารางที ่ 33 เมื ่ อ ถามถึ ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ การปฏิ บ ั ต ิ จ ริ ง ในการรั บบริ การ
ผลการสำรวจพบว่า
- กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (เฉพาะฝ่ายลูกหนี้) พบว่าส่วนใหญ่มีความคาดหวัง อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 8.07 คิดเป็นร้อยละ 80.67 ระบุ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ลูกหนี้ชำระหนี้
ให้กับเจ้าหนี้ได้ รองลงมา มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 8.07 คิดเป็นร้อยละ 80.66 การฟื้นฟู
กิจการทำให้กิจการของลูกหนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ และมีความคาดหวัง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
8.05 คิดเป็นร้อยละ 80.47 ระบุ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สามารถช่วยลดปัญหาการว่างงานได้ส่วนหนึ่ง
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- กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้) พบว่าส่วนใหญ่มีความคาดหวัง อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.21 คิดเป็นร้อยละ 82.14 ระบุ การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตาม
ขั้นตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย รองลงมา มีความคาดหวัง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.17
คิดเป็นร้อยละ 81.74 ระบุ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้มากกว่าการที่ให้ลูกหนี้ล้มละลาย
และมีความคาดหวัง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 8.00 คิดเป็นร้อยละ 80.00 ระบุ การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟู
กิจการเจ้าหนี้กลุ่มเดียวกันจะได้รับการชำระหนี้อย่างเท่าเทียมกัน
ตารางที่ 34 แสดงค่าเฉลี่ย และค่า Top 3 Boxes ต่อระดับความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง
ความคิดเห็น
ความคาดหวัง
ต่อการปฏิบัติจริง
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ค่าเฉลี่ย Top 3 Boxes
Top 3 Boxes ค่าเฉลี่ย
8.98
82.14
เฉพาะฝ่ายลูกหนี้
69.91
8.03
การฟื้นฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหนี้สามารถ
9.11
85.54
83.75
8.07
ดำเนินต่อไปได้
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่
8.97
80.52
64.37
8.01
การล้มละลาย
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้
9.05
83.75
72.22
8.07
ลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สามารถช่วยลดปัญหา
8.94
83.12
66.28
8.05
การว่างงานได้ส่วนหนึ่ง
แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหนี้
8.83
77.78
62.92
7.96
มีความเป็นธรรม
9.06
85.60
เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้
64.22
7.98
การได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับ
8.96
83.02
61.16
7.96
การยื่นคำขอรับชำระหนี้ และการสอบสวนพยานหลักฐาน
การเปิดช่องทางให้มีการยื่นคำขอรับชำระหนี้
9.04
87.16 ผ่านสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ เป็นการอำนวย
62.93
7.80
ความสะดวกต่อคุณ
ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ
9.02
85.32
61.86
7.76
ที่กฎหมายกำหนดไว้มีความเหมาะสม
การยื่นคำขอรับชำระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
9.06
85.59
65.55
7.97
จะมีการแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทราบ
การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตาม
9.14
86.36
68.38
8.21
ขั้นตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเจ้าหนี้กลุ่มเดียวกัน
9.03
84.68
63.56
8.00
จะได้รับการชำระหนี้อย่างเท่าเทียมกัน
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
9.15
87.04
66.12
8.17
มากกว่าการที่ให้ลูกหนี้ล้มละลาย
Super poll | ๘๐

จากการพิจารณาตารางที่ 34 เมื่อถามถึง ความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง ในการ
รับบริการ ผลการวิเคราะห์พบว่า
- กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (เฉพาะฝ่ายลูกหนี้) พบว่ามีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด
หรื อ มี ค ่ า คะแนนเท่ ากั บ 8.98 คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 3 คะแนนสู ง สุด เท่ ากั บ 82.14 มากกว่ า ความคิดเห็ น
ต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมาก หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.03 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ
69.91 มากที่ส ุดระบุ การฟื้นฟูกิจ การทำให้ กิ จการของลู กหนี้ส ามารถดำเนินต่ อไปได้ ม ี ความคาดหวั ง
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.11 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 85.54 มากกว่า
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมาก หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.07 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนน
สูงสุดเท่ากับ 83.75 รองลงมา การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้
มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.05 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ
83.75 มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมาก หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.07 คิดเป็น
ร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 72.22 และ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่การล้มละลาย
มีความรวดเร็วมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุ ด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.97 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนน
สูงสุดเท่ากับ 80.52 มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างมาก หรือมีค่าคะแนน
เท่ากับ 8.01 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 64.37
- กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้) พบว่ามีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก
ที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.06 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 85.60 มากกว่าความคิดเห็น
ต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมาก หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 7.98 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ
64.22 มากที่สุด ระบุ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ มากกว่าการที่ให้ลูกหนี้ล้มละลาย
มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.15 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 87.04
มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมาก หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.17 คิดเป็นร้อยละ 3
คะแนนสูงสุดเท่ากับ 66.12 รองลงมา การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน
และให้ ค วามเป็ น ธรรมทุ ก ฝ่ า ย มี ค วามคาดหวั ง อยู ่ ใ นระดั บ มากที ่ ส ุ ด หรื อ มี ค ่ า คะแนนเท่ า กั บ 9.14
คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 86.36 มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.21 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 68.38 และ การยื่นคำขอรับชำระหนี้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทราบ มีความรวดเร็วมีความคาดหวังอยู่ในระดับ
มากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.06 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 85.59 มากกว่าความคิดเห็น
ต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมาก หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 7.97 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 65.55
ตารางที่ 35 แสดงจำนวน และร้อยละต่อเหตุผลหรือข้อเสนอแนะของความพึงพอใจในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
จำนวน
ร้อยละ
การมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ
1
100.00
บางครั้งเกิดการลัดคิว
1
100.00
ความรวดเร็วในการรอคิว และการดำเนินการ
2
100.00
ทำงานล่าช้า
1
50.00
ระบบการจัดเตรียมสำนวน และกำลังเจ้าหน้าที่
1
50.00
น่าจะต้องปรับปรุง
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จากการพิจารณาตารางที่ 35 เมื่อถามถึงเหตุผล หรือข้อเสนอแนะของความพึงพอใจต่อประเด็น
การเข้ารับบริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ผลการสำรวจพบว่า
- การมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ พบว่า ทั้งหมดหรือร้อยละ 100 ระบุ บางครั้งเกิดการลัดคิว
- ความรวดเร็วในการรอคิว และการดำเนินการ พบว่า ครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 50.00 ระบุ ทำงานล่าช้า
เช่นเดียวกันกับที่ระบุ ระบบการจัดเตรียมสำนวน และกำลังเจ้าหน้าที่น่าจะต้องปรับปรุง
ตารางที่ 36 แสดงจำนวน และร้อยละต่ออุปสรรคหรือปัญหาที่ได้จากการรับบริการ
อุปสรรคหรือปัญหา
จำนวน
ร้อยละ
รอคิวนาน / หาเอกสารนาน
21
38.18
ติดต่อทางโทรศัพท์ยากมาก / ต้องมาติดต่อด้วยตัวเอง
6
10.91
เดินทางไกล และสถานที่คับแคบ
5
9.09
ผู้มาติดต่อไม่ทราบว่าจะไปตึกไหน ชั้นอะไร
2
3.64
ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ปรึกษา ในการติดต่อราชการ
12
21.82
การแจ้งเตือนนัดหมายล่าช้า
8
14.55
เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการดำเนินให้เหมาะกับงานที่ต้องค้นหาสำนวน
1
1.81
รวมทั้งสิ้น
55
100.00
จากการพิจารณาตารางที่ 36 เมื่อถามถึง อุปสรรคหรือปัญหาที่ได้จากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกรมบังคับคดี ผลการสำรวจพบว่าเกินกว่า 1 ใน 3 หรือร้อยละ 38.18 ระบุ รอคิวนาน / หาเอกสารนาน
รองลงมาร้อยละ 21.82 ระบุ ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ปรึกษา ในการติดต่อราชการ ร้อยละ 14.55
ระบุ การแจ้งเตือนนัดหมายล่าช้า ร้อยละ 10.91 ระบุ ติดต่อทางโทรศัพท์ยากมาก / ต้องมาติดต่อด้วยตัวเอง
และร้อยละ 9.09 ระบุ เดินทางไกล และสถานที่คับแคบ ตามลำดับ
หมายเหตุ ผู้ร ับ บริการตอบแบบสำรวจในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ รวม 161 คน
ให้ข้อเสนอแนะ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 34.61
ตารางที่ 37 แสดงจำนวน และร้อยละต่อระดับความคาดหวังหรือความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน
ความคาดหวัง และข้อคิดเห็น
จำนวน
การทำสำเนาให้ได้เงิน ควรมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนในการได้รับชำระหนี้
1
มีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าเดิม
6
มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานบ่อย
1
มีการส่งข้อมูลที่เร็ว และชัดเจน
4
เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้คำแนะนำที่ดี
6
ได้รับความเป็นธรรมมากที่สุด ทั้งฝ่ายเจ้าหนี้ และลูกหนี้
6
ยื่นแบบฟอร์มผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ใช้แอพพลิเคชั่น ติดต่อประสานงาน
2
ได้ทุกหน่วย
ควรให้บริการที่เร็วกว่านี้
4
รวมทั้งสิ้น
30
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ร้อยละ
3.33
20.00
3.33
13.33
20.00
20.00
6.68
13.33
100.00

จากการพิจ ารณาตารางที ่ 37 เมื่อถามถึง ความคาดหวัง และความคิดเห็น ต่ อ การดำเนิ น งาน
ของกรมบังคับคดีเพิ่มเติม ผลการสำรวจพบว่า 1 ใน 5 หรือร้อยละ 20.00 ระบุ มีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าเดิม
เช่นเดียวกันกับที่ระบุ เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้คำแนะนำที่ดี และที่ระบุ ได้รับความเป็นธรรมมาก
ที่สุด ทั้งฝ่ายเจ้าหนี้ และลูกหนี้ ร้อยละ 13.33 ระบุ มีการส่งข้อมูลที่เร็ว และชัดเจน เช่นเดียวกันกับที่ระบุ
ควรให้บริการที่เร็วกว่านี้ ร้อยละ 6.68 ระบุ ยื่นแบบฟอร์มผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ใช้แอพพลิเคชั่น ติดต่อ
ประสานงานได้ ท ุ ก หน่ ว ย และร้ อ ยละ 3.33 ระบุ การทำสำเนาให้ ไ ด้ เ งิ น ควรมี ก ำหนดเวลาที ่ ช ัดเจน
ในการได้รับชำระหนี้ เช่นเดียวกันกับที่ระบุ มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานบ่อย ตามลำดับ
หมายเหตุ ผู้ร ับ บริการตอบแบบสำรวจในกระบวนการฟื้น ฟูก ิจการของลูกหนี้ รวม 161 คน
ให้ข้อเสนอแนะ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.63
1.2.4. กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
ตารางที่ 38 แสดงจำนวน ร้อยละ และสถานที่ของผู้มารับบริการที่เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดี
หน่วยงาน
จำนวน ร้อยละ
ส่วนกลาง
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
138
31.08
ส่วนภูมิภาค (สำนักงานบังคับคดีจังหวัด...)
กลุ่มจังหวัดที่ 1 ปทุมธานี สาขาธัญบุรี และพระนครศรีอยุธยา
5
1.13
กลุ่มจังหวัดที่ 2 ชลบุรี สาขาพัทยา และระยอง
17
3.83
กลุ่มจังหวัดที่ 3 นครราชสีมา และอุบลราชธานี
77
17.34
กลุ่มจังหวัดที่ 4 หนองคาย และกาฬสินธุ์
16
3.60
กลุ่มจังหวัดที่ 5 เชียงใหม่ และเชียงราย
123
27.71
กลุ่มจังหวัดที่ 6 พิษณุโลก และนครสวรรค์
10
2.25
กลุ่มจังหวัดที่ 7 ราชบุรี และกาญจนบุรี
18
4.05
กลุ่มจังหวัดที่ 8 สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 31
6.98
กลุ่มจังหวัดที่ 9 ตรัง และสงขลา
9
2.03
รวมทั้งสิ้น 444 100.00
จากการพิจารณาตารางที่ 38 เมื่อถามถึงการมาใช้บริการของหน่วยงาน ผลการสำรวจพบว่า
- ส่วนกลาง ผลการสำรวจพบว่ามากที่สุด คือ ร้อยละ 31.08 ระบุ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
- ส่วนภูมิภาค ผลการสำรวจพบว่า เกินกว่า 1 ใน 4 หรือร้อยละ 27.71 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 5
รองลงมาร้ อ ยละ 17.34 ระบุ กลุ ่ ม จั ง หวั ด ที่ 3 ร้ อ ยละ 6.98 ระบุ กลุ ่ ม จั ง หวั ด ที่ 8 ร้ อ ยละ 4.05
ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 7 ร้อยละ 3.83 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 2 ร้อยละ 3.60 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 4 ร้อยละ 2.25
ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 6 ร้อยละ 2.03 ระบุกลุ่มจังหวัดที่ 9 และร้อยละ 1.13 ระบุกลุ่มจังหวัดที่ 1
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ตารางที่ 39 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคาดหวัง
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
การยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ได้แก่ ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่กรมบังคับคดีหรือ
สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ ทางโทรสาร ทางไปรษณีย์
ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี เป็นการอำนวยความสะดวก
สถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
มีความเหมาะสมต่อการเจรจา
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เป็นทางเลือกหนึ่ง
ที่ทำให้คุณสามารถเจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้
การเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมีประโยชน์
ต่อการเจรจา เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่เหมาะสม
ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดี ให้คำแนะนำเบื้องต้น เพื่อหาทางออกให้กับคุณได้
ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส
และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด
คุณสามารถยื่นข้อเสนอในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดี
คุณสามารถตัดสินใจในการเจรจาข้อตกลงกับคู่ความได้
อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ
การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหาหนี้ได้ โทรสาร
ทางไปรษณีย์ ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี เป็นการอำนวย
ความสะดวก

ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ร้อยละ ความ
คาดหวัง

9.61

0.989

96.10 มากที่สุด

9.64

0.869

96.40 มากที่สุด

9.62

0.864

96.22 มากที่สุด

9.63

0.945

96.31 มากที่สุด

9.64

0.906

96.41 มากที่สุด

9.67

0.852

96.69 มากที่สุด

9.68

0.778

96.77 มากที่สุด

9.63

0.994

96.32 มากที่สุด

9.67

0.802

96.75 มากที่สุด

จากการพิจารณาตารางที่ 39 เมื่อถามถึง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงในการรับบริการ ผลการวิเคราะห์
พบว่า ส่วนใหญ่มีความคาดหวัง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.68 คิดเป็นร้อยละ 96.77 ระบุ คุณสามารถ
ยื่นข้อเสนอในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี รองลงมา มีความคาดหวัง อยู่ในระดับมากที่สุ ด
มีค่าเฉลี่ย 9.67 คิดเป็นร้อยละ 96.75 ระบุ การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ไม่ยุ่งยาก
ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหาหนี้ได้ การยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยฯ เช่น โทรสาร ทางไปรษณีย์ ทางเว็บไซต์
กรมบังคับคดี เป็นการอำนวยความสะดวก และมีความคาดหวัง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.67 คิดเป็น
ร้อยละ 96.69 ระบุ ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด ตามลำดับ
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ตารางที่ 40 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคิดเห็นต่อการได้รับปฏิบัติจริง
ส่วน
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
การยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่
กรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
8.92 1.319
ทางโทรสาร ทางไปรษณีย์ ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี
เป็นการอำนวยความสะดวก
สถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
9.09 1.199
มีความเหมาะสมต่อการเจรจา
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เป็นทางเลือกหนึ่ง
9.07 1.177
ที่ทำให้คุณสามารถเจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้
การเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมีประโยชน์
9.03 1.204
ต่อการเจรจา เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่เหมาะสม
ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้คำแนะนำเบื้องต้น
9.06 1.220
เพื่อหาทางออกให้กับคุณได้
ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส
9.12 1.189
และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด
คุณสามารถยื่นข้อเสนอในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
8.99 1.227
ชั้นบังคับคดี
คุณสามารถตัดสินใจในการเจรจาข้อตกลงกับคู่ความ
9.07 1.249
ได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ
การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหาหนี้ได้โทรสาร
9.13 1.165
ทางไปรษณีย์ ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี เป็นการ
อำนวยความสะดวก

ระดับ
ร้อยละ ความคิดเห็น
ต่อการปฏิบัติจริง
89.19

มากที่สุด

90.91

มากที่สุด

90.67

มากที่สุด

90.33

มากที่สุด

90.65

มากที่สุด

91.24

มากที่สุด

89.92

มากที่สุด

90.69

มากที่สุด

91.34

มากที่สุด

จากการพิจารณาตารางที่ 40 เมื่อถามถึง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงในการรับบริการ ผลการวิเคราะห์
พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น ต่อการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.13 คิดเป็นร้อยละ 91.34
ระบุ การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหาหนี้ได้โทรสาร
ทางไปรษณีย์ ทางเว็บไซต์ กรมบังคับคดี เป็นการอำนวยความสะดวก รองลงมา มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.12 คิดเป็นร้อยละ 91.24 ระบุ ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส
และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด และมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.09 คิดเป็น
ร้อยละ 90.91 ระบุ สถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี มีความเหมาะสมต่อการเจรจา
ตามลำดับ
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ตารางที่ 41 แสดงค่าเฉลี่ย และค่า Top 3 Boxes ต่อระดับความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง
ความคิดเห็น
ความคาดหวัง
ต่อการปฏิบัติจริง
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
ค่าเฉลี่ย Top 3 Boxes
Top 3 Boxes ค่าเฉลี่ย
การยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่
9.61
94.92 กรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
88.05
8.92
ทางโทรสาร ทางไปรษณีย์ ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี
เป็นการอำนวยความสะดวก
สถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
9.64
96.08
92.15
9.09
มีความเหมาะสมต่อการเจรจา
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เป็นทางเลือก
9.62
96.33
90.82
9.07
หนึ่งที่ทำให้คุณสามารถเจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้
การเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมีประโยชน์
9.63
95.76
89.46
9.03
ต่อการเจรจา เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่เหมาะสม
ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ย
9.64
96.22 ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้คำแนะนำเบื้องต้น
91.95
9.06
เพื่อหาทางออกให้กับคุณได้
ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส
9.67
96.72
91.21
9.12
และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด
คุณสามารถยื่นข้อเสนอในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
9.68
98.33
90.16
8.99
ชั้นบังคับคดี
คุณสามารถตัดสินใจในการเจรจาข้อตกลงกับคู่ความ
9.63
96.43
91.78
9.07
ได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ
การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหาหนี้ได้
9.67
97.87
92.27
9.13
โทรสาร ทางไปรษณีย์ ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี
เป็นการอำนวยความสะดวก
จากการพิจารณาตารางที่ 41 เมื่อถามถึง ความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงในการรับ
บริการ ผลการวิเคราะห์พบว่า มากที่สุด สามารถยื่นข้อเสนอในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี มีความ
คาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุดหรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.68 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 98.33
มากกว่าความคิดเห็น ต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.99 คิดเป็นร้อยละ 3
คะแนนสูงสุดเท่ากับ 90.16 การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย
และช่วยแก้ปัญหาหนี้ได้โทรสาร ทางไปรษณีย์ ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี เป็ นการอำนวยความสะดวก มีความคาดหวัง
อยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.67 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 97.87 มากกว่า
ความคิดเห็น ต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.13 คิดเป็นร้อยละ 3
คะแนนสูงสุดเท่ากับ 92.27 ผู้ ไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด
มีความรวดเร็วมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.67 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนน
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สูงสุดเท่ากับ 96.72 มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมาก หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.12
คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 91.21 ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั ้ น บั ง คับ คดี ให้ ค ำแนะนำเบื้ อ งต้ น เพื ่อ หาทางออกให้ ก ับ คุ ณได้ มี ค วามคาดหวั งอยู ่ใ นระดับ มากที่สุ ด
หรื อ มี ค ่ า คะแนนเท่ ากั บ 9.64 คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 3 คะแนนสู ง สุด เท่ ากั บ 96.22 มากกว่ า ความคิดเห็ น
ต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับ มากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.06 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ
91.95 สถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมีความเหมาะสมต่อการเจรจา มี ความคาดหวัง
อยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.64 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 96.08 มากกว่า
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมาก หรือมีค่าคะแนนเท่ ากับ 9.09 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนน
สูงสุดเท่ากับ 92.15 ตามลำดับ
ตารางที่ 42 แสดงจำนวน และร้อยละต่อเหตุผลหรือข้อเสนอแนะของความพึงพอใจในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
จำนวน ร้อยละ
สถานทีน่ ั่งรอ หรือนั่งรับบริการ
ร้อนมากควรมีพัดลมเพิ่ม
3
25.00
ควรเพิ่มที่นั่งรอ
9
75.00
รวมทั้งสิ้น 12
100.00
การมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ
ไม่มีการบริการบัตรคิว
12
100.00
รวมทั้งสิ้น 12
100.00
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
โต๊ะเขียนเอกสารน้อยไป
2
50.00
ควรมีตู้น้ำดื่มฟรี
2
50.00
รวมทั้งสิ้น
4
100.00
ความรวดเร็วในการรอคิว และการดำเนินการ
รอคิวนานมาก
18
90.00
พนักงานทำงานล่าช้ามาก
2
10.00
รวมทั้งสิ้น 20
100.00
จากการพิจารณาตารางที่ 42 เมื่อถามถึงเหตุผล หรือข้อเสนอแนะของความพึงพอใจต่อประเด็น
การเข้ารับบริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ผลการสำรวจพบว่า
- สถานที่นั่งรอ หรือนั่งรับบริการ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.00 ระบุ ควรเพิ่มที่นั่งรอ รองลงมา
ร้อยละ 25.00 ระบุ ร้อนมากควรมีพัดลมเพิ่ม
- การมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ พบว่า ทั้งหมดหรือร้อยละ 100 ระบุ ไม่มีการบริการบัตรคิว
- สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ พบว่า ครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 50.00 ระบุ โต๊ะเขียนเอกสารน้อยไป
เช่นเดียวกับที่ระบุ ควรมีตู้น้ำดื่มฟรี
- ความรวดเร็วในการรอคิว และการดำเนินการ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.00 ระบุ รอคิว
นานมาก รองลงมาร้อยละ 10.00 ระบุ พนักงานทำงานล่าช้ามาก
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ตารางที่ 43 แสดงจำนวน และร้อยละต่ออุปสรรคหรือปัญหาที่ได้จากการรับบริการ
อุปสรรคหรือปัญหา
จำนวน
รอคิวนาน / หาเอกสารนาน
21
ติดต่อทางโทรศัพท์ยากมาก / ต้องมาติดต่อด้วยตัวเอง
6
เดินทางไกล และสถานที่คับแคบ
5
ผู้มาติดต่อไม่ทราบว่าจะไปตึกไหน ชั้นอะไร
2
ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ปรึกษา ในการติดต่อราชการ
12
การแจ้งเตือนนัดหมายล่าช้า
8
เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เหมาะกับงานที่ต้องค้นหาสำนวน
1
รวมทั้งสิ้น
55

ร้อยละ
38.18
10.91
9.09
3.64
21.82
14.55
1.81
100.00

จากการพิจารณาตารางที่ 43 เมื่อถามถึง อุปสรรคหรือปัญหาที่ได้จากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกรมบังคับคดี ผลการสำรวจพบว่าเกินกว่า 1 ใน 3 หรือร้อยละ 38.18 ระบุ รอคิวนาน / หาเอกสารนาน
รองลงมาร้อยละ 21.82 ระบุ ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ปรึกษา ในการติดต่อราชการ ร้อยละ 14.55 ระบุ
การแจ้งเตือนนั ดหมายล่าช้า ร้อยละ 10.91 ระบุ ติดต่อทางโทรศัพท์ยากมาก / ต้องมาติดต่อด้วยตัวเอง
และร้อยละ 9.09 ระบุ เดินทางไกล และสถานที่คับแคบ ตามลำดับ
ตารางที่ 44 แสดงจำนวน และร้อยละต่อระดับความคาดหวังหรือความคิดเห็น
ความคาดหวัง และข้อคิดเห็น
ให้สามารถติดต่องานได้หลายช่องทาง เช่น ออนไลน์ โทรศัพท์จะได้ไม่ต้องมาถึง
ที่ให้เสียเวลา
ให้ไกล่เกลี่ยกันก่อนมีการยึดทรัพย์ / ช่วยเจรจาก่อนยึดทรัพย์และควรยืดเวลา
ตามความเหมาะสม
อยากให้มีบริการจำหน่ายอากรแสตมป์ ณ ที่จุดต้องใช้
ให้มีน้ำใจในการบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส รวดเร็ว เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่
รอคิวนาน / เพิ่มความรวดเร็วในการหาเอกสาร
ให้มีการอัพเดตข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ บน โซเชียลมีเดีย
การดำเนินงานของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีที่มีอยู่ดีอยู่แล้ว
เป็นที่พึ่งของเจ้าหนี้และลูกหนี้ / มีความยุติธรรม
ให้ใช้ระบบออนไลน์มาใช้ในการหาสำนวน วางเงิน แต่ติดต่องานแผนกต่าง ๆ
ให้อธิบายขั้นตอนในการวางเอกสารให้อย่างชัดเจน / ให้เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์
ควรเพิ่มที่นั่งรอให้มากกว่าเดิม และเพิ่มพัดลมเนื่องจากแออัดและร้อน
รวมทั้งสิ้น
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จำนวน

ร้อยละ

4

6.67

10

16.67

4
12
7
2
4
10
2
1
4
60

6.67
20.00
11.67
3.33
6.67
16.67
3.32
1.66
6.67
100.00

จากการพิจารณาตารางที่ 44 เมื่อถามถึง ความคาดหวัง และความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ
กรมบังคับคดีเพิ่มเติม ผลการสำรวจพบว่า 2 ใน 5 หรือร้อยละ 20.00 ระบุ ให้มีน้ำใจในการบริการ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส รวดเร็ว เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ รองลงมาร้อยละ 16.67 ระบุ ให้ไกล่ เกลี่ยกันก่อนมีการยึดทรัพย์ /
ช่วยเจรจาก่อนยึดทรัพย์และควรยืดเวลาตามความเหมาะสมเช่นเดียวกับที่ระบุ เป็นที่พึ่งของเจ้าหนี้และลูกหนี้ /
มีความยุติธรรม ร้อยละ 11.67 ระบุ รอคิวนาน / เพิ่มความรวดเร็วในการหาเอกสาร ร้อยละ 6.67 ระบุ
ให้สามารถติดต่องานได้หลายช่องทาง เช่น ออนไลน์ โทรศัพท์ จะได้ไม่ ต้องมาถึงที่ให้เสียเวลา เช่นเดียวกับ
อยากให้มีบริการจำหน่ายอากรแสตมป์ ณ ที่จุดต้องใช้ เช่นเดียวกับดีอยู่แล้ว เช่นเดียวกับ ควรเพิ่มที่นั่งรอ
ให้มากกว่าเดิม และเพิ่มพัดลมเนื่องจากแออัดและร้อน และร้อยละ 3.33 ระบุ ให้มีการอัพเดตข่าวสาร
กิจกรรมต่าง ๆ บนโซเชียลมีเดีย ตามลำดับ
1.2.5 กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
ตารางที่ 45 แสดงจำนวน ร้อยละ และสถานที่ของผู้มารับบริการที่เกี่ยวกับ กระบวนการติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
หน่วยงาน
จำนวน
ร้อยละ
ส่วนกลาง
กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
131
100.00
รวมทั้งสิ้น
131
100.00
จากการพิจารณาตารางที่ 45 เมื่อถามถึงหน่วยงาน ผลการสำรวจพบว่า ทั้งหมดหรือร้อยละ 100
ระบุ กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
ตารางที่ 46 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคาดหวัง
กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับความ
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ในคดีล้มละลาย
มาตรฐาน
คาดหวัง
การได้รับแจ้งขั้นตอน วิธีการ สิทธิในการตรวจสอบ
9.54
0.910
95.36 มากที่สุด
และคัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชีแบ่งทรัพย์สิน
ความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหนี้ต่าง ๆ
9.73
0.655
97.35 มากที่สุด
ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชี
9.71
0.706
97.12 มากที่สุด
แบ่งทรัพย์สิน
ความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉลี่ยส่วนแบ่งทรัพย์สิน
9.71
0.743
97.05 มากที่สุด
ของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
การจ่ายเงินจากการเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
ผ่านระบบ E-payment ทำให้ท่านได้รับความสะดวก 9.76
0.639
97.59 มากที่สุด
และรวดเร็ว
จากการพิจ ารณาตารางที่ 46 เมื่อถามถึง ความคาดหวัง ในการรับบริการ ผลการสำรวจพบว่า
ส่วนใหญ่มีความคาดหวัง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.76 คิดเป็นร้อยละ 97.59 ระบุ การจ่ายเงิน
จากการเฉลี่ยทรัพย์ สินในคดีล้มละลาย ผ่านระบบ E-payment ทำให้ท่านได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
รองลงมา มีความคาดหวัง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.73 คิดเป็นร้อยละ 97.35 ระบุ ความถูกต้อง
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ในการคำนวณเงินและยอดหนี้ต่าง ๆ และมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.71 คิดเป็นร้อยละ
97.12 ระบุ ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่าย และบัญชีแบ่งทรัพย์สิน ตามลำดับ
ตารางที่ 47 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคิดเห็นต่อการได้รับปฏิบัติจริง
ส่วน
กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ในคดีล้มละลาย
มาตรฐาน
การได้รับแจ้งขั้นตอน วิธีการ สิทธิในการตรวจสอบ
8.62
1.315
และคัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชีแบ่งทรัพย์สิน
ความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหนี้ต่าง ๆ 8.77
1.355
ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชี
8.71
1.446
แบ่งทรัพย์สิน
ความโปร่งใส เป็น ธรรมในการเฉลี่ย ส่วนแบ่ง
8.88
1.400
ทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
การจ่ายเงินจากการเฉลี่ยทรัพย์สินในคดี
ล้มละลาย ผ่านระบบ E-payment
8.68
1.401
ทำให้ท่านได้รับความสะดวกและรวดเร็ว

ร้อยละ

ระดับ
ความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติจริง

86.18

มากที่สุด

87.74

มากที่สุด

87.11

มากที่สุด

88.78

มากที่สุด

86.85

มากที่สุด

จากการพิจารณาตารางที่ 47 เมื่อถามถึง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง ในการรับ ผลการสำรวจ
พบว่า ส่วนใหญ่มีความคาดหวัง อยู่ในระดับค่อนข้างมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.88 คิดเป็นร้อยละ 88.78
ระบุ ความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉลี่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ รองลงมา
มีความคาดหวังอยู่ในระดับค่อนข้างมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.77 คิดเป็นร้อยละ 87.74 ความถูกต้องในการคำนวณเงิน
และยอดหนี้ต่าง ๆ และมีความคาดหวัง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.71 คิดเป็นร้อยละ 87.11 ระบุ
ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่าย และบัญชีแบ่งทรัพย์สิน ตามลำดับ
ตารางที่ 48 แสดงค่าเฉลี่ย และค่า Top 3 Boxes ต่อระดับความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง
Top 3
Top 3
ค่าเฉลี่ย
กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
ค่าเฉลี่ย
Boxes
Boxes
การได้รับแจ้งขั้นตอน วิธีการ สิทธิในการตรวจสอบ
9.54 96.43
81.30 8.62
และคัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชีแบ่งทรัพย์สิน
9.73 98.23 ความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหนี้ต่าง ๆ
82.26 8.77
9.71 96.40 ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชีแบ่งทรัพย์สิน 78.51 8.71
ความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉลี่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของ
9.71 95.54
82.11 8.88
ลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
การจ่ายเงินจากการเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายผ่านระบบ
9.76 98.15
81.08 8.68
E-payment ทำให้ท่านได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
จากการพิจารณาตารางที่ 48 เมื่อถามถึง ความคาดหวัง และความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง ในการ
รับบริการ ผลการวิเคราะห์พบว่า มากที่สุด การจ่ายเงินจากการเฉลี่ยทรัพย์ สินในคดีล้มละลายผ่านระบบ
E-payment ทำให้ท่านได้รับความสะดวกและรวดเร็ว มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนน
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เท่ากับ 9.76 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 98.15 มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ใน
ระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.68 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากั บ 81.08 ความถูกต้อง
ในการคำนวณเงินและยอดหนี้ต่าง ๆ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.73
คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 98.23 มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.77 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 82.26 ความถูกต้องในการจัดทำบัญชี
รับจ่ายและบัญชีแบ่งทรัพย์สินมีความรวดเร็ว มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.71
คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 96.40 มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมาก
หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.71 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 78.51 และความโปร่งใส เป็นธรรม
ในการเฉลี่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด
หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.71 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 95.54 มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง
ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.88 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 82.11 ตามลำดับ
ตารางที่ 49 แสดงจำนวน และร้อยละต่ออุปสรรคหรือปัญหาที่ได้จากการรับบริการ
อุปสรรคหรือปัญหา
จำนวน
สำนวนหาย ใช้เวลานานในการหาสำนวน / สำนวนไม่ครบ
15
เจ้าหน้าที่ควรทำงานกระตือรือร้นมากกว่านี้ / เจ้าหน้าที่
7
ควรมีเพียงพอกับปริมาณของงาน
การติดต่อทางโทรศัพท์ล่าช้ามาก
2
ที่จอดรถมีน้อย
3
รอนาน บริการล่าช้า
4
การสื่อสาร และได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด
1
รวมทั้งสิ้น 32

ร้อยละ
46.88
21.88
6.24
9.38
12.50
3.12
100.00

จากการพิจารณาตารางที่ 49 เมื่อถามถึง อุปสรรคหรือปัญหาที่ได้จากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกรมบังคับคดี ผลการสำรวจพบว่า จำนวนมากหรือร้อยละ 46.88 ระบุ สำนวนหาย ใช้เวลานานในการหาสำนวน /
สำนวนไม่ครบ รองลงมาร้อยละ 21.88 ระบุ เจ้าหน้าที่ควรทำงานกระตือรือร้นมากกว่านี้ / เจ้าหน้าที่
ควรมีเพียงพอกับปริมาณของงาน ร้อยละ 12.50 ระบุ รอนาน บริการล่าช้า ร้อยละ 9.38 ระบุ ที่จอดรถมีน้อย
และร้อยละ 6.24 ระบุ การติดต่อทางโทรศัพท์ล่าช้ามาก ตามลำดับ
หมายเหตุ ผู้รับบริการตอบแบบสำรวจในกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
รวม 444 คน ให้ข้อเสนอแนะ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.21
ตารางที่ 50 แสดงจำนวน และร้อยละต่อระดับความคาดหวังหรือความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน
ความคาดหวัง หรือข้อคิดเห็น
จำนวน
ร้อยละ
คาดว่าจะได้รับบริการที่ทันสมัยขึ้น ดีกว่าเดิม
12
44.44
สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ
2
7.41
จัดระบบสำนวนคดีให้หาง่าย
5
18.52
ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ ให้คำแนะนำ
1
3.70
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ไม่รู้
ทำงานรวดเร็ว
5
18.52
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ความคาดหวัง หรือข้อคิดเห็น
ขอให้รักษาความยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชน
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
2
27

ร้อยละ
7.41
100.00

จากการพิ จ ารณาตารางที ่ 50 เมื ่ อ ถามถึ ง ความคาดหวั ง หรื อ ข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ การดำเนินงาน
ของกรมบังคับคดี ผลการสำรวจพบว่า จำนวนมาก หรือร้อยละ 44.44 ระบุ คาดว่าจะได้รับบริการที่ทันสมัยขึ้น
ดีกว่าเดิม รองลงมาร้อยละ 18.52 ระบุ จัดระบบสำนวนคดีให้หาง่าย เช่นเดียวกับที่ระบุทำงานรวดเร็ว
ร้อยละ 7.41 ระบุ สถานที่จอดรถไม่เพียงพอเช่นเดียวกับ ขอให้รักษาความยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชน
และร้อยละ 3.70 ระบุ ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ไม่รู้
หมายเหตุ ผู้รับบริการตอบแบบสำรวจในกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
รวม 444 คน ให้ข้อเสนอแนะ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.08
1.2.6 กระบวนการประมูลซื้อขายทรัพย์ / การขายทอดตลาด
ตารางที่ 51 แสดงจำนวน ร้อยละ และสถานที่ของผู้มารับบริการที่เกี่ยวกับกระบวนการประมูลซื้อขายทรัพย์ /
การขายทอดตลาด
หน่วยงาน
จำนวน
ร้อยละ
ส่วนกลาง
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-6
53
9.50
กองบังคับคดีล้มละลาย 1-6
6
1.08
ส่วนภูมิภาค
กลุ่มจังหวัดที่ 1 ปทุมธานี สาขาธัญบุรี และพระนครศรีอยุธยา
71
12.72
กลุ่มจังหวัดที่ 2 ชลบุรี สาขาพัทยา และระยอง
54
9.68
กลุ่มจังหวัดที่ 3 นครราชสีมา และอุบลราชธานี
77
13.80
กลุ่มจังหวัดที่ 4 หนองคาย และกาฬสินธุ์
41
7.35
กลุ่มจังหวัดที่ 5 เชียงใหม่ และเชียงราย
20
3.58
กลุ่มจังหวัดที่ 6 พิษณุโลก และนครสวรรค์
24
4.30
กลุ่มจังหวัดที่ 7 ราชบุรี และกาญจนบุรี
67
12.01
กลุ่มจังหวัดที่ 8 สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
29
5.19
กลุ่มจังหวัดที่ 9 ตรัง และสงขลา
116
20.79
รวมทั้งสิ้น
558
100.00
จากการพิจารณาตารางที่ 51 เมื่อถามถึงผู้รับบริการที่ระบุ หน่วยงานที่เข้ารับบริการกระบวนการ
ประมูลซื้อขายทรัพย์ / การขายทอดตลาด ผลการสำรวจพบว่า
- ส่วนกลาง พบว่า จำนวนมากหรือร้อยละ 9.50 ระบุ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร
1-6 ร้อยละ 1.08 ระบุ กองบังคับคดีล้มละลาย 1-6
- ส่วนภูมิภาค พบว่า ร้อยละ 20.79 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 9 ตรัง และสงขลา รองลงมาร้อยละ
13.80 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 3 นครราชสีมา และอุบลราชธานี ร้อยละ 12.72 ระบุกลุ่มจังหวัดที่ 1 ปทุมธานี
สาขาธัญบุรี และพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 12.01 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 7 ราชบุรี และกาญจนบุรี ร้อยละ
9.68 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 2 ชลบุรี สาขาพัทยา และระยอง และร้อยละ 7.35 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 4 หนองคาย
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และกาฬสินธุ์ ร้อยละ 5.19 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 8 สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
ร้อยละ 4.30 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 6 พิษณุโลก และนครสวรรค์ ร้อยละ 3.58 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 5 เชียงใหม่
และเชียงราย ตามลำดับ
ตารางที่ 52 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคาดหวัง
กระบวนการประมูลซื้อขายทรัพย์ /
การขายทอดตลาด
สามารถทราบข้ อมู ลประกาศขายทอดตลาดได้ อย่ าง
สะดวก และง่ายในการเข้าถึงผ่านหลายช่องทาง เช่น
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หนังสือกรมบังคับคดีบอกขาย
ติ ด ประกาศหน้ า สำนั ก งานบั ง คั บ คดี ท ั ่ ว ประเทศ
และตามส่วนราชการอื่น ๆ
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ประกาศขายทอดตลาด
ก่อนวันขาย
ความชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในการประกาศ
ขายทอดตลาด
ความชัดเจนของการประกาศแจ้งคดีที่มีการงดการขาย
ความสมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือในการประเมิน
ราคาของทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
ความชัดเจนของการอธิบ ายหลั กเกณฑ์ ขั้น ตอน
วิธีการ พร้อมคำแนะนำและข้อตักเตือน ในการขาย
ทอดตลาดทรัพย์
เจ้าหน้าที่ที่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม
โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด
ความสะดวกในกระบวนการซื ้ อ ทรั พ ย์ ตั ้ ง แต่
การลงทะเบี ย น วางหลักประกัน การชำระราคา
การขอขยายเวลาวางเงิน การโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ

ส่วน
ระดับ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ร้อยละ
ความคาดหวัง
มาตรฐาน
9.99

5.723

99.94

มากที่สุด

9.62

0.903

96.16

มากที่สุด

9.61

0.907

96.13

มากที่สุด

9.55

1.105

95.48

มากที่สุด

9.58

0.958

95.85

มากที่สุด

9.60

0.922

96.02

มากที่สุด

9.64

0.864

96.40

มากที่สุด

9.57

0.953

95.65

มากที่สุด

จากการพิจารณาตารางที่ 52 เมื่อถามถึง ความคาดหวังในการรับบริการ ผลการวิเคราะห์พบว่า
ส่วนใหญ่มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.99 คิดเป็นร้อยละ 99.94 ระบุ สามารถทราบข้อมูล
ประกาศขายทอดตลาดได้อย่างสะดวก และง่ายในการเข้าถึงผ่านหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
หนังสือกรมบังคับคดีบอกขาย ติดประกาศหน้าสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ และตามส่วนราชการอื่น ๆ
รองลงมาส่วนใหญ่มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.64 คิดเป็นร้อยละ 96.40 ระบุ เจ้าหน้าที่
ที่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด และส่วนใหญ่มีความคาดหวัง
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.62 คิดเป็นร้อยละ 96.16 ระบุ ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ประกาศ
ขายทอดตลาดก่อนวันขาย ตามลำดับ
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ตารางที่ 53 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคิดเห็นต่อการได้รับปฏิบัติจริง
กระบวนการประมูลซื้อขายทรัพย์/การขายทอดตลาด
สามารถทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาดได้อย่างสะดวก
และง่ายในการเข้าถึงผ่านหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์
แอปพลิเคชัน หนังสือกรมบังคับคดีบอกขาย ติดประกาศ
หน้าสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ และตามส่วนราชการ
อื่น ๆ
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ประกาศขายทอดตลาด
ก่อนวันขาย
ความชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในการประกาศ
ขายทอดตลาด
ความชัดเจนของการประกาศแจ้งคดีที่มีการงดการขาย
ความสมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือในการประเมินราคา
ของทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
ความชัดเจนของการอธิบายหลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการ
พร้อมคำแนะนำและข้อตักเตือน ในการขายทอดตลาดทรัพย์
เจ้าหน้าที่ที่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์ มีความเป็นธรรม
โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด
ความสะดวกในกระบวนการซื ้ อ ทรั พ ย์ ตั ้ ง แต่ ก าร
ลงทะเบียน วางหลักประกัน การชำระราคา การขอขยาย
เวลาวางเงิน การโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ

ส่วน
ระดับความ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ร้อยละ คิดเห็นต่อการ
มาตรฐาน
ปฏิบัตจิ ริง
8.72

2.824

87.23

มากที่สุด

8.77

2.607

87.72

มากที่สุด

8.69

3.394

86.91

มากที่สุด

8.43

1.643

84.33

มากที่สุด

8.62

1.507

86.16

มากที่สุด

8.73

1.337

87.27

มากที่สุด

8.91

1.271

89.05

มากที่สุด

8.71

1.420

87.14

มากที่สุด

จากการพิ จ ารณาตารางที ่ 1 เมื ่ อ ถามถึ ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ การปฏิ บ ั ต ิ จ ริ ง ในการรั บบริ ก าร
ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.91 คิดเป็น
ร้อยละ 89.05 ระบุ เจ้าหน้าที่ที่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยช น์
ต่อผู้ใด รองลงมา มีความคิดเห็น ต่อการปฏิบัติจริง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.77 คิดเป็นร้อยละ
87.72 ระบุ ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ประกาศขายทอดตลาดก่อนวันขาย และ มีความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติจริง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.73 คิดเป็นร้อยละ 87.27 ระบุ ความชัดเจนของการอธิบาย
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการพร้อมคำแนะนำและข้อตักเตือนในการขายทอดตลาดทรัพย์ ตามลำดับ
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ตารางที่ 54 แสดงค่าเฉลี่ย และค่า Top 3 Boxes ต่อระดับความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง
ความคาดหวัง

กระบวนการประมูลซื้อขายทรัพย์/
การขายทอดตลาด

ค่าเฉลี่ย Top 3 Boxes

9.99

96.19

9.62

95.82

9.61

96.01

9.55

96.17

9.58

96.17

9.60

96.20

9.64

97.17

9.57

95.37

สามารถทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาด
ได้อย่างสะดวก และง่ายในการเข้าถึง
ผ่านหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
หนังสือกรมบังคับคดีบอกขาย ติดประกาศ
หน้าสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
และตามส่วนราชการอื่น ๆ
ความเหมาะสมของระยะเวลาที ่ ป ระกาศ
ขายทอดตลาดก่อนวันขาย
ความชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล
ในการประกาศขายทอดตลาด
ความชัดเจนของการประกาศแจ้งคดีที่มีการงด
การขาย
ความสมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือในการ
ประเมินราคาของทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
ความชัดเจนของการอธิบายหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
วิธีการ พร้อมคำแนะนำและข้อตักเตือนในการ
ขายทอดตลาดทรัพย์
เจ้าหน้าที่ที่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์
มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์
ต่อผู้ใด
ความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ตั้ง แต่
การลงทะเบียน วางหลักประกัน การชำระราคา
การขอขยายเวลาวางเงิน การโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ

ความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติจริง
Top 3 Boxes ค่าเฉลี่ย

81.96

8.72

83.88

8.77

81.07

8.69

80.00

8.43

83.40

8.62

83.85

8.73

88.57

8.91

82.48

8.71

จากการพิจ ารณาตารางที่ 54 เมื่อถามถึง ความคาดหวัง และความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง
ในการเข้ารับบริการ ผลการวิเคราะห์พบว่า สามารถทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาดได้อย่างสะดวก
และง่ายในการเข้าถึงผ่านหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หนังสือกรมบังคับคดีบอกขาย ติดประกาศ
หน้าสำนักงานบั ง คั บ คดี ทั่ ว ประเทศ และตามส่ว นราชการอื่ น ๆ มีความคาดหวั ง อยู่ ใ นระดั บมากที ่ สุ ด
หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.99 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูง สุดเท่ากับ 96.19 มากกว่าความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.72 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ
81.96 รองลงมาเจ้าหน้าที่ที่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด
มีความคาดหวังอยู่ใ นระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.64 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ
97.17 มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.91 คิดเป็น
ร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 88.57 และ ความเหมาะสม ของระยะเวลาที่ประกาศขายทอดตลาดก่อนวันขาย
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มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.62 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ
95.82 มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.77 คิดเป็น
ร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 83.88 ตามลำดับ
ตารางที่ 55 แสดงจำนวน และร้อยละต่อเหตุผลหรือข้อเสนอแนะของความพึงพอใจในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
จำนวน ร้อยละ
สถานทีน่ ั่งรอ หรือนั่งรับบริการ
สถานที่นั่งไม่เพียงพอ
21
95.45
มีน้ำดื่ม และกาแฟให้บริการฟรี
1
4.55
รวมทั้งสิ้น 22
100.00
การมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ
การที่มีบัตรคิวไม่ได้มีประโยชน์ เนื่องจากไม่มีการ
11
50.00
ดำเนินงานตามลำดับคิว
มีบัตรคิวก็ไม่ได้ทำให้เร็วขึ้น
4
18.18
ไม่มีเครื่องกดบัตรคิว
6
27.27
ติดตั้งเครื่องไม่ชัดเจน
1
4.55
รวมทั้งสิ้น 22
100.00
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
ที่จอดรถน้อย
13
92.86
เจ้าหน้าที่ไม่ความสะดวกหรือความร่วมมือ
1
7.14
รวมทั้งสิ้น 14
100.00
ความรวดเร็วในการรอคิว และการดำเนินการ
ล่าช้ามาก
23
88.46
รอคิวการดำเนินการต้องรอผู้เข้าร่วมประมูลด้วย
3
11.54
รวมทั้งสิ้น 26
100.00
จากการพิจารณาตารางที่ 54 เมื่อถามถึงเหตุผล หรือข้อเสนอแนะของความพึงพอใจต่อประเด็น
การเข้ารับบริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ผลการสำรวจพบว่า
- สถานทีน่ ั่งรอ หรือนั่งรับบริการ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.45 ระบุ ที่นั่งน้อย รองลงมา ร้อยละ
4.55 ระบุ มีน้ำดื่ม และกาแฟให้บริการฟรี
- การมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ พบว่าครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 50.00 ระบุ การที่มีบัตรคิว
ไม่ได้มีประโยชน์ เนื่องจากไม่มีการดำเนินงานตามลำดับคิว รองลงมา ร้อยละ 27.27 ระบุ ไม่มีเครื่องกดบัตรคิว
และร้อยละ 18.18 ระบุ มีบัตรคิวก็ไม่ได้ทำให้เร็วขึ้น ตามลำดับ
- สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.86 ระบุ ที่จอดรถน้อย และร้อยละ
7.14 ระบุ เจ้าหน้าที่ไม่ความสะดวกหรือความร่วมมือ
- ความรวดเร็วในการรอคิว และการดำเนินการ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.46 ระบุ ล่าช้ามาก
รองลงมาร้อยละ 11.54 ระบุ รอคิวการดำเนินการต้องรอผู้เข้าร่วมประมูลด้วย
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ตารางที่ 56 แสดงจำนวน และร้อยละต่ออุปสรรคหรือปัญหาที่ได้จากการรับบริการ
อุปสรรคหรือปัญหา
จำนวน
ไม่มีคนดำเนินการแทนกันได้ หากเจ้าหน้าที่ที่รับชอบไม่มา และบริการไม่ดี
16
การขอสำนวน คำสั่งของเจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
12
สถานที่จอดรถน้อย และที่อยู่ไม่ชัดเจน
3
ล่าช้าในการให้บริการ / การวางมัดจำด้วยบัตรเครดิตใช้เวลานานมาก
24
ในการประมวลทรัพย์ใช้เวลาเร็วเกินไป
5
ติดต่อทางโทรศัพท์ยาก ทุกหมายเลขติดต่อไม่ได้
6
ลงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ทันต่อเหตุการณ์ เช่น ใบประกาศขาย
7
ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้มาติดต่อยังไม่ดีพอ และเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
11
รวมทั้งสิ้น
84

ร้อยละ
19.05
14.29
3.57
28.57
5.95
7.14
8.33
13.10
100.00

จากการพิจารณาตารางที่ 56 เมื่อถามถึง อุปสรรคหรือปัญหาที่ได้จากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกรมบังคับคดี ผลการสำรวจพบว่าเกินกว่า 1 ใน 4 หรือร้อยละ 28.57 ระบุ ล่าช้าในการให้บริการ /
การวางมัดจำด้วยบัตรเครดิตใช้เวลานานมาก รองลงมา ร้อยละ 19.05 ระบุ ไม่มีคนดำเนินการแทนกันได้
หากเจ้ า หน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบไม่ ม า และบริ ก ารไม่ ด ี และร้ อ ยละ 14.29 ระบุ การขอสำนวน คำสั่ ง
ของเจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน ร้อยละ 13.10 ระบุ ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้มาติดต่อยังไม่ดีพอ และเจ้าหน้าที่
ไม่เพียงพอ ร้อยละ 8.33 ระบุ ลงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ทันต่อเหตุการณ์ เช่น ใบประกาศขาย และร้อยละ 7.14
ระบุติดต่อทางโทรศัพท์ยาก ทุกหมายเลขติดต่อไม่ได้ ตามลำดับ
ตารางที่ 57 แสดงจำนวน และร้อยละต่อระดับความคาดหวังหรือความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน
ความคาดหวัง หรือข้อคิดเห็น
จำนวน
ร้อยละ
ไม่มีความยืดหยุ่นในการทำงาน / ระบบไม่รองรับ ทำงานล่าช้า
12
11.32
จะรักษาคุณภาพและพัฒนาให้ดีขึ้น / มีผู้เชี่ยวชาญในการตอบคำถาม
22
20.77
มีการประมูลได้จากที่ทำงานและที่บ้านโดยใช้ออนไลน์
6
5.66
การดำเนินงานของกระบวนการประมูลซื้อขายทรัพย์ / การขายทอดตลาด
12
11.32
ที่มีอยู่ดีอยู่แล้ว
ให้มีความชัดเจนในการประกาศทางเว็บไซต์มากกว่านี้
10
9.43
ติดต่อทางโทรศัพท์ยากมาก และที่จอดรถน้อย
7
6.60
ใช้เวลานานมากในการติดต่อขอรับโฉนด และกระบวนการหลังการขายช้ามาก
5
4.72
ให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ในการดำเนินงานให้มากกว่านี้ เพิ่มช่องทาง
7
6.60
ออนไลน์
ที่นั่งไม่เพียงพอ
7
6.60
ปรับปรุงทั้งระบบทุกหน่วยงาน / ให้ดำเนินการให้รวดเร็ว และสะดวก
18
16.98
รวมทั้งสิ้น 106
100.00
จากการพิจ ารณาตารางที่ 57 เมื่อถามถึง ความคาดหวังต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดี
ผลการสำรวจพบว่า 2 ใน 5 หรือร้อยละ 20.77 ระบุ จะรักษาคุณภาพและพัฒนาให้ดีขึ้น / มีผู้เชี่ยวชาญ
ในการตอบคำถาม รองลงมา ร้อยละ 16.98 ปรับปรุงทั้งระบบทุกหน่วยงาน / ให้ดำเนินการให้รวดเร็ว
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และสะดวก ร้อยละ 11.32 ระบุ ไม่มีความยืดหยุ่นในการทำงาน / ระบบไม่รองรับ ทำงานล่าช้า เช่นเดียวกันกับ
ดีอยู่แล้ว และร้อยละ 9.43 ระบุ ให้มีความชัดเจนในการประกาศทางเว็บไซต์มากกว่านี้ ตามลำดับ
หมายเหตุ ผู้รับบริการตอบแบบสำรวจในกระบวนการบังคับคดีแพ่ง รวม 558 คน ให้ข้อเสนอแนะ
106 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00
1.2.7 ผลการสำรวจกระบวนการวางทรัพย์
ตารางที่ 58 แสดงจำนวน ร้อยละ และสถานที่ของผู้มารับบริการที่เกี่ยวกับกระบวนการวางทรัพย์
หน่วยงาน
จำนวน
ร้อยละ
ส่วนกลาง
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 - 6
76
64.35
ส่วนภูมิภาค
กลุ่มจังหวัดที่ 2 ชลบุรี สาขาพัทยา และระยอง
41
24.98
กลุ่มจังหวัดที่ 3 นครราชสีมา และอุบลราชธานี
14
8.54
กลุ่มจังหวัดที่ 5 เชียงใหม่ และเชียงราย
1
0.61
กลุ่มจังหวัดที่ 7 ราชบุรี และกาญจนบุรี
1
0.61
กลุ่มจังหวัดที่ 8 สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
13
7.93
กลุ่มจังหวัดที่ 9 ตรัง และสงขลา
18
10.98
รวมทั้งสิ้น
164
100.00
จากการพิจารณาตารางที่ 58 เมื่อถามถึงผู้รับบริการที่ระบุ หน่วยงาน ผลการสำรวจพบว่า
- ส่วนกลาง พบว่า จำนวนมากหรือร้อยละ 64.35 ระบุ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-6
- ส่วนภูมิภาค พบว่า มากที่สุดคือร้อยละ 24.98 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 2 ชลบุรี สาขาพัทยา และระยอง
รองลงมาร้อยละ 10.98 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 9 ตรัง และสงขลา ร้อยละ 8.54 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 3 นครราชสีมา
และอุบลราชธานี ร้อยละ 7.93 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 8 สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
และร้อยละ 0.61 ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 5 เชียงใหม่ และเชียงราย เช่นเดียวกันกับที่ระบุ กลุ่มจังหวัดที่ 7 ราชบุรี
และกาญจนบุรี
หมายเหตุ : ในช่วงระยะเวลาเก็บข้อมูล พบว่า กลุ่มจังหวัดที่ 1 กลุ่มจังหวัดที่ 4 และกลุ่มจังหวัดที่ 6
ไม่มีผู้มาใช้บริการในกระบวนการวางทรัพย์
ตารางที่ 59 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคาดหวัง
กระบวนการวางทรัพย์

ค่าเฉลี่ย

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์ที่มีอยู่ เช่น
เว็บไซต์ แผ่นพับ วีดีทัศน์ เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้ 9.56
ข่าวสารของคุณ
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ชี้แจงขั้นตอน วิธีการวางทรัพย์
9.72
และให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน
การวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้คุณมั่นใจว่าหลุดพ้น
9.74
จากการเป็นหนี้ได้
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ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
ร้อยละ
มาตรฐาน
ความคาดหวัง
1.223

95.56

มากที่สุด

0.995

97.16

มากที่สุด

0.952

97.45

มากที่สุด

ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
ร้อยละ
มาตรฐาน
ความคาดหวัง
เจ้าหน้าที่มีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการด้วยความเต็มใจ 9.74
0.900 97.41 มากที่สุด
กระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีมีความสะดวก
9.67
0.955 96.71 มากที่สุด
รวดเร็ว
การเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงานบังคับคดี
9.70
0.775 97.00 มากที่สุด
ทั่วประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวกต่อคุณ
กระบวนการวางทรัพย์

ค่าเฉลี่ย

จากการพิจารณาตารางที่ 59 เมื่อถามถึง ความคาดหวังในการรับบริการ ผลการวิเคราะห์พบว่า
ส่วนใหญ่มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.74 คิดเป็นร้อยละ 97.45 ระบุ การวางทรัพย์
ของกรมบังคับคดี ทำให้คุณมั่นใจว่าหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ได้ รองลงมาส่วนใหญ่มีความคาดหวังอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.74 คิดเป็นร้อยละ 97.41 ระบุ เจ้าหน้าที่มีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการด้วยความเต็มใจ
และส่วนใหญ่มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 9.72 คิดเป็นร้อยละ 97.16 ระบุ เจ้าหน้าที่
ให้คำปรึกษา ชี้แจงขั้นตอนวิธีการวางทรัพย์ และให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจนตามลำดับ
ตารางที่ 60 แสดงค่าเฉลี่ยต่อระดับความคิดเห็นต่อการได้รับปฏิบัติจริง
ส่วน
กระบวนการวางทรัพย์
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์
ที่มีอยู่ เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ วีดิทัศน์ เพียงพอ
8.18
1.706
ต่อการสร้างการรับรู้ข่าวสารของคุณ
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ชี้แจงขั้นตอน วิธีการวางทรัพย์
8.42
1.359
และให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน
การวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้คุณมั่นใจ
8.40
1.529
ว่าหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ได้
เจ้าหน้าที่มีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการ
8.46
1.398
ด้วยความเต็มใจ
กระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีมีความสะดวก
8.23
1.462
รวดเร็ว
การเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงาน
บังคับคดีทั่วประเทศเป็นการอำนวยความสะดวก 8.41
1.379
ต่อคุณ

ร้อยละ

ระดับความ
คิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติจริง

81.79

มากที่สุด

84.25

มากที่สุด

84.00

มากที่สุด

84.60

มากที่สุด

82.33

มากที่สุด

84.08

มากที่สุด

จากการพิ จ ารณาตารางที ่ 60 เมื ่ อ ถามถึ ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ การปฏิ บ ั ต ิ จ ริ ง ในการรั บบริ การ
ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ต่อการปฏิบัติจริง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.46 คิดเป็น
ร้อยละ 84.60 ระบุ เจ้าหน้าที่มีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการด้วยความเต็มใจ รองลงมา มีความคิดเห็น
ต่อการปฏิบัติจริง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.42 คิดเป็นร้อยละ 84.25 ระบุ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา
ชี้แจงขั้นตอน วิธ ีการวางทรัพย์ และให้คำแนะนำ ได้อย่างชัดเจน และมีความคิดเห็นต่อ การปฏิบัต ิ จ ริ ง
อยู ่ ใ นระดั บ มากที ่ส ุด มี ค ่ า เฉลี ่ ย 8.41 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 84.08 ระบุ การเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์
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ผ่านสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศเป็นการอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 8.40 คิดเป็นร้อยละ 84.00 ระบุ
การวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้คุณมั่นใจว่าหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ได้ ตามลำดับ
ตารางที่ 61 แสดงค่าเฉลี่ย และค่า Top 3 Boxes ต่อระดับความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง
ค่าเฉลี่ย Top 3 Boxes
กระบวนการวางทรัพย์
Top 3 Boxes ค่าเฉลี่ย
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์ที่มีอยู่
9.56
93.66 เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ วีดิทัศน์ เพียงพอต่อการสร้าง
75.17
8.18
การรับรู้ข่าวสารของคุณ
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ชี้แจงขั้นตอน วิธีการวางทรัพย์
9.72
97.16
83.56
8.42
และให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน
การวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้คุณมั่นใจว่า
9.74
97.87
82.07
8.40
หลุดพ้นจากการเป็นหนี้ได้
เจ้าหน้าที่มีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการ
9.74
97.96
78.00
8.46
ด้วยความเต็มใจ
กระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีมีความสะดวก
9.67
97.20
73.29
8.23
รวดเร็ว
การเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงาน
9.70
96.43
79.58
8.41
บังคับคดีทั่วประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวกต่อคุณ
จากการพิจ ารณาตารางที่ 61 เมื่อถามถึง ความคาดหวัง และความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง
ในการเข้ารับบริการ ผลการวิเคราะห์พบว่า เจ้าหน้าที่มีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการด้วยความเต็มใจ
มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.74 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 97.96
มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.46 คิดเป็นร้อยละ 3
คะแนนสูงสุดเท่ากับ 78.00 รองลงมา การวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีทำให้คุณมั่นใจว่าหลุดพ้นจากการ
เป็นหนี้ได้ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.74 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุด
เท่ากับ 97.87 มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.40
คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 82.70 และเจ้าหน้าที่ให้คำปรึก ษา ชี้แจงขั้นตอน วิธีการวางทรัพย์
และให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน มีความคาดหวังอยู่ในระดับ มากที่สุด หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 9.72 คิดเป็น
ร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 97.16 มากกว่าความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง ซึ่งอยู่ในระดับมากที่ สุ ด
หรือมีค่าคะแนนเท่ากับ 8.42 คิดเป็นร้อยละ 3 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 83.56 ตามลำดับ
ตารางที่ 62 แสดงจำนวน และร้อยละต่ออุปสรรคหรือปัญหาที่ได้จากการรับบริการ
อุปสรรคหรือปัญหา
จำนวน
ร้อยละ
การทำงานล่าช้า ควรมีบัตรคิว
20
76.93
การหาสำนวนช้ามาก
4
15.38
ความเป็นธรรม และมีความถูกต้อง
2
7.69
26
100.00
รวมทั้งสิ้น
จากการพิจารณาตารางที่ 62 เมื่อถามถึง อุปสรรคหรือปัญหาที่ได้จากการรับบริการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกรมบังคับคดี ผลการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.63 ระบุ การทำงานล่าช้า ควรมีบัตรคิว รองลงมา
ร้อยละ 15.38 ระบุ การหาสำนวนช้ามาก และร้อยละ 7.69 ระบุ ความเป็นธรรม และมีความถูกต้อง ตามลำดับ
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ตารางที่ 63 แสดงจำนวน และร้อยละต่อความคาดหวังหรือความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน
ความคาดหวัง หรือข้อคิดเห็น
จำนวน
ให้พัฒนาระบบการทำงาน และปฏิบัติงานให้รวดเร็วมากกว่านี้
7
ให้ข้อมูลอย่างชัดเจน และอธิบายอย่างถูกต้องแก่ผู้ให้บริการ
4
การดำเนินงานของกระบวนการวางทรัพย์ที่มีอยู่ดีอยู่แล้ว
2
การประชุมออนไลน์
2
ไม่คาดหวังหรือไม่มีการพัฒนาเลย
2
ทำบัญชีช้ามาก
2
ควรปรับปรุงห้อง 5 ชั้น 7 ให้มีที่นั่งมาตรฐานมากกว่านี้
2
ที่จอดรถน้อยเกินไป
1
รวมทั้งสิ้น 22

ร้อยละ
31.82
18.18
9.09
9.09
9.09
9.09
9.09
4.55
100.00

จากการพิจ ารณาตารางที่ 63 เมื่อถามถึง ความคาดหวังต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดี
ผลการสำรวจพบว่า หรือร้อยละ 31.82 ระบุ ให้พัฒนาระบบการทำงาน และปฏิบัติงานให้รวดเร็วมากกว่านี้
รองลงมา ร้อยละ 18.18 ระบุ ให้ข้อมูลอย่างชัดเจน และอธิบายอย่างถูกต้องแก่ผู้ให้ บริการ ร้อยละ 9.09
ระบุ ดีแล้วเช่นเดียวกับการประชุมออนไลน์ ไม่คาดหวังหรือไม่มีการพัฒนาเลย ทำบัญชีช้ามาก ควรปรับปรุง
ห้อง 5 ชั้น 7 ให้มีที่นั่งมาตรฐานมากกว่านี้ที่ระดับคะแนนเท่ากัน และร้อยละ 4.55 ระบุ ที่จอดรถน้อยเกินไป
ตามลำดับ
หมายเหตุ ผู้รับบริการตอบแบบสำรวจในกระบวนการวางทรัพย์ รวม 164 คน ให้ข้อเสนอแนะ 22 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.41
2. ผลการเปรียบเทียบผลการสำรวจระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตารางที่ 64 แสดงร้อยละความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2562 กับปี พ.ศ. 2563
กระบวนการบังคับคดี
กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม
กระบวนการบังคับคดีแพ่ง
กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ / การขายทอดตลาด
กระบวนการวางทรัพย์

ปี 2562
88.20
88.10
82.70
82.60
82.70
70.90
83.60
83.60

ปี 2563
90.20
89.70
85.60
84.70
86.20
84.60
87.00
85.70

จากการพิจ ารณาตารางที่ 64 เมื่อถามถึง ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม
ผลสำรวจพบว่า
• กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม ในปี 2563 มีค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 90.20 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น
มากกว่า ปี 2562 ที่มีค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 88.20
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• กระบวนการบังคับคดีแพ่ง ในปี 2563 มีค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 89.70 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น
มากกว่า ปี 2562 ที่มีค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 88.10
• กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย ในปี 2563 มีค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 85.60 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น
มากกว่า ปี 2562 ที่มีค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 82.70
• กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ในปี 2563 มีค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 84.70 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น
มากกว่า ปี 2562 ที่มีค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 82.60
• กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในปี 2563 มีค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 86.20
ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า ปี 2562 ที่มีค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 82.70
• กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ในปี 2563 มีค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ
84.60 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า ปี 2562 ที่มีค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 70.90
• กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ / การขายทอดตลาด ในปี 2563 มี ค่า ความเชื่อมั่น ร้อยละ
87.00 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า ปี 2562 ที่มีค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 83.60
• กระบวนการวางทรัพย์ ในปี 2563 มีค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 85.70 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น
มากกว่า ปี 2562 ที่มีค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 83.60
ตารางที่ 65 แสดงร้อยละความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดี เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2562 กับปี พ.ศ. 2563
การดำเนินงานของกรมบังคับคดี
ปี 2562 ปี 2563
ความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีภาพรวม
86.60
86.80
มีความโปร่งใสทุกขั้นตอนของการดำเนินงานและบริการ
81.60
86.60
ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและบริการ
85.00
87.30
การบังคับคดีตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาลเพื่อให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
79.40
87.40
ได้รับชำระหนี้
ดำเนินการขายด้วยความโปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด
85.20
89.10
จากการพิจ ารณาตารางที่ 65 เมื่อถามถึง ความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม
ผลสำรวจพบว่า
• ความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีภาพรวม ในปี 2563 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.80
ซึ่งมีค่าความพึงพอใจมากกว่า ปี 2562 ที่มีค่าความพึงพอใจ ร้อยละ 86.60
• มีความโปร่งใสทุกขั้นตอนของการดำเนินงานและบริการ ในปี 2563 มีความพึงพอใจ ร้อยละ
86.60 ซึ่งมีค่าความพึงพอใจมากกว่า ปี 2562 ที่มีค่าความพึงพอใจ ร้อยละ 81.60
• ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและบริการ ในปี 2563 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.30
ซึ่งมีค่าความพึงพอใจมากกว่า ปี 2562 ที่มีค่าความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00
• การบังคับ คดีตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาลเพื่อให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้รับชำระหนี้
ในปี 2563 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.40 ซึ่งมีค่าความพึงพอใจมากกว่า ปี 2562 ที่มีค่าความพึงพอใจ
ร้อยละ 79.40
• ดำเนินการขายด้วยความโปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด ในปี 2563 มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 89.10 ซึ่งมีค่าความพึงพอใจมากกว่า ปี 2562 ที่มีค่าความพึงพอใจ ร้อยละ 85.20
Super poll | ๑๐๒

3. สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
3.1 สรุปสัมภาษณ์เชิงลึก (อธิบดีกรมบังคับคดี)
สัมภาษณ์ ๑) นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี
ภาพรวมในปัจจุบันของ “กรมบังคับคดี” ในมุมมองของภาคส่วนต่าง ๆ คือ กรมบังคับคดี
มีภารกิจในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลโดยมีสถานะอยู่ตรงกลางระหว่างความขัดแย้ง
ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ ซึ่งกรมบังคับคดีปฏิบัติหน้าที่ภายหลังคำพิพากษา เมื่อศาลสั่งให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ต้องถูกบังคับ กรมบังคับคดีจึงต้องดำเนินการตามกระบวนการบังคับคดี ซึ่งต้องบังคับให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
นำเงินมาชำระหนี้ให้อีกฝ่ายหนึ่ง รวมไปถึงบทบาทสำคัญต่อศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศและยกระดับ
ภาพลักษณ์องค์กร ในขณะเดียวกัน กรมบั งคับคดี ยังมีบทบาทสำคัญเรื่องการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
ในด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศและด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการแก้ปัญหาการล้มละลายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะตั วชี้ว ัดที่ ๙ การบังคับคดี เป็น ไปตามข้อตกลง และตัว ชี้ว ัดที่ ๑๐ การแก้ไขปัญหาล้มละลาย
ไปยังธนาคารโลก และได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นเป็นลำดับที่ ๒๓ ของโลก เป็นอันดับ ๑ ของอาเซียน โดยประเทศไทย
เลื่อนอันดับจากอันดับที่ ๔๖ เป็นอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๙๐ ประเทศทั่วโลก
ปัญหาที่สำคัญของกรมบังคับคดีคือ การบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
ซึ่งมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรม
คือ ฝ่ายเจ้าหนี้ และฝ่ายลูกหนี้ ซึ่งฝ่ายเจ้าหนี้มีความประสงค์หลัก คือการได้รับการชำระหนี้ให้เร็วและเป็นไปตาม
คำสั่งศาล ในขณะที่ฝ่ายลูกหนี้ประสงค์ให้ประนีประนอมและมีการเจรจาหรือไกล่เกลี่ย และหากทั้ง ๒ ฝ่าย
สามารถตกลงกันได้ก็จะไม่เกิดการบังคับคดี แต่สิ่งที่เกิดขึ้น คือ ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลทำให้ฝ่ายเจ้าหนี้
ต้ อ งให้ เ จ้ า หน้ า ที ่ ข องรั ฐ มาทำหน้ า ที ่ ด ำเนิ น การตามคำสั ่ ง ศาล โดยบางครั ้ ง ลู ก หนี ้ ท ราบคำสั ่ ง ศาล
แล้วแต่ต้องการให้การชำระหนี้ทอดยาวออกไปอีก เนื่องจากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ นอกจากนี้ ปัญหาและ
อุปสรรคสำคัญ คือ ทั้ง ๒ ฝ่ายมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น เจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีจึงต้องพูดคุย
กับทุกฝ่ายเพื่อให้เข้าใจตรงกับสิ่งที่จะต้องดำเนินการตามคำสั่งศาล ซึ่งต้องชี้แจงข้อเท็จจริงของข้อกฎหมาย
ให้เจ้าหนี้และลูกหนี้เข้าใจ แต่ว่าความถูกต้องไม่ถูกใจและถูกต้องยอมรับได้ แต่จะถูกใจหรือไม่ก็ไม่สามารถตอบได้
จึงเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่ง พบว่า ในช่วง ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมา กรมบังคับคดีกำลังเผชิญกับปัญหา
ด้านบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่เกษียณอายุและลาออกจากงานมีค่อนข้างมาก ซึ่งกรมได้ดำเนินแนวทาง
การสร้างความผูกพัน ในองค์การ และพัฒ นาความพร้อมโดยการจัดอบรมให้ความรู้ ที่ห ลากหลายให้เป็น
สหวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นการใช้กำลังคนที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายมิติ นอกจากความเป็นนักกฎหมาย
อันเป็นบทบาทหน้าที่หลักของบุคลากรกรมบังคับคดีเท่านั้น
ในช่ว งปลายปี ๒๕๖๒ ถึงปัจ จุบั น จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 19
กรมได้ร ับ มอบหมายให้ห าแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อแบ่งเบาภาระจากลูกหนี้ ทั้งนี้ ปัจจัยที่สำคัญ
คือ ประชาชนมีภาวะว่างงานและไม่มีรายได้ที่จะชำระหนี้ ในขณะเดียวกันกรมยังมีภารกิจในการดำเนินการ
บังคับคดี ขายทอดตลาดทรัพย์ ซึ่งกรมได้วิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยหากจะให้งด
การบั ง คั บ คดี ไ ด้ จะต้องมี คำสั่ งศาล หรือเจ้ าหนี้ ของดการบั งคั บคดีโดยต้ อ งได้ รั บความยิ นยอมจากลู กหนี้
จากปัญหาดังกล่าว กรมได้เชิญเจ้าหนี้กลุ่มสถาบันการเงินมาร่วมหารือ เพื่อสร้างความร่วมมือในการช่วยชะลอ
การยึดทรัพย์ไปอีกเป็นระยะเวลา ๓ เดือนซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี แต่หากคดีใด
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ที่จะพ้นระยะเวลาบังคับคดี เจ้าหนี้ก็ยังสามารถมาตั้งเรื่องได้ตามปกติ เมื่อเปรียบเทียบสถิติการดำเนินการบังคับคดี
ในช่วง ๓ เดือน จะเห็นว่าช่วงชะลอการยึดทรัพย์ในเดือนเมษายน มีสำนวนยึด 2,236 คดี เดือนพฤษภาคม
มีสำนวนยึด 3,956 คดี เดือนมิถุนายน มีสำนวนยึด 7,324 คดี และเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว
พบได้ว่า ในเดือนกรกฎาคม มีสำนวนยึด 14,645 คดี เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย 3 เดือน ร้อยละ 225.01 และ
หากเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 พบว่าปี พ.ศ. 2560 มีสำนวนยึด 72,811 คดี
ปี พ.ศ. 2561 มีสำนวนยึด 86,463 คดี ปี พ.ศ. 2562 มีสำนวนยึด 101,015 คดี และในปี พ.ศ. 2563
มีสำนวนยึด 109,466 คดี จากช่วงระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ทำให้ปริมาณงานที่เข้ามา กรมบังคับคดีลดลง
ประกอบกั บ มาตรการ Work from Home ซึ ่ ง ทำให้ เ จ้ า หน้ า ที ่ ม ี เ วลาในการบริ ห ารจั ด การงานมากขึ้ น
เช่น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี มีเวลาในการพิจารณาสำนวนคดี และเตรียมพร้อมคดี
ที่จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ค้างอยู่ในปริมาณมาก
เปรียบเทียบส่านวนยึดทรัพย์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
จ่านวน : คดี
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หลังจากพ้น ระยะเวลาชะลอการยึดทรัพย์ 3 เดือน พบว่า กรมมีปริมาณคดีและทรัพย์สิ น
ที่จะต้องทำการขายทอดตลาดเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ กรมมีนโยบายเร่ง (5 ร.) เพื่อทำการผลักดันทรัพย์สินดังกล่าว
ประกอบด้ วย 1) เร่ งรั ดอนุ ญาตขาย 2) เร่ งรั ด ประชุ มคณะกรรมการกำหนดราคาทรั พย์ 3) เร่ งรั ดประกาศขาย
4) เร่งรัดทำบัญชีร ับ - จ่าย 5) เร่งรัดสำนวนคดี และได้ออกประกาศคณะกรรมการกำหนดหลัก เกณฑ์
ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด รวมทั้ง มอบหมายให้หน่วยงานภายใน
สั ง กั ด ทั ้ ง ส่ ว นกลาง และส่ ว นภู ม ิ ภ าค จั ด การขายทอดตลาดทรั พ ย์ ส ิ น ทั ่ ว ประเทศ เพื ่ อ เป็ น การเร่ ง รั ด
การขายทอดตลาดและเร่งรัด การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้เร็วขึ้น ทั้งนี้ กรมตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
เพื่อให้สามารถหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ ไม่ต้องถูกบังคับคดี หรือถูกฟ้องล้มละลาย โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน สถาบันการเงิน จัดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
โดยในปี 2563 ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำเร็จมากกว่า 21,000 คดี ทุนทรัพย์มากกว่า 9,400 ล้านบาท ความสำเร็จ
คิดเป็นร้อยละ 92

Super poll | ๑๐๔

กรมได้มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกทั้งในด้าน Agenda Base และ Area Base เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้และบริการด้านการบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ และได้นำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application มาใช้
ในการอำนวยความสะดวกให้ แ ก่ ผ ู ้ ร ั บ บริ ก าร เช่ น LED Property (การค้ น หาทรั พย์ ส ิ นขายทอดตลาด
โดยเชื่อมโยมกับ Land Map กรมที่ดิน) LED Queue (ระบบจองคิวล่วงหน้า) LED Streaming (ชมการถ่ายทอดสด
การขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดี) LED ABC (ข้อมูลบุคคลหรือนิติบุคคลที่ล้มละลาย) LED Debt Info
(ตรวจสอบข้อมูล การอายัดเงิน ในคดีแพ่ง ตรวจสอบยอดหนี้คงเหลือ) e Filing (การโอนเงินค่าเลี้ยงชีพ
ของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย การโอนเงินส่วนแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ การยื่นคำร้องผ่านอิเล็กทรอนิกส์) โดยไม่ต้องเดินทาง
มายังกรมบังคับคดี และe – Petition (ระบบรับเรื่องร้องเรียน) รวมทั้ง ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้มีความเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โดยการฝึกอบรม การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ผ่าน Intranet
และได้จัดอบรมให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
กฎหมายในชีว ิตประจำวัน การไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และความรู้ทางด้านเสริมสร้างสุขภาพ
ทางการเงินให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ SMEs ลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง เช่น เกษตรกร รวม 259 ครั้ง
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 32,817 คน เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีอีก
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3.2 สรุปสัมภาษณ์เชิงลึก (อัยการ)
สัมภาษณ์ ๑) นายวิรัช สันติภาพ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สรุปบทสัมภาษณ์ เมื่อสอบถามถึงกระบวนการการบังคับคดีในภาพรวมของกรมบังคับคดี
ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความคิดเห็นว่ากรมบังคับคดีมีหน้าที่ในส่วนบังคับคดีเรื่องทรัพย์สินให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ของศาล ซึ่งเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของศาลจะต้องไปดำเนินการตั้งเรื่องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลออกคำสั่งบั งคับคดี
โดยเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องมีหน้าที่ในการชี้ทรัพย์หรือนำสืบทรัพย์ของลูกหนี้เพื่อดำเนินการอายัดทรัพย์
ต่อไป ทั้งนี้หากมีการขับไล่หรือรื้อถอน หากเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ดำเนินการขับไล่แต่ลูกหนี้ปฏิเสธ
และมีการร้องขอความร่วมมือมายังกรมบังคับคดีทางกรมบังคับคดีก็ยินดีไปร่วมในการดำเนินการโดยเจ้าหนี้
ตามคำพิพากษาต้องเป็นผู้ยื่นเรื่องร้องขอให้ศาลออกหมายจับกุมเพื่อไปบังคับคดีให้เป็นไปตามพิพากษา
สำหรับในส่วนการบังคับคดีแทนหากอยู่นอกเขตอำนาจศาลก็จะมีกระบวนการสร้างเรื่อง
ร้องเรียนและมีการประสานกั บศาลเพื่อบังคับคดีที่ สบก ๒. ที่อยู่ตรงสาธรเพื่อส่งเรื่องทั้งหมดไปยัง ศาล
ในเขตพื้นที่นั้น ๆ เพื่อยึดทรัพย์แทน
เมื่อเรามองถึงผลทางบวกและผลทางลบของกระบวนการบังคับคดีผู้ให้สัมภาษณ์แจ้งว่า
ปัจจัยทางลบคือ
ปริมาณงานมีมาก และปัญหาการรอคิวเป็นเวลานาน ซึ่งบางครั้งพบว่ามีการแซงคิวจนทำให้
เกิดปัญหาถกเถียงกัน ทั้งนี้ แก้ปัญหาแล้วโดยการโทรนัดล่วงหน้าในเว็บไซต์ ซึ่งเป็นผลดี อีกทั้งมีการทำบันทึก
ความร่ว มมือระหว่างกรมบังคับ คดีกั บ สำนักงานอัย การสูงสุด เรื่องการบังคับคดีโ ทษปรับกับบังคั บ คดี
ปรับนายประกัน
ปัญหาล่าช้าในเรื่องการตั้งเรื่องขายทอดทรัพย์ซึ่งมีขั้นตอนและเงื่อนไขของกฎหมายเงื่อนไข
ไม่ได้มีแค่คนซื้ออย่างเดียว ซึ่งหากขายไม่ได้ก็ต้องรอไม่สามารถไปบังคับขายได้ ซึ่งบางครั้งก็ต้องมีการยกเลิก
ประกาศขาย ยิ่งในช่วงโควิ ด ทำให้ต้องยกเลิกการขายไป ๓ - ๔ เดือน แต่หากเมื่อขายเสร็จก็ต้องจัดทำบัญชี
รับ-จ่าย เมื่อได้รับเงินมาก็ต้องทำนำส่งเจ้าหนี้ต่อไปซึ่งมีกระบวนการกำกับการปฏิบัติอยู่ อันนี้ก็เป็นปัญหา
และข้อจำกัดที่ควบคุมไม่ได้
ปัญหาปริมาณงานมีมาก และมีการหลงลืม โดยเฉพาะเรื่องการอายัดเงินบางครั้งรอจนครบ
๑ เดือน ตามข้อกำหนดถึงรู้ว่าไม่ได้ตั้งเรื่อง หรือการบังคับคดีจะแจ้งมาว่าธนาคารไม่ส่งเรื่องมาเพราะอะไร
ปัจจัยทางบวกคือ
สำหรับการทำงานร่วมอย่างมีประสิทธิภาพตอนนี้ก็มีการทำบันทึกข้อตกลงความเข้า ใจ
และมีเว็บไซต์ให้นัดวันล่วงหน้าและสามารถสืบค้นได้ว่านัดให้มาวันไหน
บทสรุปที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกรมบังคับคดีคือการกำหนดกติกาในการตั้งเรื่อง
การกำหนดคิวในการให้บริการที่ต้องเขียนข้อกำหนดที่ชัดเจนและทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกติการวมถึงประเด็น
การทำบัญชีเพื่อจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาให้เสร็จสิ้นโดยเร็วภายในระยะเวลา ๑ เดือนหลังจาก
ได้รับเงินแล้วซึ่งเป็นไปตามกระบวนการดำเนินงานของกรมบังคับคดี
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สัมภาษณ์ ๒) นายวิเชียร สุวรรณบรรจง อัยการอาวุโส สำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช
สำนักงานอัยการสูงสุด
สรุป บทสัมภาษณ์ เมื่อสอบถามถึงกระบวนการบั งคับ คดี ในภาพรวมของกรมบั งคั บ คดี
ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความคิดเห็นว่ากฎและระเบียบบางเรื่องก็ดี บางเรื่องก็เอาจากต่างประเทศมา โดยไม่ได้เข้าใจ
วัฒนธรรมประเพณีอันเป็นที่มาของกฎและระเบียบที่สร้างปัญหาให้กับเราอย่าง เช่น พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครอง
ได้มีการดำเนินงานตามแบบฝรั่งเศสแต่ใช้ระบบกฎหมายของอังกฤษ ซึ่งประสบปัญหาคือการแปลภาษาเนื้อหา
สาระจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ ง อย่างเช่นเยอรมนีมีสำนักงานกลางกรมบังคับคดี เราเอามาแค่หน้า ที่
และวัฒนธรรมประเพณีของประเทศนั้น
เมื่อเรามองถึงผลทางบวกและผลทางลบของกระบวนการบังคับคดีผู้ให้สัมภาษณ์แจ้งว่า
ปัจจัยทางลบคือ
ปัญหาหนี้ฟ้องร้องกับทรัพย์ที่ยึดมามีมูลค่าที่แตกต่างกันมาก
ปัญหาคนออกระเบียบปฏิบัติไม่เข้าใจถึงบริบทของปัญหาและไม่รู้วิธีการแก้ปัญหาที่แท้จริง
ปัญหาการไม่ได้ให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น ในการบังคับคดีเป็นการใช้อำนาจเพื่อการบังคับ
ปัญหาประชาชนยังมีความเคลือบแคลงใจในผลการบังคับคดี ทำให้มีการต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์
ปัญหาการเจรจาประนีประนอมควรแยกออกจากชั้นพิพากษา เพราะชั้นพิพากษาเป็นการบังคับใช้
ตามกฎหมาย ซึ่งไม่เกี่ยวกับการเจรจาประนีประนอม ทำให้การบังคับคดีล่าช้าเกินความจำเป็น โดยควรใช้
ชั้นอนุญาโตตุลาการมาช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนนี้ไป
เมื่อถามถึงการทำงานระหว่างศาล / อัยการกับกรมบังคับคดีมีอะไรที่เอื้อต่อการดำเนินการ
ให้มีป ระสิทธิภ าพ ผู้ให้ส ัมภาษณ์กล่าวว่า ควรให้อัยการประสานกับกรมบัง คับคดีก่ อนที่เรื่ องจะมาถึ ง
ชั้นพิพากษาเพื่อบังคับ คดี ทั้งนี้เนื่องจากการบังคับคดีเป็นกระบวนการสุดท้ายในกระบวนการยุติธ รรม
เมื่อถามถึงกรมบังคับคดีควรพัฒนาในเรื่องใดเพื่อให้สามารถอำนวยความยุติธรรมกับประชาชนได้มากยิ่งขึ้น
ผู้ตอบสัมภาษณ์กล่าวว่าต้องดูกฎและระเบียบที่ออกมาว่าอันไหนที่ไม่เป็นธรรม มีการต่อสู้ฟ้องร้องบ่อยนั่นคือ
ปัญหาที่ควรไปปรับปรุงแต่พร้อมที่จะทำหรือไม่นั้นก็ไม่สามารถจะระบุได้
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3.3 สรุปสัมภาษณ์เชิงลึก (ศาล)
สัมภาษณ์ ๑) นายนรา เมธาธราธิป ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต
๑. ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน
บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดีถือว่ามีความสำคัญต่อกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้เนื่องมาจากคดีแพ่งที่มีปริมาณมากขึ้น รวมไปถึงการล้มละลายของธุรกิจและการฟื้นฟูกิจการในประเทศไทย
เกิดขึ้นค่อนข้างถี่ ทำให้บทบาทหน้าที่มีความชัดเจน และประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความคาดหวัง
ต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดี
หน้าที่อันสำคัญประการหนึ่งของกรมบังคับคดีก็คือ การวางทรัพย์และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดี รวมถึงการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ถือเป็นภารกิจที่องค์การธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญอยู่บ่อยครั้ง
บทบาทหน้าที่นี้จึงต้องมีความรวดเร็วและยุติธรรม เนื่องมาจากมูลค่าของทรัพย์มีจำนวนมาก และภาคธุรกิจ
ต้องให้การดำเนินงานถูกต้อง ประเมินราคาทรัพย์สินได้อย่างครบถ้วน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการชำระบัญชี
ของนิติบุคคลให้กระจ่างเป็นไปตามหลักฐานตามที่ศาลได้ตัดสินไว้
๒. ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่เกิดจากการบังคับคดี
ผลกระทบในเชิงบวก คือ สามารถนำทรัพย์สินไปสู่การขายทอดตลาดได้ รวมไปถึงการแสดง
ความกระจ่างถึงผลการตัดสินทางกฎหมาย ขณะเดียวกันองค์การธุรกิจที่ถูกบังคับคดีตามคำสั่งศาลก็สามารถ
วางแผนการแก้ไขปัญหาของธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันได้รับผลกระทบ
จากการตัดสินตามคำพิพากษา
ผลกระทบในเชิงลบ คือ การที่ธุรกิจอาจสูญเสียประโยชน์จากการบังคับคดี ไม่ว่าจะเป็น
การประเมินราคาสินทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์การที่ถูกบังคับคดี
หรือแม้แต่การตำหนิของเจ้าหนี้ต่อการแบ่งชำระหนี้ที่ไม่เป็นธรรม
๓. การทำงานระหว่างศาล อัยการและกรมบังคับคดี ปัจจัยที่เอื้อและเป็นอุปสรรคกับ
การปฏิบัติงาน
ปัจจัยที่เอื้อและเกื้อหนุนต่อการทำงานระหว่างศาลกับกรมบังคับคดี คือ ความรวดเร็ว
ในการประสานงานระหว่างสองหน่วยงาน รวมไปถึงรายละเอียดที่ศาลตัดสินที่มีความชัดเจนสามารถนำไปสู่
การบังคับคดีในทางปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ปัจจัยที่เกื้อหนุนยังประกอบไปด้วยบุคลากรของกรมบังคับคดีที่มีความรู้
ความเข้าใจในข้อกฎหมายและคำตัดสินของศาลด้วย
ปัจ จัย ที่เป็น อุป สรรคในการทำงานระหว่างศาลกับกรมบังคับคดี คือ ระบบสารสนเทศ
ที่ยังไม่เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ของบทบาทหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน และช่วงเวลา
การทำงานที่ยังไม่สอดคล้องกัน เพราะปริมาณงานที่มักเป็นไปตามช่วงเวลาแตกต่างกัน
๔. แนวทางหรือนโยบายประการใดที่ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในกรมบังคับคดี
นโยบายสำคัญที่ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในกรมบังคับคดีคือมูลค่าทรัพย์สินที่สามารถผลักดัน
ออกจากระบบของการบังคับคดีได้มีจำนวนสูง การไกล่เกลี่ยกับคู่เจรจาที่มีความเป็นธรรม การวางทรัพย์
เป็นไปด้วยความเหมาะสมถูกต้อง การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบอย่างมีหลักการ รวมไปถึง การให้บริการ
ของบุคลากรด้วยความเป็นมืออาชีพและมีจิตบริการ
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๕. กรมบังคับคดีควรจะประสานงานกับศาลหรืออัยการในเรื่องใดที่จะอำนวยให้การบังคับคดี
เป็นไปอย่างรวดเร็ว
เรื่องที่กรมบังคับ คดีจ ะเกี่ยวข้องกับศาล คือ เรื่องขั้นตอนการดำเนินงานบังคับคดี แ พ่ง
แนวทางและวิธีการดำเนินคดีล้มละลาย ข้อวินิจฉัยตามคำพิพากษาของศาลอันจะเป็นแนวทางในการไกล่เกลี่ย
กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี
๖. กรมบังคับคดีควรพัฒนาด้านใดเพื่อให้อำนวยความยุติธรรมกับประชาชน
ด้านที่ควรพัฒนาคือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้กระบวนการบังคับคดีมีความรวดเร็ ว
ประการถั ด มาคื อ ความรู ้ แ ละทั ก ษะของผู ้ ไ กล่ เ กลี ่ ย รวมไปถึ ง ความรู ้ ใ นการประเมิ น ราคาทรั พ ย์
ในขณะที่การพัฒนาบุคลากรในด้านทักษะการวางทรัพย์จากลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิ์วางทรัพย์ก็มีความสำคัญ
เช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างกรมบังคับคดีและจำนวนบุคลากรในหน่วยงานย่อย พบว่า
กรมบังคับคดีควรมีการจัดหาบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยและชำระบัญชีให้มีจำนวนมากขึ้น จะได้ดำเนินการ
ตามพันธกิจได้อย่างรวดเร็ว
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สัมภาษณ์ ๒) นายอาทร คุระวรรณ ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช
สรุป บทสัมภาษณ์ เมื่อสอบถามถึงกระบวนการบังคับคดีในภาพรวมของกรมบังคับคดี
ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความคิดเห็นว่าศาลปกครองจะมีส่วนบังคับคดีของศาลปกครอง ซึ่งจะทำหน้าที่เหมือน
กับกรมบังคับคดีของศาลยุติธรรม กล่าวคือ เมื่อเจ้าหนี้ ตามคำพิพากษาของศาลซึ่งเป็นผู้ชนะคดีได้ยื่นคำร้อง
ต่อศาลเพื่อให้ศาลออกคำสั่งบังคับคดี เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องมีหน้าที่ในการชี้ทรัพย์หรือนำสืบทรัพย์
ของลูกหนี้ เพื่อทำการอายัดทรัพย์ของลูกหนี้ และนำมาขายเพื่อบรรเทาความเสียหายของเจ้าหนี้ แต่ผลที่ได้
มักพบว่าหน่วยงานของรัฐมักจะปล่อยปละละเลยไม่ชี้หรือนำสืบทรัพย์ของลูกหนี้ ทำให้ภาครัฐได้รับความเสียหาย
ทั ้ ง นี ้ เกิ ด จากการขาดจิ ต สำนึ ก ในความรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที ่ โดยเห็ น ว่ า ไม่ ไ ด้ เ กิ ด ประโยชน์ ก ั บ ตนเอง
ทำให้ได้แต่คำพิพากษาแต่ไม่ได้ทรัพย์ ซึ่งแตกต่างจากภาคเอกชนที่ มีความกระตือรือร้นมากกว่าภาครัฐ
เนื่องจากต้องชี้หรือนำสืบทรัพย์เพื่อนำทรัพย์ดังกล่าวมาขายทอดตลาดเพื่อเป็นการช่วยลดความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น
สิ่งที่น่าสังเกต คือ เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการทำหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ หรือปัญหาจาก
จำนวนเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ
สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ กรมบังคับคดีควรทบทวนอัตรากำลังว่ามีเพียงพอที่จะรองรับปริมาณงาน
ที่มีหรืออาจที่จะเข้ามาในอนาคตและปลูกฝังจิตสำนึกหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่
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3.๔ สรุปสัมภาษณ์เชิงลึก (หน่วยงานภาครัฐ)
สัมภาษณ์ ๑) นายมนัส วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร สำนักงาน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
1. ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ “กรมบังคับคดี” ในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึ ก ษา ในมุ ม มองของผู ้ ต อบแบบสอบถามถ้ า ไม่ ไ ด้ ม าร่ ว มงานกั บ กรมบั ง คั บ คดี
ทุกคนมองว่ากรมบังคับคดีเป็นกรมที่มีประเด็นทำให้ประชาชนหรือเกษตรกรต้องสูญเสียที่ดินทำกิน ซึ่งเป็นมุมมอง
ในเชิงลบแต่ถ้าได้มาทำงานร่วมกันกับกรมบังคับคดีแล้วมองในเชิงบวก เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี
สิ่งที่สังเกตคือ หากได้ร่วมงานกับกรมบังคับคดีอย่างจริงจังก็จะทำให้รู้ว่ากรมบังคับคดีทำงาน
ในกรอบบทบาทหน้าที่และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของกรมบังคับคดีก็เข้าใจในบริบทของการช่วยเหลือประชาชน
หรือเกษตรกรที่กำลังจะถูกบังคับคดีขายทอดตลาดมีช่องทางไหนที่กรมบังคับคดีพอจะช่วยเหลือได้กรมบังคับคดี
ให้ความร่วมมือกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นอย่างดีหลายเรื่องกรมบังคับคดีทำให้เกษตรกรหลุดพ้น
จากการขายทอดตลาด
ในปัจจุบันเกษตรกรมีที่ทำกินและบ้านอาศัยเพราะว่าบางเรื่องต้องดำเนินการให้เป็นวิธีปฏิ บัติ
ที่ได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดีและถูกต้องจากกรมบังคับคดี ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนหรือเกษตรกรหลุดพ้น
จากการขายทอดตลาดได้ ในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถามคือ กรมบังคับคดียังทำหน้าที่ในมุมมองของ
หน่วยงานภายใต้ความร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ใช่มีหน้าที่ขายทรัพย์อย่างเดียว
๒. ความคิดเห็นต่อกระบวนการบังคับคดีและผลสัมฤทธิ์ของการบังคับคดีที่ดำเนินการ
ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล
ผลการศึ ก ษาพบว่ า การบั ง คั บ คดี ต ามคำพิ พ ากษาของศาลเป็ น ไปตามข้ อ กฎหมาย
ที่กำหนดไว้ว่าเมื่อลูกหนี้ไม่ดำเนินการตามคำพิพากษาเจ้าหนี้มีสิทธิ์จะไปยื่นขอต่อศาล เพื่อขออำนาจศาล
ในการยึ ดทรั พย์ และนำมาสู่ การขายทอดตลาดและก็น ำเงิ นมาใช้ห นี้
ซึ ่ ง เป็ น ข้ อ สั ง เกตได้ ว ่ า เป็ น เรื ่ อ งปกติ ข องกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ฉะนั ้ น สิ ่ ง นี ้
กรมบั งคับ คดีก็ท ำตามข้อ ปฏิบั ติ ของกฎหมายแพ่ งและพาณิช ย์ที่ ได้บั ญญัติ ไว้จ ะเรีย กร้ องอะไรไม่ได้
ดังนั้นหากประชาชนหรือเกษตรกรที่ถูกยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาดต้องรี บปรึกษาหารือกั บ
กรมบั ง คั บ คดี เ พื่ อ หาทางแก้ ไ ขปั ญ หาไม่ ใ ห้ ท รั พ ย์ ถู ก ขายทอดตลาดและกรมบั ง คั บ คดี มี ค ำแนะนำดี ๆ
ให้ กับ ประชาชนที่เข้ารั บ การปรึ กษา
๓. ข้ อ จำกั ด และอุ ป สรรคสำคั ญ ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารประสานงานระหว่ า งกรมบั ง คั บ คดี
และกรมที่ดิ น สถาบัน การเงิน องค์กรเอกชน มีเ หตุขัดข้อง
ผลการศึ ก ษาพบว่ า วิ ธี คิ ด และมุ ม มองของผู้ ที่ ท ำงานร่ ว มกั น คื อ ไม่ ว่ า จะเป็ น เจ้ า หน้ า ที่
กรมบั ง คั บ คดี ห รื อ หน่ ว ยงานภายนอกที่ ติ ด ต่ อ ประสานงานกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ถือว่ามีการติดต่อประสานงานช่วยเหลือเป็นอย่างดี ไม่เคยพบปัญหาใด ๆ ในการประสานงานกันจากข้อมูล
สิ่งที่น่าสังเกตคือ ถ้าได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดทางความร่วมมือระหว่างกัน
จะทำงานร่วมกันได้ง่าย แต่ถ้าไม่มีการพูดคุยกันและต่างคนต่างทำจะกลายเป็นการหันหน้าเอาความผิดใส่กัน
ดั ง นั ้ น อยู ่ ท ี ่ ก ารปรับ วิ ธ ี ค ิ ดและมุ ม มองมากกว่ า ว่ า จะทำอย่ า งไรที ่ ประสานงานกันแล้ ว
ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เช่น การพูด คุยหรือแสดงพฤติกรรมในการประสานงานให้เป็นกัลยาณมิตรมากขึ้น
ซึ่งจะส่ งผลดีต่อการประสานงานอย่างมาก
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๔. ข้อที่ควรพัฒนาของกรมบัง คับคดีเพื่อให้การบังคับคดีสามารถอำนวยความสะดวก
ความยุติ ธ รรมให้แ ก่ประชาชนมากยิ่ งขึ้น
ผลการศึ ก ษาพบว่ า กรมบังคับคดีควรจะมีการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรก่อนบังคับคดี
ขายทอดตลาด
สิ่งที่น่าสังเกต คือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการที่จะให้กรมบังคับคดีทำความเข้าใจ
ร่วมกันกับลูกหนี้ก่อน อีกทั้งไม่อยากให้ปิดหมายศาลและนำไปสู่การบังคับคดีเพียงอย่างเดียว
ทั้งนี้ แนวทางในการดำเนินการ คือ ควรใช้วิธีการเชิญลูกหนี้หรือเกษตรกรหรือเจ้าของทรัพย์
มาคุยกันก่อนว่าจะมีขั้นตอนหรือวิธีการใด มีช่องทางใด หรือหน่วยงานใดที่จะช่วยเหลือได้ เพราะว่ามีบางราย
ที่หน่วยงานของรัฐสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ ดังนั้นจึงอยากให้จัดเวทีและเชิญลูกหนี้ที่จะถูกยึดทรั พย์
ขายทอดตลาดมาพูดคุยหาทางออกร่วมกัน
๕. การเสริมการประสานงานร่วมมือกันกับกรมบังคับคดีในด้านต่าง ๆ ที่อยากให้เพิ่มเติม
ผลการศึกษาพบว่า ๑) ผู้ตอบแบบสอบถามยังยืนยันเจตนารมณ์เดิมว่าอยากให้มีการนำลูกหนี้
ที่ถูกขายทรัพย์ทอดตลาดมาอบรมกับกรมบังคับคดี ๒) การดำเนินงานของกรมบังคับคดีที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
อัน นี้ดีอยู่แล้ว ควรให้ค งไว้ ๓) ถ้าเป็น ไปได้ ควรออกกฎหมายคุ้ มครองทรั พย์ส ิ นหรื อที ่ดิน ของเกษตรกร
หากทรัพย์ส ิ นหรื อที่ ดิ นทำกินภาคการเกษตรจะถู กขายทอดตลาด ควรต้องหาตัวช่วยหรื อมีว ิธ ี การอื่ น ๆ
จากหน่วยงานรัฐที่ดูแลอยู่เข้าไปดูแลทรัพย์สินภาคการเกษตรไม่ให้ถูกขายไปยังบุคคลที่สาม
สิ ่ ง ที ่ น ่ า สั ง เกตคื อ ผู ้ ต อบแบบสอบถามยั ง มี ท ั ศ นคติ ท ี ่ ด ี ต ่ อ กรมบั ง คั บ คดี แ ละยั ง หวั ง
ให้กรมบังคับคดีเป็นที่พึ่งในหลาย ๆ ด้าน ประเด็นสำคัญที่ไม่อยากให้ทรัพย์สินของเกษตรกรถูกขายทอดตลาด
โดยง่ายหรือไร้ซึ่งองค์กรใด ๆ มาช่วยเหลือ
สิ่งที่กรมบังคับคดีควรทำคือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจัดเวทีให้ความรู้
กับเกษตรกรเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ การขายทรัพย์ทอดตลาด ฯลฯ เพื่อป้องกันหรือช่วยเหลือไม่ให้เกษตรกร
สูญเสียที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยของตน
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สัมภาษณ์ ๒) นางสาวธนวัน บัวหลวงงาม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงาน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
๑. ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ “กรมบังคับคดี” ในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษา บทบาทและหน้าที่ของกรมบังคับคดีทำหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งถูกกำหนด
บทบาทให้ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐอื่น ๆ เพื่อให้ดำเนินไปตามระบบราชการ
สิ่งที่น่าสังเกตคือ กรมบังคับคดีทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามตัวบทกฎหมาย
และคำสั่งศาล ยากที่จะมีหน่วยงานใดมาแทรกแซงอำนาจหน้าที่ตรงนี้ได้
หากเกษตรกรที่ศาลมีคำพิพากษาและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลจะต้องเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี
ซึ ่ ง อาจทำให้ ถ ู ก ยึ ด ทรั พ ย์ น ำออกขายทอดตลาด ทั ้ ง นี ้ เ กษตรกรที ่ ม าปรึ ก ษาขอคำแนะนำและขอเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะปลดเปลื้องหนี้สินได้ หรือได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กระบวนการบังคับคดี
๒. ความคิดเห็นต่อกระบวนการบังคับคดีและผลสัมฤทธิ์ของการบังคับคดีที่ดำเนินการ
ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล
ผลการศึก ษาพบว่ า ประเด็นนี้ เคยมีช่องโหว่ในอดีตเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์กับประชาชน
กลุ่มหนึ่งและทำให้สูญเสียประโยชน์กับประชาชนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันได้แก้ไขปรับปรุงปัญหาดังกล่าวแล้ว
แต่ย ังไม่เห็น ผลสัมฤทธิ์ ตั้ง แต่ กระบวนการยึด ทรั พย์ การซื้อขายทรัพย์ ซึ่งยังมีช ่องโหว่ในการแสวงหา
ผลประโยชน์อยู่
ซึ่งเป็น ข้อสังเกตได้ว่าตามทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นไม่ได้มีความคิดในเชิงลบ
กับกรมบังคับคดี ใ นประเด็ น ดั ง กล่ า ว เพี ย งแต่ อ ยากส่ ง สั ญ ญาณให้ ป รั บ ปรุ ง ช่ อ งโหว่ ต รงนี้ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น
รวมถึงการพัฒ นาการบริ การให้ ดี กว่าเดิ ม
จากข้อสังเกตสิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ กรมบังคับคดีตรวจสอบ / ค้นหาปัญหาของช่องโหว่ตั้งแต่
กระบวนการยึดทรัพย์ การซื้อขายทรัพย์ว่ายังมีการแสวงหาผลประโยชน์จากกระบวนกา รดังกล่าวหรือไม่
และหาวิธีป้องกันปัญหาที่ค้นพบ
๓. ข้ อ จำกั ด และอุ ป สรรคสำคั ญ ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารประสานงานระหว่ า งกรมบั ง คั บ คดี
และกรมที่ดิ น สถาบัน การเงิน องค์กรเอกชน มีเ หตุขัดข้อง
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปัญหาการประสานงานระหว่างกรมบังคับคดีกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร ปัจจุบันสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากได้ทำ MOU ร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน
อีกทั้งมีศูนย์ดำรงธรรมคอยช่วยประสานงานเพื่อแก้ปัญหา จึงไม่ค่อยมีอุปสรรคในการดำเนินงานร่วมกัน
สิ่งที่น ่าสังเกตคือ การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ด้วยกันจะไม่ค่อยมีปัญหา
เพราะว่าแต่ละองค์กรเป็นข้าราชการเหมือนกัน
การประสานความร่วมมือกันระหว่างกรมบังคับคดีกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่แล้วและควรมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องต่อไป
๔. ข้อที่ควรพัฒนาของกรมบังคับคดีเพื่อให้การบังคับคดีสามารถอำนวยความสะดวก
ความยุติ ธ รรมให้แ ก่ประชาชนมากยิ่ งขึ้น
ผลการศึ ก ษาพบว่ า เน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มชาวไร่ ชาวนา
ได้เข้าถึงและรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอนการบังคับคดี
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สิ่งที่น ่าสั ง เกต คือ ประชาชนที่อ ยู ่ใ นกลุ ่ มเกษตรกรจะมีความรู้ ทางด้ านกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ค่อนข้างน้อยเพราะขาดการศึกษาอย่างจริงจังรวมถึงขาดวิทยากรในการแนะนำซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ทำให้ถูกยึดทรัพย์สินขายทอดตลาดได้โดยง่าย
สิ่งที่ควรปฏิบัติคือ กรมบังคับคดีสามารถช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเกษตรกรนี้ด้วยวิธีที่ดีที่สุด
คือการให้ความรู้ผ ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงประชาชนกลุ่มนี้โ ดยตรง เพื่อเกษตรกรจะได้ศึกษาข้อมู ล
และเตรียมรับ มือกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์ขายทอดตลาดหากมีอันจะต้องเกิดขึ้นกั บตน
ในอนาคต
๕. การเสริมการประสานงานร่วมมือกันกับกรมบังคับคดีในด้านต่าง ๆ ที่อยากให้เพิ่มเติม
ผลการศึ ก ษาพบว่ า เนื่องจากเกษตรกรส่ว นใหญ่ย ัง ขาดความรู้ใ นเรื่ อ งกฎหมายและ
ส่วนของการดูแลปกป้องทรัพย์ของตน หากกรมบังคับคดีจัดอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เกษตรกร กฟก .
ยินดีที่จะจัดส่งเกษตรกรเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว
สิ่งที่น่าสังเกต คือ นอกเหนือจากความคาดหวังในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเกษตรกร
ในเรื่องของการไม่ให้ทรัพย์สินที่ดิน ทำกินถูกขายทอดตลาดแล้ว สิ่งที่อยากให้ช่วยเพิ่มเติมนั่นคือการให้ความรู้
กับประชาชนกลุ่มเกษตรกรในเรื่องของกฎหมาย เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
สิ่งที่กรมบังคับคดีควรทำคือ จัดโครงการอบรมหรือช่องทางนำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์สู่ประชาชนกลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ในด้านกฎหมายให้ได้มากที่สุด
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3.๕ สรุปสัมภาษณ์เชิงลึก (ภาคเอกชน)
สัมภาษณ์ ๑) คุณณรงค์สิทธิ์ ชูสดแสง ฝ่ายติดตามเร่งรัดหนี้สิน บริษัท เอส อาร์ เอ็น
เซอร์วิสเซส ๒๐๑๕ จำกัด
๑. ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ “กรมบังคับคดี” ในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือมี ๒ ประเด็น คือ
๑) ด้านการไกล่เกลี่ยที่กรมบังคับคดีกำลังทำอยู่ ๒) เรื่องของจัดการหนี้สินระหว่างตัวลูกหนี้กับเจ้าหนี้
ซึ่งบทบาทตรงนี้ของกรมบังคับคดีถือว่าสร้างความพึงพอใจได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีอุปสรรคอยู่
คือปริมาณงานที่มีมากเกินไป จนกรมบังคับคดีต้องจำกัดการรับตั้งเรื่อง ตัวอย่างเช่น โจทก์ประสงค์ขอตั้งเรื่อง
หลายคดี เจ้าหน้าที่ของกรมบัง คับ คดีจ ะจำกั ดจำนวนการตั้ง เรื่ อ ง เช่น โจทก์ราย A รับได้แค่ ๓ เรื่อ ง
หรือ ๕ เรื่อง ซึ่งอาจส่งผลต่อคดีได้ เพราะข้อจำกัดในการรับตั้งเรื่องอาจส่งผลให้การไกล่เกลี่ยคดีล่าช้าได้
สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ กรมบังคับคดีควรทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดีผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น วิทยุชุมชน และควรเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับ
ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
๒. ความคิดเห็นต่อกระบวนการบังคับคดีและผลสัมฤทธิ์ ของการบังคับคดีที่ดำเนินการ
ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล
ผลการศึกษาพบว่า ๑) เนื่องจากกรมบังคับคดีมีสำนักงานประจำทุกจังหวัด แต่การปฏิบัติงาน
บางอย่ างดำเนิ น การไม่เหมื อนกั น เช่น บางสาขาใช้เอกสารที่เป็นสำเนาได้ แต่บางสาขาต้ องใช้ เอกสาร
ต้ น ฉบั บ เท่ า นั้ น ๒) ในการจั ด กิ จ กรรมไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทของกรมบั ง คั บ คดี ร ะหว่ า งเจ้ า หนี้ กั บ ลู ก หนี้
ส่ ว นใหญ่ค่อนข้างจะสำเร็ จ ทุก ครั้ ง เพราะลู กหนี้ ปฏิบัติต ามเนื่ อ งจากให้ ความน่ าเชื่ อถื อ
สิ่ ง ที่ น่ า สั ง เกต คื อ ปั จ จุ บั น มี ก ารรั บ รู้ ข่ า วสารที่ เ ข้ า ถึ ง กว่ า สื่ อ โทรทั ศ น์ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์
หรื อ วิ ท ยุ นั่ น คื อ สื่ อ ออนไลน์ อี ก ประการหนึ่ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารดำเนิ น ชี วิ ต ที่ ต้ อ งเร่ ง รี บ รวดเร็ ว การจั ด
มหกรรมไกล่ เ กลี่ ย เพื่ อ อำนวยความสะดวกให้ ป ระชาชนของกรมบั ง คั บ คดี นั้ น ถื อ ว่ า เป็ นกิ จ กรรมที่ต อบ
โจทย์ ร ะหว่างเจ้ าหนี้ กับ ลู กหนี้ ได้อย่างเหมาะสม
กรมบั ง คั บ คดี จึ ง ต้ อ งตระหนั ก ในเรื่ อ งของการพั ฒ นาการสื่ อ สารที่ เ ข้ า ถึ ง ประชาชน
ที่ชัดเจน รวดเร็ว ในยุคการสื่อสารผ่านออนไลน์หรือยุคดิจิ ทัล เพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้จะได้รับรู้ข่าวสาร
ได้อย่างรวดเร็ว สามารถเตรียมเอกสารและเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้อย่างถูกต้อง
๓. ข้ อ จำกั ด และอุ ป สรรคสำคั ญ ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารประสานงานระหว่ า งกรมบั ง คั บ คดี
และกรมที่ดิ น สถาบัน การเงิน องค์กรเอกชน มีเ หตุขัดข้อง
ผลการศึกษา พบว่า มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาที่บริษัทฯ พบเจอ เช่น กรณีการยึดทรัพย์
ในบางคดีใช้เวลานานเกือบทั้งวันกว่าจะดำเนินการเสร็จ
สิ่ ง ที่ น่ า สั ง เกต คื อ คดี ที่ จ ะเข้ า สู่ ก ระบวนการบั ง คั บ คดี มี ป ริ ม าณมาก อาจส่ ง ผลให้ เ กิ ด
ปั ญหา เช่น บางคดีได้รั บ การบริ ห ารจั ดการล่ าช้าหรื อตกหล่ น ไป
กรมบังคับคดีควรเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการพิจารณาคดี ให้มากขึ้น
ทั้งนี้เพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ทั่วถึงและมากขึ้นกว่าเดิม
๔. ข้อที่ควรพัฒนาของกรมบังคับคดีเพื่อให้การบัง คับคดีสามารถอำนวยความยุติธรรม
ให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น
ผลการศึกษาพบว่า ๑) ต้องการให้กรมบังคับคดีเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินจากเดิมจ่ายเป็นเช็ค
ควรจ่ายเป็น ระบบ Mobile Banking ๒) ต้องการให้กรมบังคับคดีนำระบบ User และ Password มาใช้
อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้และลูกหนี้ในการเข้าดูข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ
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สิ่งที่น่าสังเกต คือ ประชาชนยังยึดมั่ นต่อความสะดวกสบายและความทันสมัย ในเทคโนโลยี
ดังนั้น สิ่งที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกสบายตรงนี้ได้ก็คือเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางด้านการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์
กรมบังคับคดีสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มากยิ่งขึ้น โดยการนำระบบ
Mobile Banking มาใช้ในการทำธุรกรรมการจ่ายเงินกับธนาคาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้ระบบดังกล่าว
หากมองในมุมของลูกหนี้การอำนวยความสะดวกตรงนี้ก่อให้เกิดความเต็มใจในการชำระหนี้ได้ ประการหนึ่ง
อีกทั้งเสริมสร้างความยุติธรรมให้กับเจ้าหนี้ในกรณีที่ได้รับการชำระเงินจากลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง
๕. การเสริมการประสานงานร่วมมือกันกับกรมบังคับคดีในด้านต่าง ๆ ที่อยากให้เพิ่มเติม
ผลการศึกษาพบว่า ในปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓ ผู้ตอบแบบสอบถามได้ดำเนินการเกี่ยวกับคดี
ที่มีการอายัดหรือยึดทรัพย์ค่อนข้างมากกว่าที่ผ่านมา เนื่องจาก ๑ – ๒ ปีที่ผ่านมา สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำ
ทำให้ลูกหนี้ไม่มีกำลังในการชำระหนี้และต้องชะลอคดีไว้ก่อน
สิ่ ง ที่ น่ า สั ง เกต คื อ ลูกหนี้ส่วนใหญ่ต้องเก็บกระแสเงินสดไว้ก่อนและยังไม่กล้านำออกมาใช้
เลยเกิดปัญหาเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งโจทก์ไม่สามารถทำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ จึงต้องพึ่งกรมบังคับคดี
ทำให้กรมบังคับคดีมีปริมาณงานที่มากขึ้นตามไปด้วย
กรมบังคับคดี ควรมีการประสานความร่วมมื อกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
ให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั ้ น บั ง คั บ คดี ท ี ่ ท ั ่ ว ถึ ง และต่ อ เนื ่ อ ง โดยชี ้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การไกล่ เ กลี ่ ย ข้ อ พิ พ าทชั ้ น บั ง คั บ คดี ส ามารถทำให้
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเจรจาตกลงร่วมกันโดยสมัครใจได้
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สัมภาษณ์ ๒) คุณสิทธิชัย ทองเชื้อ ฝ่ายติดตามเร่งรัดหนี้สิน บริษัท เอส อาร์ เอ็น เซอร์วิสเซส
๒๐๑๕ จำกัด
๑. ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ “กรมบังคับคดี” ในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามเห็ น ว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที ่ ม ี ห น้ า ที่
ให้ความยุติธรรมกับเจ้าหนี้ในการติดตามลูกหนี้ให้มาชำระหนี้ตามคำพิพากษา เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้บ้าง
และลูกหนี้ก็จะได้มีโอกาสผ่อนชำระให้ภาระหนี้ลดลงไป
สิ่ ง ที่ น ่ า สั ง เกต คื อ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นว่า กรมบังคับคดีมีกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกให้แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา และเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ในการมาตกลงเจรจาชำระหนี้
ได้ด้วยความสมัครใจ ทั้งนี้ กรมบังคับคดีสามารถติดต่อกับลูกหนี้เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้
สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ ควรมีฐานข้อมูลลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา และเชิญชวนลูกหนี้
และเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เพื่อให้เกิดการเจรจาตกลงชำระหนี้โดยทั้งสองฝ่าย
สามารถตกลงกันได้ด้วยความสมัครใจ ซึ่งลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ตามศักยภาพของตนเอง และเจ้าหนี้ได้รับ
ชำระหนี้
๒. ความคิดเห็นต่อกระบวนการบังคับคดีและผลสัมฤทธิ์ของการบังคับคดีที่ดำเนินการ
ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ๑) เนื่ อ งจากกรมบั ง คั บ คดี มี ส ำนั ก งานบั ง คั บ คดี แ ละสำนั ก งาน
บั ง คั บ คดี ส าขาทั่ ว ประเทศ แต่ ก ารปฏิ บั ติ ง านบางอย่ า งดำเนิ น การไม่ เ หมื อ นกั น เช่ น บางสำนั ก งาน
ใช้ เ อกสารที่ เ ป็ น สำเนาได้ แ ต่ บ างสำนั ก งานต้ อ งใช้ เ อกสารต้ น ฉบั บ เท่ า นั้ น ๒) ต้ อ งการให้ ก รมบั ง คั บ คดี
จั ด มหกรรมไกล่ เ กลี่ ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ ลู ก หนี้ ใ นการไม่ ต้ อ งถู ก ยึ ด ทรั พ ย์ ใ นทั น ที
ไม่เสี ย ค่าธรรมเนี ย ม รวมถึงสามารถให้ ลู กหนี้ผ่ อนชำระเป็นรายงวดตามกำลั ง ของตัว เองได้
สิ่งที่น่าสังเกตคือ ณ ปัจจุบันการที่กรมบังคับคดีมีสำนักงานทั่วประเทศเพื่ อเป็นการอำนวย
ความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ข้อที่ควรปรับปรุงก็คือในเรื่องของระบบเอกสารที่ต้องดำเนินการ
ให้เป็นระบบเดียวกัน
กรมบังคับคดีจึงต้องตระหนักในเรื่องของการพัฒนาการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนที่ชัดเจน
รวดเร็ว ในยุคการสื่อสารผ่านออนไลน์หรือยุคดิจิทัล ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้จะรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็ว เพื่อเตรียม
เอกสารและเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้อย่างถูกต้อง และกรมบังคับคดีควรสร้างมาตรฐาน
ในการเตรียมเอกสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ใช้สำเนาก็ควรจะใช้ให้เหมือนกันหรือจะใช้ต้นฉบับ
ก็ควรจะใช้ต้นฉบับเหมือนกัน เป็นต้น
๓. ข้ อ จำกั ด และอุ ป สรรคสำคั ญ ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารประสานงานระหว่ า งกรมบั ง คั บ คดี
และกรมที่ดิ น สถาบัน การเงิน องค์กรเอกชน มีเ หตุขัดข้อง
ผลการศึกษา บางทีการสื่อสารบางอย่างระหว่างหน่วยงานเอกชน หรือระหว่างกรมบังคับคดี
กับหน่วยงานของรัฐอาจมีการสื่อสารคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน
สิ่ ง ที่ น่ า สั ง เกต คื อ เรื่ อ งการสื่ อ สารเป็ น สิ่ ง ที่ ส ำคั ญ ฉะนั้ น กรมบั ง คั บ คดี ต้ อ งหาสาเหตุ
ให้ ได้ว่าเพราะเหตุใดการสื่ อสารจึ งคลาดเคลื่ อ นและต้ อ งรี บหาทางแก้ ไขสิ่ งนั้น ให้ เร็ว ที่สุ ด
กรมบังคับคดีควรนำนวัตกรรมเกี่ยวกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือการสื่อสารออนไลน์
มาอำนวยความสะดวกให้ทั้งโจทก์ จำเลย และผู้มีส ่ว นได้เสีย เพื่อให้การสื่อสารนั้นชัดเจนและถูกต้อง
เพื่อที่ข้อมูลที่ได้จะได้เป็นประโยชน์และนำไปใช้งานได้จริง
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๔. ข้อที่ควรพัฒนาของกรมบังคับคดีเพื่อให้การบังคับคดีสามารถอำนวยความยุติธรรม
ให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้กรมบังคับคดีดำเนินการช่วยให้เจ้าหนี้
ตั้งเรื่องได้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความยุติธรรมให้กับเจ้าหนี้หรือถ้าเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรงนี้ได้ก็จะเป็นการดี
สิ่งที่น่าสังเกตคือ ประชาชนยังต้องการความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ผู้ ที่ เ ป็ น เจ้ า หนี้ ย่ อ ม
อยากให้ การดำเนิ น การในส่ ว นคดี ของตนเป็น ไปอย่างรวดเร็ว เพราะนั่นหมายถึงผลประโยชน์ ที่จ ะได้รับ
ดั ง นั ้ น เพื ่ อ ให้ ก ารทำงานของกรมบั ง คั บ คดี ส ามารถอำนวยความสะดวกและยุ ต ิ ธ รรม
ให้กับประชาชนได้ตรงจุด สิ่งที่สมควรดำเนินการคือการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญการมาช่ว ย
ในการรับเรื่องและใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีมาจัดระบบงานเอกสาร เช่น ระบบการจัดลำดับคิว
ก่อน-หลัง เป็นต้น
๕. การเสริมการประสานงานร่วมมือกันกับกรมบังคับคดีในด้านต่าง ๆ ที่อยากให้เพิ่มเติม
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่านหนึ่ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นำร่องในส่วนของ กยศ.
เกี่ ย วกั บ การฟ้ อ งร้ อ งผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง เป็ น การแจ้ ง ข่ า วสารในเรื่ อ งของการฟ้ อ งเท่ า นั้ น
แต่ ใ นเรื่ อ งของการไกล่ เ กลี่ ย อาจนั ด หมายให้ ลู ก หนี้ กั บ เจ้ า หนี้ ม าไกล่ เ กลี่ ย ร่ ว มกั น แบบเผชิ ญ หน้ า
จากประสบการณ์ตรงนี้ผู้ตอบแบบสอบถามจึงอยากนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ใ นกรณี
ไกล่ เกลี่ ย ข้อพิพ าท
สิ่ ง ที่ น่ า สั ง เกตคื อ การประสานความร่วมมือระหว่างเจ้า หนี้กับลูกหนี้นั้นเป็นสิ่งที่ควรทำ
เพราะโดยหลักการแล้วส่วนใหญ่เจ้าหนี้กับลูกหนี้อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักเวลาที่ทำการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทความยากนั้นเกิดขึ้นแน่นอน ซึ่งหากกรมบังคับคดีสามารถประสานความร่วมมือระหว่างเจ้าหนี้
กับลูกหนี้ให้เอื้อเฟื้ อต่อกันในด้านต่าง ๆ ได้ การไกล่เกลี่ยก็จะทำได้ง่ายขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการอำนวยความสะดวกในเรื่องไกล่เกลี่ยก็จะดียิ่งขึ้น
การประสานงานด้านข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้น
การประสานงานที่ดีเป็นสิ่งที่ ควรทำอย่างยิ่ง มหกรรมการไกล่เกลี่ยถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและสร้าง
ความสัมพัน ธ์ อันดีต่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ให้เกิดความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน อีกประการหนึ่ง
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของการฟ้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อาจจะทำให้ลูกหนี้ได้รับรายละเอียด
จากการอ่านผ่านเว็บไซต์ ทำให้เกิดการเตรียมตัวเพื่อที่จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้อย่างถูกต้อง เช่น
ในกรณีเป็นหนี้ กยศ. ก็จะทำให้การประสานงานกับหน่วยงาน กยศ. นั้นง่ายขึ้นอีกด้วย
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3.๖ สรุปสัมภาษณ์เชิงลึก (สถาบันการเงิน)
สัมภาษณ์ ๑) คุณวีระชัย วิถีพานิชย์ ผู้จัดการโครงการไกล่เกลี่ย บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
๑. ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ “กรมบังคับคดี” ในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า ๑) กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่เสมือนคนกลางระหว่าง
เจ้าหนี้กับลูกหนี้ ๒) การดำเนินการด้านคดีต่าง ๆ ทำได้ดีและรวดเร็วกว่าแต่ก่อน
สิ่งที่ทำให้กรมบังคับคดีสร้างความเชื่อมั่นสู่ประชาชนที่มารับบริการได้นั้นกรมบังคับคดีถือว่า
เป็นหน่วยงานของรัฐในการเป็นคนกลางที่ไกล่เกลี่ยคดีแพ่งต่าง ๆ ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้โดยดำเนินการ
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว
การที่ป ระชาชนเข้า ใจบทบาทหน้า ที่ ข องกรมบั งคับ คดีว ่าสามารถช่ว ยเหลื อ ประชาช น
ในส่วนของคดีแพ่งในบริบทใด ๆ บ้างซึ่งการรับรู้ตรงนี้มีประโยชน์กับประชาชนคือ หากต้องการให้กรมบังคับคดี
ช่วยเหลือ เช่น ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็สามารถขอความช่วยเหลือได้ตรงหน่วยงาน
๒. ความคิดเห็นต่อกระบวนการบังคับคดีและผลสัมฤทธิ์ของการบังคับคดี ที่ดำเนินการ
ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล
ผลการศึกษาพบว่า อยากให้พัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีให้ทันยุค ๔.๐ เพื่อเป็นประโยชน์
ในการ Sharing ข่าวสารได้มากขึ้น
จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นเป็นที่น่าพิจารณาได้ว่าประชาชนต้องการข้อมูลที่ชัดเจน
และรวดเร็ว
กรมบังคับคดีจึงต้องตระหนักในเรื่องของการพัฒนาการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนที่ชัดเจน
รวดเร็ว เพื่อให้ข่าวสารที่ส่งออกไปจากกรมบังคับคดีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เวลาที่ประชาชนมาติดต่อ
จะได้ติดต่อได้ถูกประเภทของคดี
๓. ข้ อ จำกั ด และอุ ป สรรคสำคั ญ ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารประสานงานระหว่ า งกรมบั ง คั บ คดี
และกรมที่ดิ น สถาบัน การเงิน องค์กรเอกชน มีเ หตุขัดข้อง
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ในเมื่อมีห มายศาลบัง คั บแล้ว ว่า เจ้ าหนี้ส ามารถไปคัดโฉนดที ่ ดิ น
กับกรมที่ดินได้เลย แต่พอไปถึงกรมที่ดิน กลับไม่อนุญาตให้คัดโฉนดเพราะอ้างว่าเป็น ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกหนี้ทั้ง ๆ ที่ศาลตัดสินมาแล้วว่าเจ้าหนี้สามารถทำได้ ซึ่งในส่วนนี้ ต้องการให้กรมบังคับคดีและกรมที่ดิน
มีการเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นทิศทางเดียวกัน
จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นเป็นที่น่าพิจารณาได้ว่าความล่าช้าในกระบวนการทำงาน
ของกรมบังคับคดีอันเนื่องมาจากการที่ละเลยต่อการที่จะนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องทางเอกสารที่มีห้วงระยะเวลาที่เร่งรีบและบีบคั้นอาจจะเป็นข้อจำกัด
และอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลให้การประสานงานระหว่างกรมบังคับคดีและสถาบันการเงิน มีเหตุขัดข้อง
กรมบังคับคดีควรนำนวัตกรรมเกี่ยวกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือการสื่อสารออนไลน์
มาอำนวยความสะดวกและยุ ติธ รรมให้ ทั ้งโจทก์ จำเลย และผู้มีส ่ว นได้เ สี ย ซึ่งจะได้ ไ ม่ เกิด ความล่ า ช้ า
ในการดำเนินการในกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี โดยเฉพาะด้านเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องในคดี
ที่ผู้มีส่วนได้เสียนั้น ๆ จำเป็นต้องใช้ประกอบในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือเข้าสู่ชั้นศาล
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๔. ข้อที่ควรพัฒนาของกรมบังคับคดีเพื่อให้การบังคับคดีสามารถอำนวยความยุติธรรม
ให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น
ผลการศึ ก ษาพบว่ า อยากให้ ก รมบั ง คั บ คดี พ ั ฒ นาในส่ ว นของเอกสารโดยนำระบบ
Bar Code มาใช้ ซ ึ ่ ง สามารถนำ Bar Code นี ้ ไ ปยื ่ น ทำธุ ร กรรมการจ่ า ยเงิ น กั บ ธนาคารใกล้ บ ้ า นได้ เ ลย
ประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่จำเป็นต้องเดินทางมาจ่ายที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพ สามารถใช้วิธี Scan Bar
Code จ่ายได้เลย
จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นเป็นที่น่าพิจารณาได้ว่าประชาชนยังยึดมั่นต่อความสะดวก
สบายและความทันสมัยในเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน โดยดูได้จากแนวโน้มคำตอบส่วนใหญ่
ล้ ว นแต่ แ นะนำว่ า สิ ่ ง ที ่ค วรพั ฒ นาของกรมบั ง คั บคดี น ั ่น คื อ การนำระบบออนไลน์ ม าประยุก ต์ ใ ช้ใ นงาน
ด้านเอกสารต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น เอกสารการเงิน เป็นต้น
ดั ง นั ้ น เพื ่ อ การทำงานของกรมบั ง คั บ คดี ส ามารถอำนวยความสะดวกและยุ ต ิ ธ รรม
ให้กับประชาชนได้มากยิ่งขึ้นก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ถือว่าเป็นเครื่องมือชั้นเลิศอย่างหนึ่ง
ในเรื่องของการนำ Bar Code มาประยุกต์ใช้ส่งผลให้ประชาชนเกิดความรั บผิดชอบในการทำธุรกรรมต่าง ๆ
กับกรมบังคับคดีเพราะการเอื้ออำนวยความสะดวกด้วย Bar Code สามารถ Scan ได้ทุกที่โดยที่ประชาชน
ที่อยู่ต่างจังหวัด ไม่ จ ำเป็น ต้ อ งเดิ น ทางมาที่ส ำนั ก งานกรุ งเทพเมื่ อ ความสะดวกสบายเกิด ขึ ้นประชาชน
ก็จะเกิดความรับผิดชอบตามมาด้วย
๕. การเสริมการประสานงานร่วมมือกันกับกรมบังคับคดีในด้านต่าง ๆ ที่อยากให้เพิ่มเติม
ผลการศึกษาพบว่า อยากให้ประสานความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ เพื่อเชื่อมโยง
ข่าวสาร ข้อมูล ซึ่งกันและกัน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการวางเงินหรือจ่ายเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว
ของสำนวนคดีทุกขั้นตอนของกรมบังคับคดี เป็นต้น
จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นเป็นที่น่าพิจารณาได้ว่าการประสานความร่วมมือระหว่าง
เจ้าหนี้กับลูกหนี้นั้นเป็นสิ่งที่ควรทำ เพราะโดยหลักการแล้วส่วนใหญ่เจ้าหนี้กับลูกหนี้อาจจะมีความสัมพันธ์
ที่ไม่ค่อยดีนัก เวลาที่ทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความยากนั้นเกิดขึ้นแน่นอน
การประสานงานด้านข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ
เพราะส่งผลต่อการไกล่เกลี่ยหรือตกลงในเรื่องของการชำระหนี้สิน ดังนั้นการประสานงานที่ดีต่อกันเป็นสิ่งที่
ควรทำอย่างยิ่ ง มหกรรมไกล่เกลี่ยถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส ่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเจ้าหนี้
และลูกหนี้ให้เกิดความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน รวมถึงทำให้คดีความนั้นไม่ส่งผลรุนแรงจนถึงขั้น
ชั้นศาล เจ้าหนี้ได้ประโยชน์ด้านการได้รับชำระเงินคืน ส่วนลูกหนี้อาจจะได้ประโยชน์ในส่วนของการผ่อนชำระ
ตามศักยภาพของตนที่ชำระได้ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
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สัมภาษณ์ ๒) คุณ ฉัต รฉลอง จิน ุกูล ผู้จัดการฝ่า ยบังคั บคดี บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ ง
(ประเทศไทย) จำกัด
๑. ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ “กรมบังคับคดี” ในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า กรมบังคับคดีปฏิบั ติห น้า ที่ แ ทนเจ้าหนี้ ในการยึ ดอายัดเพื ่ อให้ เ กิ ด
ความเป็นธรรมระหว่างโจทก์และจำเลย
สิ่งที่ทำให้กรมบังคับคดีสร้างความเชื่อมั่นสู่ประชาชนที่มารับบริการได้นั้นถือได้ว่า กรมบังคับคดี
เป็นหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของโจทก์ได้อย่างเป็นธรรม เช่น กรณีการยึดทรัพย์ก็ทำเป็นกระบวนการไม่ใช่อยู่ดี ๆ
ยึดเลยเหมือนกับลูกหนี้ไปทำเรื่องค้ำประกันนอกระบบ อันนั้นหากผิดสัญญาก็จะยึดทันที แต่กรมบังคับคดี
จะให้เวลาและโอกาสคือแจ้งเตือนก่อนให้ลูกหนี้ตั้งตัวเพื่อผ่อนชำระหนี้ได้ จะได้ไม่ต้องถูกยึดทรัพย์ในทันที
การที่ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดีว่าสามารถช่วยเหลือประชาชนในส่วนของ
คดีแพ่งในบริบทใด ๆ ยกตัวอย่างเช่น การยึดอายัดทรัพย์ซึ่งตรงนี้นั้นถือว่า เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย
ไม่ว ่าจะเป็น เจ้าหนี้ห รือลู กหนี้ เช่น ในส่ว นของเจ้าหนี้บางทีไ ม่ ได้ อยากได้ อสังหาริม ทรัพ ย์ แต่อยากได้
เป็นเงินสดมากกว่า ซึ่งตรงนี้กรมบังคับคดีจะทำการไกล่เกลี่ยให้ลูกหนี้ผ่อนชำระได้ ซึ่งเป็นประโยชน์กบั ลูกหนี้
ในส่วนที่ไม่ต้องหาเงินก้อนมาชำระแต่สามารถผ่อนได้ตามกำลังทรัพย์ของตน
๒. ความคิดเห็นต่อกระบวนการบังคับคดีและผลสัมฤทธิ์ของการบังคับคดีที่ดำเนินการ
ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล
ผลการศึกษา เนื่องจากกรมบังคับคดีมีสำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ แต่การปฏิบัติงาน
บางอย่างดำเนินการไม่เหมือนกัน เช่น บางสำนักงานใช้เอกสารที่เป็นสำเนาได้ แต่บางสำนักงานต้องใช้เอกสาร
ต้นฉบับเท่านั้น
จากผลการศึกษาดังกล่าว พิจารณาได้ว ่าประชาชนต้องการข้อมูล ที่ช ัดเจน และรวดเร็ว
รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งบทบาทที่เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็ตาม เนื่องจากในปัจจุบัน
ประชาชนไม่ได้รับรู้ข่าวสารเพียงแค่วิทยุ ทีวี หรือสื่อสิ่งพิมพ์เพียงอย่างเดียว
กรมบังคับคดีจึงต้องตระหนักในเรื่องของการพัฒนาการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนที่ชัดเจน
รวดเร็ว เพื่อเจ้าหนี้และลูกหนี้จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงจากกรมบังคับคดี รวมถึงจะได้ปฏิบัติตน
ได้อย่างถูกต้อง
๓. ข้ อ จำกั ด และอุ ป สรรคสำคั ญ ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารประสานงานระหว่ า งกรมบั ง คั บ คดี
และกรมที่ดิ น สถาบัน การเงิน องค์กรเอกชน มีเ หตุขัดข้อง
ผลการศึ ก ษาพบว่ า หากกรมบังคับคดีและกรมที่ดินใช้วิธีการหรือเทคโนโลยีที่เรียกว่าไทย
แลนด์ ๔.๐ มาใช้ ใ นการสื ่อ สารระหว่ า งหน่ ว ยงานกับ หน่ ว ยงานภาครั ฐ หน่ ว ยงานภาคเอกชน เป็ น ต้น
เพราะปัจจุบันยังไม่ค่อยใช้นวัตกรรมการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการบริการประชาชนเท่าใดนัก
สิ่ ง ที่ น่ า สั ง เกตคื อ รัฐบาลมีนโยบายหลักก็คือใช้เทคโนโลยีไทยแลนด์ ๔.๐ แต่ในทางปฏิบัติ
หน่ ว ยงานระหว่ า งรั ฐ ด้ ว ยกั น ไม่ ไ ด้ ส ื ่ อ สารหรื อ ไม่ ไ ด้ น ำเทคโนโลยี ที ่ เ ป็ น ประโยชน์ ม าใช้ ใ นการอำนวย
ความยุติธรรม เช่น กรมบังคับคดีได้รับการแจ้งยึดจากโจทก์ แต่ว่าวิธีปฏิบัติกรมบังคับคดียังใช้วิธีการที่เรียกว่า
ส่งหมายโดยทางไปรษณีย์ซึ่งทำให้ระยะเวลาในการเดินทางของหมายแจ้งยึดเพื่อแจ้งอายัดสำนักงานที่ดินล่าช้า
สิ่ ง ที่ ก รมบั ง คั บ คดี ค วรปฏิ บั ติ คื อ พั ฒ นาในเรื่ อ งของนวั ต กรรมทางเทคโนโลยี ใ ห้ เ ข้ า กั บ
นโยบายรั ฐ บาลที่ ห วั ง ผลั ก ดั น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นโดยเฉพาะหน่ ว ยงานราชการเข้ า สู่ ร ะบบไทยแลนด์ ๔.๐
โดยกรมบั งคับ คดี ควรนำนโยบายเหล่ านี้ ไปพิจ ารณาและปรั บปรุ ง การให้ บริ การโดยนำโมเดลของรั ฐ บาล
ในเรื่ องไทยแลนด์ ๔.๐ ไปใช้เพื่อที่จ ะได้ เป็น องค์กรภาครัฐ ที่ทันสมัยนั่นเอง
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๔. ข้อที่ควรพัฒนาของกรมบังคับคดีเพื่อให้การบังคับคดีสามารถอำนวยความยุติธรรม
ให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น
ผลการศึ ก ษาพบว่ า นอกเหนื อ จากการใช้ เทคโนโลยีแ ล้ว ผู ้ต อบแบบสอบถามเห็นว่า
กรมบังคับ คดี ควรที่จ ะปรับรูป แบบเช่น การจ่ายเงินให้กับโจทก์หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกวันนี้ในเรื่องของ
การออกเช็คของกรมบังคับคดี ซึ่งการออกเช็คต้องมีลายเซนของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อสองคนบางครั้งลายมือ
ไม่ตรงกัน จะเห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียจะต้องนำเช็คกลับไปให้กรมบังคับคดีแก้ไขหรือรับเช็คแล้วจะต้องไปยื่น
ธนาคาร ซึ่งสร้างความยุ่งยากและลำบากให้กับผู้มาใช้บริการ
สิ่งที่น่าสังเกตคือ ประชาชนยังยึดมั่นต่อความสะดวกสบายและความทันสมัยในเทคโนโลยี
ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน โดยดูได้จากแนวโน้มคำตอบส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่แนะนำว่าสิ่งที่ควรพัฒนา
ของกรมบังคับคดีนั่นคือการนำระบบออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในงานด้านเอกสารต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น เอกสารการเงิน
เป็นต้น
แนวทางปฏิ บ ั ต ิ ง านของกรมบั ง คั บ คดี ต ้ อ งสามารถอำนวยความสะดวกและยุ ต ิ ธ รรม
ให้กับประชาชนได้มากยิ่งขึ้นและคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ถือว่าเป็นเครื่องมือชั้นเลิศอย่างหนึ่ง
ในเรื่องของการนำระบบ Mobile Banking มาประยุกต์ใช้ส่งผลให้ประชาชนเกิดความรับผิดชอบในการทำธุรกรรม
ต่าง ๆ กับกรมบังคับคดี เพราะการเอื้ออำนวยความสะดวกด้วยระบบ Mobile Banking สามารถทำได้ ทุกที่
โดยที่ประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สำนักงานบังคับคดี แพ่งกรุงเทพมหานคร เมื่อความ
สะดวก สบายเกิดขึ้นประชาชนก็จะเกิดความรับผิดชอบตามมาด้วย
๕. การเสริมการประสานงานร่วมมือกันกับกรมบังคับคดีในด้านต่าง ๆ ที่อยากให้เพิ่มเติม
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ในส่วนของบริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จะเปิดกว้าง
เรื่องการสื่อสารทั้ง E-mail หรือในส่วนของโทรศัพท์ทางที่ดี ณ ปัจจุบันมีการสื่อสารระหว่างผู้ไกล่เกลี่ยหรือ
เจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยที่จะโทรศัพท์เข้ามาสำนักงานเพื่อให้ชัดเจนและรวดเร็วขึ้น
สิ่งที่น่าพิจารณาคือ บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เตรียมข้อมูลก่อนเบื้องต้น
เพราะว่าทุกวันนี้การสื่อสารค่อนข้างหลากหลายเนื่ องจากกรมบังคับคดีมีสำนักงานทั่วประเทศประมาณ
๑๐๐ กว่ า สาขา ดั ง นั้ น การโทรเข้ า มาติ ด ต่ อ ที ่ โ จทก์ โ ดยตรงและโจทก์ ม ี เ วลาเตรี ย มการแค่ ๔-๕ นาที
อาจจะไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ตัวเจ้าพนักงานหรือจำเลยได้
สิ่งที่ควรปฏิบัติคือ ก่อนที่จะติดต่อกับบริษัท จำเลยอาจยื่นเรื่องทาง E-mail เพื่อให้โจทก์
เตรียมข้อมูลในการเจรจา และควรมีการวางแผนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ โจทก์ และจำเลย เพื่อให้เกิด
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น
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3.๗ สรุปสัมภาษณ์เชิงลึก (ธนาคาร)
สัมภาษณ์ ๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
1. ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ “กรมบังคับคดี” ในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า กรมบังคับคดี ควรมีการประชาสัมพันธ์ภ ารกิจให้มากขึ้น เนื่องจาก
ประชาชนยังไม่ทราบว่า กรมมีภารกิจใด หรือมีหน่วยงานใดบ้าง
สิ่งที่น่าสังเกตคือ เนื่องจากบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีหลายหน้าที่และมีหลายกระบวนการ
ที่ต้องดูแล ซึ่งแต่ละกระบวนการเป็นประโยชน์กับประชาชนแทบทั้งสิ้น การประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ
เป็นอย่างมาก เพราะข้อมูลข่าวสารที่ออกไปจากกรมบังคับคดีมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้และลูกหนี้เวลาที่ต้อง
เข้าสู่กระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายต้องเกี่ยวข้อง
สิ่งที่กรมบังคับคดีควรปฏิบัติคือ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี
ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยต้องทำอย่างเร่งด่วนและดำเนินการในหลากหลายช่องทาง หากเป็นช่องทาง
ที่เป็นออนไลน์ยิ่งเป็นช่องทางที่ดีเพราะเข้าถึงประชาชนได้ดีที่สุด
๒. ความคิดเห็นต่อกระบวนการบังคับคดีและผลสัมฤทธิ์ของการบังคับคดีที่ดำเนินการ
ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามเชื ่ อ มั ่ น ในตั ว กระบวนการกฎหมาย
รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการต่าง ๆ ของกรมบังคับคดีที่ให้บริการประชาชน
สิ่งที่น่าสังเกต คือ กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานที่ทำงานภายใต้กระทรวงยุติธรรม ซึ่งโดย
ภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก รนั ้น มีค วามน่า เชื่ อ ถื อ โดยตัว ตนอยู่ แ ล้ว กอปรกั บการดำเนิ นงานภายใต้ ระเบียบ
และข้อบัญญัติของกฎหมาย รวมถึงคำสั่งศาลในการพิจารณาคดีต่าง ๆ จึงทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น
สิ่งที่กรมบังคับคดีควรปฏิบัติคือ การบริการประชาชนด้วยข้อ มูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว รวมถึง
เป็นที่พึ่งของประชาชน ในส่วนของการไกล่เกลี่ยให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายในหลาย ๆ คดี
ถือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการให้บริการของกรมบังคับคดีมากขึ้น
๓. ข้ อ จำกั ด และอุ ป สรรคสำคั ญ ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารประสานงานระหว่ า งกรมบั ง คั บ ค ดี
และกรมที่ดิ น สถาบัน การเงิน องค์กรเอกชน มีเ หตุขัดข้อง
ผลการศึกษาพบว่า การติดต่อกรมบังคับคดีมีสิ่งที่เป็นข้อจำกัดและอุปสรรคคือไม่มี เจ้าหน้าที่
ประจำจุดประชาสัมพันธ์ ทำให้ประชาชนที่เข้าไปเหมือนไปนั่งกดบัตรคิวแล้วก็รอ รอแล้วก็ไม่มีคำตอบให้ว่า
คุณมาทำอะไรยังไงเพราะว่าในรหัสบัตรคิวไมได้บอกว่าต้องทำอะไร
สิ่งที่น่าสังเกตคือ การให้บริการในเรื่องต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะความสะดวก รวดเร็ว
และถูกต้อง คือสิ่งที่ประชาชนคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับจากกรมบังคับคดี เพราะในทัศนคติของประชาชน
เห็นว่ากรมบังคับคดีเป็นที่พึ่งของประชาชน
สิ่งที่กรมบังคับคดีควรปฏิบัติคือ เพิ่มเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านคดีที่เกี่ยวข้อง
มาอำนวยความสะดวกและยุติธรรมให้ทั้งโจทก์ จำเลย และผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง ซึ่งจะได้ไม่เกิดความล่าช้า
ในการดำเนินการในกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี โดยเฉพาะด้านเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องในคดี
ที่ผู้มีส่วนได้เสียนั้น ๆ จำเป็นต้องใช้ประกอบในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
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๔. ข้อที่ควรพัฒนาของกรมบังคับคดีเพื่อให้การบังคับคดีสามารถอำนวยความยุติธรรม
ให้แ ก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น
ผลการศึ ก ษาพบว่ า กระบวนการบังคับคดีและผลสัมฤทธิ์ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามยกตัวอย่าง
ให้ เห็ นคื อ กระบวนการวางทรั พย์ ส่ วนมากประชาชนจะเข้ าไปดำเนิ นการในวั นที ่ ห มดอายุ ความไปแล้ ว
และเมื่อลูกหนี้เจรจากับเจ้าหนี้แล้วตกลงกันไม่ได้จนเวลาผ่านไปพอจะไปวางทรัพย์ปรากฏว่าไม่สามารถ
วางทรัพย์ได้จนเรื่องไปถึงชั้นศาลไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยใด ๆ ได้แล้ว สิ่งนี้คือความไม่รู้ของประชาชน
ทำให้ประชาชนที่อยู่ในฐานะลูกหนี้อาจจะเสียเปรียบเจ้าหนี้ได้
สิ่ ง ที่ น่ า สั ง เกตคื อ การไม่ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของประชาชนถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ส ร้ า งผลเสี ย
ให้ กับ ลู กหนี้ เป็ น อย่ างมาก เพราะว่าเป็ น สาเหตุห นึ่งที่ อาจทำให้ ลู กหนี้ ถูกยึดทรั พย์ ขายทอดตลาดได้
สิ่งที่ควรปฏิบัติคือ กรมบังคับคดีควรจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องการวางทรัพย์ให้กับประชาชน
หรือผู้มีส ่ว นได้เสีย รับทราบข้อมูล ที่เกี่ย วข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกหนี้ในการเตรียมตัว เมื่อถึงเวลา
ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการวางทรัพย์ว่าตนต้องปฏิบัติอย่างไรให้ตนเสียเปรียบน้อยที่สุด
๕. การเสริมการประสานงานร่วมมือกันกับกรมบังคับคดีในด้านต่าง ๆ ที่อยากให้เพิ่มเติม
ผลการศึกษาพบว่า กรมบังคับคดีเป็นที่พึ่งที่ประชาชนคาดหวังว่าเมื่อเข้าไปติดต่อกรมบังคับคดี
แล้วจะได้รับการดูแลหรือเยียวยาในระหว่างที่เกิดกรณีเจ้าหนี้กับลูกหนี้ แต่เมื่อเข้าไปติดต่อกลับได้รับคำตอบว่า
หมดอายุความแล้วดำเนินการใด ๆ ไม่ได้แล้ว ทำให้รู้สึกผิดหวัง
สิ ่ ง ที ่ น ่ า สั ง เกตคื อ ประชาชนส่ ว นใหญ่ ม ี ค วามหวั ง ว่ า กรมบั ง คั บ คดี จ ะช่ ว ยไกล่ เ กลี่ ย
ในเรื่องของคดีความได้โดยที่ไม่ต้องให้เรื่องไปถึงยึดทรัพย์ขายทอดตลาด แต่บางครั้งความคาดหวังของประชาชน
นั้นหมดไป เนื่องจากติดขัดในบางขั้นตอนทำให้ล่าช้าและส่งผลให้เกิดการไกล่เกลี่ยไม่ได้หรือคดีหมดอายุความ
สิ่งที่ควรปฏิบัติคือ กรมบังคับคดีควรนำระบบนวัตกรรมทางสารสนเทศมาใช้ เช่น การยื่นเรื่อง
ไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชัน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
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3.๘ สรุปสัมภาษณ์เชิงลึก (กรมที่ดิน)
สัมภาษณ์ ๑) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน
1. ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ “กรมบังคับคดี” ในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า ในการที่จะขายทอดตลาดต้องมาจดทะเบียนและเสียค่าธรรมเนี ยม
กับกรมบังคับคดีรวมถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่น่าสังเกตคือ ผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาด
ที่ต้องดำเนิน การจดทะเบีย นและเสีย ค่าธรรมเนียมกับกรมบังคับคดี ซึ่งข้อมูล ต่าง ๆ จัดเก็บด้ว ยระบบ
เทคโนโลยีที่ทัน สมัย มีการพัฒ นาอยู่ตลอดเวลาและเป็นประโยชน์ต่อผู้มาขอรับบริการ แสดงให้เห็นว่า
กรมบังคับคดีมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันกระแสโลกเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนโดยแท้
สิ่งที่ควรปฏิบัติให้สอดคล้องกันระหว่างหน้าที่ของกรมบังคับคดีและกรมที่ดิน คือ การให้บริการ
ตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือคำพิพากษาศาลตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้
๒. ความคิดเห็นต่อกระบวนการบังคับคดีและผลสัมฤทธิ์ของการบังคับคดีที่ดำเนินการ
ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล
ผลการศึกษาพบว่า ขั้นตอนต่าง ๆ ควรทำเป็นเอกสาร เช่น เวลายึดทรัพย์ เพราะกรมที่ดิน
กับกรมบังคับคดีจะมีการทำงานร่วมกันผู้ที่มีส่วนได้เสียก็จะมาขอข้อมูลของที่ดินจะดำเนินคดี
สิ่งที่น่าสังเกต บางครั้งคดียึดทรัพย์ที่เรียกว่าขายทอดตลาดอันตราย เช่น การขายทอดตลาด
ที่มีเจ้าหนี้หลายคนแต่เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งในจำนวนนั้นมายึดทรัพย์ไปทั้ งหมดแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่
ไม่สมควรทำโดยประเด็นนี้อยากให้กรมบังคับคดีแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจนก่อนมีการยึดทรัพย์
สิ่งที่ควรปฏิบัติคือ กรมบังคับคดีกับกรมที่ดินควรมีการประสานงานกันในกรณีที่ต้องทำงาน
ร่วมกัน เช่น การยึดที่ดินขายทอดตลาด เป็นต้น เพื่อป้องกันการผิดพลาดและส่งเสริมให้การทำงานราบรื่น
๓. ข้ อ จำกั ด และอุ ป สรรคสำคั ญ ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารประสานงานระหว่ า งกรมบั ง คั บ คดี
และกรมที่ดิ น สถาบัน การเงิน องค์กรเอกชน มีเ หตุขัดข้อง
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ในเรื่ อ งของอนาคตอยากให้กรมบังคับคดีใช้แลนด์แมปหรือโปรแกรม
แอปพลิเคชันมาช่วยในการดำเนินงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด
สิ่งที่น ่าสัง เกตคื อ กรมบังคับ คดีต ้อ งมี การลงทะเบี ยนอย่า งรวดเร็ว เพราะจะต้ อ งรู ้ ว่ า
ยึดทรัพย์ขายทอดตลาดแล้วผู้ใดเป็นเจ้าหนี้บ้างโดยต้องรู้ชัดเจนและรวดเร็ว หลังจากนั้นต้องบอกกรมที่ดิน
เพราะหากถ้าไม่บอกหรือบอกช้าอาจเกิดความผิดพลาดได้ ส่วนการนำระบบดิจิทัลมาบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันทางกรมบังคับ คดีก็ควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์คือ เมื่อเกิดสิ่งใดแล้ว ก็ต้องแจ้งให้ล งอย่างรวดเร็ว
จะได้ไม่มีช่องว่างให้กับความผิดพลาดในเรื่องการบังคับคดีอีก
กรมบังคับคดีควรที่ทำ MOU กับกรมที่ดินคือ ทำงานร่วมกันกรมบังคับคดีจะได้รู้ราคากลาง
ไม่ใช่รู้แต่ราคาที่ดินข้างเคียงเพียงอย่างเดียว เพราะว่าเวลาที่มาทำนิติกรรมก็มาทำกับกรมที่ดินจะรู้เลยว่า
ราคาเท่าไหร่ ราคาอย่างไร แล้วควรตั้งราคาการขายต่อแปลงว่าตั้งราคาที่ดินเพื่อขายทอดตลาดอย่างไร
ซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์กับเจ้าหนี้และลูกหนี้เป็นอย่างมาก
๔. ข้อที่ควรพัฒนาของกรมบังคับคดีเพื่อให้การบังคับคดีสามารถอำนวยความสะดวก
ความยุติ ธ รรมให้แ ก่ประชาชนมากยิ่ งขึ้น
ผลการศึ ก ษาพบว่ า 1) กรมบั ง คั บ คดี ค วรมี แ อปพลิ เ คชั น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ กรมที ่ ดิ น
คือ แอปพลิเคชัน สมาทแลนด์ พอเปิดเข้าไปก็จะเป็นแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น นัดทำธุรกรรมล่วงหน้า คำนวณ
ภาษีที่ดิน ค้นหารูปแปลง ราคาประเมิน ประกาศกรมที่ดิน เรื่องรวมร้องทุกข์ ก็จะมีเรื่องต่าง ๆ ให้กดเลือก
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โดยสามารถเข้าไปในระบบมือถือเพราะประชาชนใช้สมาร์ทโฟน หรือทำเป็นแอปพลิเคชันของกรมบังคับคดี
คือที่เกี่ยวกับข้อมูลของทนายความส่วนมากทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้ 2) กรมบังคับคดีควรมีแอปพลิเคชัน
สำหรับนักอสังหาริมทรัพย์ เพื่อหาที่ดินราคาถูก ๆ ซึ่งเกิดจากการยึดทรัพย์ในลั กษณะอย่างนี้มาขายหรือ
เกิดอยากจะรวมแปลงที่ดินที่ไหนที่สนใจก็ให้ดูข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ประชาชนทั่วไป
ก็สามารถดูผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้
สิ่งที่น ่าสังเกตคือ ในการประชาสัมพันธ์ห รือแจ้งข้อมูล ข่าวสารนั้น ประชาชนอยากให้
กรมบังคับคดีมีการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อเป็นการแจ้งข่าวสารที่สั้น กระชับ ฉับไว ชัดเจน
ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลาอ่านรายละเอียดหรือเนื้อหายาวแค่อ่านแต่ประเด็นก็จับใจความนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว
สิ่งที่กรมบังคับคดีควรปฏิบัติคือ การพัฒนาแอปพลิเคชันโดยศึกษาจากวิถีการดำเนินชีวิต
ของประชาชนและออกแบบให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์
๕. การเสริมการประสานงานร่วมมือกันกับกรมบังคับคดีในด้านต่าง ๆ ที่อยากให้เพิ่มเติม
ผลการศึกษาพบว่า การทำ MOU ร่วมกันระหว่างกรมบังคับคดีและกรมที่ดินสมควรที่จะทำ
อย่างยิ่งเพราะมีงานที่สอดคล้องต่อเนื่องกัน เช่น การยึดทรัพย์ขายทอดตลาด เป็นต้น
สิ ่ งที ่ น ่ าสังเกตคื อทุ กคดี ของกรมที ่ ด ิ นที ่ ม ีการฟ้ องร้ องขายทอดตลาดต้ องมี ในส่ วนของ
กรมบังคับคดีเข้าไปเกี่ยวข้องในการช่วยดำเนินเรื่องให้ประสบความสำเร็จ
ดังนั้นระหว่างกรมบังคับคดีและกรมที่ดินต้องมีการสื่อสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และชัดเจน
ในกรณีทเี่ กี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดหรือคดีที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันระหว่างกรมบังคับคดีและกรมที่ดิน
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สัมภาษณ์ ๒) ว่าที่ร้อยตรี จิราวุฒิ มหาชานิกะ นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย กรมที่ดิน
๑. ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ “กรมบังคับคดี” ในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า กรมบังคับคดี เป็นองค์กรที่ทันสมัยมีการปรับเปลี่ยนวิธ ีการในการ
ดำเนินการบังคับคดีให้มีความเป็นสากล ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลา
สิ่งที่น่าสังเกตคือ กรมบังคับคดีสร้างความเชื่อมั่นสู่ประชาชนที่มารับบริการ โดยส่วนใหญ่
มองว่าการจะทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดที่ต้องดำเนินการจดทะเบียนและเสียค่าธรรมเนียม
กับกรมบังคับ คดี ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและ
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ม าขอรั บ บริ ก าร แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กรมบั งคั บ คดีม ี ก ารเปลี ่ย นแปลงให้ท ั น กระแสโลก
เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนโดยแท้
สิ่งที่ควรปฏิบัติให้สอดคล้องกันระหว่างหน้าที่ของกรมบังคับคดีและกรมที่ดินก็คือการให้บริการ
ตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือคำพิพากษาศาลตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้
๒. ความคิดเห็นต่อกระบวนการบังคับคดีและผลสัมฤทธิ์ของการบังคับคดีที่ดำเนินการ
ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล
ผลการศึ ก ษา ปริ ม าณจำนวนคดี ที่ มี ม ากและการเชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล ระหว่ า งกรมบั ง คั บ คดี
กับ กรมที่ดิน ยั งมิได้ดำเนิ น การให้ แล้ ว เสร็ จ ครบถ้ว นจนเห็ นผลสั ม ฤทธิ์ อย่า งเป็นรูปธรรม
สิ่งที่สังเกตได้คือ ประชาชนต้องการข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็ว รวมถึงอำนวยความสะดวก
ให้ กั บ ประชาชนทั้ ง บทบาทที่ เ ป็ น เจ้ า หนี้ ห รื อ ลู ก หนี้ ก็ ต าม แต่ ปั จ จุ บั น จากการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยคำตอบ
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มุ่งหวังที่ประเด็นคือ ต้องการให้กรมบังคับคดีจัดทำเอกสารให้ถูกต้องและ
รวดเร็ ว ถึงแม้ว่าปริมาณจำนวนคดีนั้นจะมีเข้ามามาก แต่ก็อยากให้บริหารจัดการในส่วนนี้ให้สัมฤทธิ์ผล
สิ่งที่กรมบังคับคดีควรปฏิบัติคือ การพัฒนาการจัดทำเอกสารให้ถูกต้องและมีความรวดเร็ว
ในการให้บ ริการประชาชนทั้งนี้อาจจะนำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ กับ ประชาชน
๓. ข้ อ จำกั ด และอุ ป สรรคสำคั ญ ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารประสานงานระหว่ า งกรมบั ง คั บ คดี
และกรมที่ดิ น สถาบัน การเงิน องค์กรเอกชน มีเ หตุขัดข้อง
ผลการศึ ก ษาพบว่ า การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ระหว่างกัน ให้ มีความชัดเจน เป็ น รู ป ธรรมมากยิ่งขึ้น
สิ่ ง ที่ น่ า สั ง เกตคื อ อุ ป สรรคที่ ส ำคั ญ ในการที่ จ ะบริ ก ารประชาชน คื อ บางครั้ ง เกิ ด คดี
ที่ มี ผ ู้ ถู ก บั ง คั บ คดี ต่ า ง ๆ ไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ทำให้ ก ารดำเนิ น งานของกรมบั ง คั บ คดี แ ละกรมที่ ดิ น
เป็นไปอย่างยากลำบาก รวมถึงการสืบค้นข้อมูลด้านทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้เป็นอุปสรรค
อย่างมาก
สิ่งที่กรมบังคับคดีควรปฏิบัติคือ การติดตามผู้ถูกบังคับคดีอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
รวมถึ ง การพั ฒ นาระบบในการสื บ ค้ น และหาข้ อ มู ล ทางด้ า นทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ใ ห้ ชั ดเจน และควรที่จะ
นำระบบนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ม าช่ว ย
๔. ข้อที่ควรพัฒนาของกรมบังคับคดีเพื่อให้การบังคับคดีสามารถอำนวยความยุติธรรม
ให้แ ก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น
ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาเรื่องการเชื่อมต่อข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถ
เปิดเผยได้ให้มากขึ้น
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สิ่งที่น่าสังเกตคือ ประชาชนต้องการความสะดวกสบาย ซึ่งวิเคราะห์ได้จากวิถีการดำรงชีวิต
ที่ เ ร่ ง รี บ จึ ง มี ก ารเสพข่ า วสารจากสื ่ อ ออนไลน์ ม ากกว่ า สื ่ อ อื ่ น ซึ ่ ง กรมบั ง คั บ คดี ต ้ อ งทำการพั ฒ นา
เรื่องการเชื่อมต่อข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ให้มากขึ้น
สิ่งที่กรมบังคับคดีควรปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านข่าวสารให้กับประชาชน คือ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด
๕. การเสริมการประสานงานร่วมมือกันกับกรมบังคับคดีในด้านต่าง ๆ ที่อยากให้เพิ่มเติม
ผลการศึ ก ษาพบว่ า การแลกเปลี ่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงานต้ อ งดำเนิ น การอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
สิ่งที่น่าสังเกตคือ การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร
ทีต่ ้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง
ดังนั้นสิ่งที่กรมบังคับคดีควรทำคือ การพัฒนาระบบสื่อสารออนไลน์หรือสร้างแอปพลิเคชัน
ที่ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 4
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายของกรมบังคับคดีในการให้บริการด้านกระบวนการบังคับคดี
โดยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ
บังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแต่ละกระบวนการ
คณะวิจัยขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานด้านต่าง ๆ ตามแต่ละกระบวนการบังคับคดี
และการเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และการสนับสนุนของสาธารณชนต่อภารกิจสำคัญ
ในแต่ละกระบวนการบังคับคดี เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่ง
▪ พิจ ารณาขั้ น ตอนการดำเนิน งานการบั งคดี แ พ่ ง ให้ มี ประสิ ทธิภ าพ ให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดี เช่น ยึด อายัด ขายทอดตลาด ขับไล่ รื้อถอน เป็นไปอย่างเหมาะสม
▪ พิ จารณาขั ้ นตอนการตรวจรั บรองบั ญชี ในการจั ดทำบั ญชี แสดงรายการรั บจ่ ายเงิ นให้ มี
ความรวดเร็ว
▪ ควรพัฒนาศูนย์ให้บริการ One Stop Service ให้มีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย
(เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้)
▪ ควรปรับปรุงช่องทางการในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้รับบริการได้รับข่าวสารที่ครบถ้วน
เช่น การทราบการประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์
หรือจากช่องทางอื่น ๆ
▪ การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้
นัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย
▪ ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา
วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ และการสอบสวนพยานหลักฐาน เป็นต้น
(เฉพาะฝ่ายลูกหนี้)
▪ การทราบการประกาศโฆษณาคำสั่งพิทัก ษ์ทรั พย์เด็ดขาดทางการประกาศลงราชกิ จ จา
นุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือจากช่องทางอื่น ๆ
▪ พิจารณาลดขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานการบังคับคดีล้มละลายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ ่ ง ขึ ้ น ในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ ล ู ก หนี ้ เ ดิ น ทางออกนอกประเทศและการกำหนดให้ ร ายงานตั ว
ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
(เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้)
▪ ควรปรับปรุงช่องทางการติดต่อและเปิดช่องทางให้มีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านสำนักงาน
บังคับคดีทั่วประเทศ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
▪ การยื่นคำขอรับชำระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทราบ
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▪ ควรจัดให้มีเจ้าหน้ าที่ ข องกรมบัง คั บคดี ให้ คำแนะนำเกี่ยวกั บคำชี้ แจงขั้ นตอนต่า ง ๆ
ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ และการสอบสวนพยานหลักฐาน เป็นต้น
(เฉพาะฝ่ายลูกหนี้)
▪ ควรกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่กฎหมายกำหนดไว้มีความเหมาะสม
▪ และเรื่องที่อยู่ในพื้นที่ลดความสำคัญ ส่วน Quadrants C (Low Priority) มี 1 เรื่อง (เฉพาะ
ฝ่ายลูกหนี้) ได้แก่ ควรพัฒนาแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหนี้ให้มีความเป็นธรรม
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
▪ ควรเปิดโอกาสให้ลูกหนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นข้อเสนอในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดีได้
▪ ควรพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางในการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่กรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ ทางโทรสาร
ทางไปรษณีย์ ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
▪ ควรพัฒนาศักยภาพบุคคลากรที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและไม่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เช่น ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสามารถชี้แจง
ขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่ อช่วยหาทางออกให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ได้อย่างเหมาะสม
5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
▪ ควรปรับปรุงกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ฯ ให้มีความถูกต้องในการจัดทำบัญชี
รับจ่ายและบัญชีแบ่งทรัพย์สิน
▪ ควรปรั บ ปรุ ง กระบวนการจ่า ยเงิน จากการเฉลี ่ ยทรั พ ย์ ส ิ น ในคดี ล ้ ม ละลายผ่ า นระบบ
E-payment ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
▪ ควรจัดบุคคลให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการที่เหมาะสมกับคดี รวมถึงการแจ้ง
ให้ทราบสิทธิ หน้าที่ในการดำเนินกระบวนการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การได้รับแจ้งขั้นตอน วิธีการ สิทธิในการ
ตรวจสอบและคัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชีแบ่งทรัพย์สิน
6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ / การขายทอดตลาด
▪ พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล
ในการประกาศขายทอดตลาด
▪ ควรมี การปรั บปรุ ง แก้ ไขข้ อมู ลการประกาศแจ้ งคดี ท ี ่ ม ี การงดการขายให้ มี ความชั ดเจน
เป็นปัจจุบัน หรือมีการแจ้งล่วงหน้า ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
▪ ความสมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือในการประเมินราคาของทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการวางทรัพย์
▪ พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล
ในการประกาศเกี่ยวกับการวางทรัพย์
▪ ควรพัฒนากระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีให้มีความสะดวก รวดเร็ว
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8. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการขับเคลื่อนความเชื่อมั่นต่อกรมบังคับคดี (ภาพรวม)
จากการศึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ
บังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า มีความเป็นไปได้ที่กรมบังคับคดีจะสามารถออกแบบ
กลยุทธ์เพิ่มความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่อกรมบังคับคดีโดยภาพรวมด้วยการใช้ โมเดลของภารกิจ
ในกระบวนการบังคับคดีที่ผ่านการทดสอบอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของกระบวนการบังคับคดีในระดับ
มากที่สุดถึงน้อยที่สุด ได้แก่ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย การวางทรัพย์
และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ตามลำดับ
เมื่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อกรมบังคับคดีขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการภารกิจตามบทบาท
ของกรมบังคับคดีในการทำให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเกิดความศักดิ์สิทธิ์เพราะคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ของศาลจำเป็นต้องมีการปฏิ บัติการในภารกิจตามบทบาทสำคัญที่ถูกออกแบบไว้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และนโยบายของกรมบังคับคดีเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ดังนั้น ข้อเสนอ
เชิงยุทธศาสตร์และนโยบายจากผลการศึกษาครั้งนี้จึงเน้นไปที่การออกแบบแนวทางปฏิบัติส ู่เป้า หมาย
เชิงยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดี
ข้ อ เสนอประการที ่ ๑ ได้ แ ก่ เพื ่ อ ให้ ก รมบั ง คั บ คดี เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางของการพั ฒ นาระบบ
การบังคับคดีและกลไกของระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมบังคับคดีควรเปิดโอกาส
ให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมทั่วถึงทุกระดับ ลดความเหลื่อมล้ำในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย มีความถูกต้อง
ของข้อมูล และกระชับ ขั้น ตอนและกรอบเวลาในกระบวนการบัง คับคดี แพ่ งเป็นไปตามมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดีด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการในชั้นบังคับคดีเป็นไปด้ วย
ความสะดวก รวดเร็ว ง่าย สามารถเข้าถึงได้สะดวกและลดความเหลื่อมล้ำ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรมบังคับคดี
ในเวลานี้ทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์
นอกจากนี้ กรมบังคับคดีควรจะมีระบบแห่งการให้บริการที่มีการประเมินแบบ Real-time
หน้างานในระดับพื้นที่ผ่านเครื่องมือวั ดที่ใช้ QR code เข้าอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น Smart Phone
Tablet Notebook และอื่น ๆ เพื่อลดความหลากหลายในมาตรฐานของการให้บริการที่ขึ้นกับความแตกต่าง
ของตัวบุคคลทั้งในชั้นบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีที่ต้องการความโปร่งใส
เป็นธรรม เป็นมาตรฐานเดียวกันที่ตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดี
ข้อเสนอประการที่ ๒ ได้แก่ เพื่อให้กรมบังคับคดีดำเนินภารกิจสำคัญของกรมบังคับคดี
ตามยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น ช่ ว ยเสริ ม สร้า งสภาพคล่ อ งและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจได้มากยิ่งขึ้น กรมบังคับคดีควรมุ่งเน้นผลักดันทรัพย์สินออกสู่ระบบให้มากยิ่งขึ้นด้วยความถูกต้อง
ของข้อมูลและความรวดเร็วในการปฏิบัติการ
ข้อเสนอประการที่ ๓ ได้แก่ เพื่อให้กรมบัง คั บ คดี บรรลุเ ป้ าหมายเชิ งยุทธศาสตร์ ด ้ า น
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและขั้นตอนต่าง ๆ ในการให้บริการแต่ละกระบวนการของ
การบังคับคดี กรมบังคับคดีควรจะมีคณะทำงานที่เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในระดับพื้นที่หน้างานที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ต้องเผชิญในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการบังคับคดี เช่น มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
เข้าถึงผู้แทนของกรมบังคับคดีในฐานะแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องทั้งในรูปของเอกสารและตัวบุคคลของกรมบังคับคดี
เข้าถึงพื้นที่ทั้งที่ศาลและพืน้ ที่ที่เป็นจุดเผชิญของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี
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นอกจากนี้ เหตุปัจจัยสำคัญที่กรมบังคับคดีควรพิจารณาเป็นข้อเสนอแนะสำคัญ คือ การให้ข้อมูล
ความรู้ความเข้าใจในทุกขั้นตอนของทุกกระบวนการบังคับคดีเพราะผู้มีส่วนได้เสียจำเป็นต้องรู้และเข้าใจ
และนำไปปฏิบัติได้ เพื่อให้บทบาทของกรมบังคับคดีที่ได้รับช่วงต่อมาจากคำพิพากษาของศาลบรรลุผลสำเร็จ
โดยคณะวิจัยเสนอให้มีคณะที่ปรึกษาประจำ หรือหมุนเวียนไปยังศาลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบังคับคดี เพื่อตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในระดับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วฉับไว
ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อกรมบังคับคดีมากยิ่งขึ้น
ผลพลอยได้พบว่า ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยสามารถลดความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายในการพึ่งพา
จ้างทนาย เพราะทนายได้รับความไว้วางใจว่าเป็นที่ปรึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการบังคับคดี ดังนั้น
การเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อกระบวนการบังคับคดีจะเพิ่มขึ้นถ้ากรมบังคับคดีสามารถจัดหา
คณะที่ปรึกษาปลอดค่าใช้จ่ายลงไปช่วยดูแลชาวบ้าน ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
ของปัจเจกบุคคลในระดับจุลภาคและภาพใหญ่ของระบบเศรษฐกิจระดับมหภาคที่กรมบังคับคดีเข้าไปเกี่ยวข้องต่อไป
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ภาคผนวก ก
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ภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก
อธิบดีกรมบังคับคดี
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

นายนิสิต จันทร์สมวงค์
อธิบดีกรมที่ดิน
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายวีระชัย วิถีพานิชย์ ผู้จัดการโครงการไกล่เกลี่ย
และ นายฉัตรฉลอง จีนุกลู ผู้จัดการฝ่ายบังคับคดี
บริษัท โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายวิรัช สันติภาพ
อัยการประจำจังหวัดสำนักงานอัยการสูงสุด
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

นายณรงค์สิทธิ์ ชูสดเเสง ฝ่ายติดตามเร่งรัดหนี้สิน
และ นายสิทธิชัย ทองเชื้อ ฝ่ายติดตามเร่งรัดหนืส้ ิน
บริษัท เอส อาร์ เอ็น เซอร์วสิ เซส ๒๐๑๕
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
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ภาพการทดสอบแบบสำรวจ
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กระบวนการบังคับคดีแพ่ง

กระบวนการบังคับคดีลม้ ละลาย

กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี

กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีลม้ ละลาย

กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ / การขายทอดตลาด

กระบวนการวางทรัพย์

Super poll | ๑๓๗

ภาพการเก็บข้อมูลประชาชนผู้รับบริการ (ส่วนกลาง)
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓

กระบวนการบังคับคดีแพ่ง

กระบวนการบังคับคดีลม้ ละลาย

กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี

กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน
ในคดีล้มละลาย

กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ /
การขายทอดตลาด

กระบวนการวางทรัพย์

Super poll | ๑๓๘

ภาพการเก็บข้อมูลประชาชนผู้รับบริการ (ส่วนภูมิภาค)
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓ กันยายน ๒๕๖๓
กระบวนการบังคับคดีแพ่ง กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ / การขายทอดตลาด และกระบวนการวางทรัพย์

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

Super poll | ๑๓๙

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี

Super poll | ๑๔๐

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขาทุ่งสง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา

Super poll | ๑๔๑

ภาคผนวก ข
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ภาพการแถลงข่าวผลการสำรวจ
ความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในวันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้อง Cosmos โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์
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ภาพการแถลงข่าวผลสำรวจจากสื่อออนไลน์

Super poll | ๑๔๔

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2563 กรมบังคับคดี กระทรวงทรวงยุติธรรม แถลงผลการวิจัยโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มี ต่อ
กระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดยนางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมกับ ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัย ซูเปอร์
โพล (SUPER POLL) ในฐานะหัวหน้าโครงการสำรวจฯ โดยนางอรัญญา กล่าวว่า ผลจากการสำรวจพบว่าร้อยละ 90.2 เชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีใน
ภาพรวม ซึ่งสูงกว่า ปีงบประมาณ 2562 ที่มีผลความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม ร้อยละ 88.2 ภารกิจหลักของกรมบังคับคดีเป็ นการบังคับคดี
ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล เป็นกระบวนการยุติ ธรรมทางแพ่ง ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างความเป็นธรรม และอำนวยความ
สะดวกแก่คู่ความทุกฝ่ายในคดี รวมถึงประชาชนผู้รับบริการ ตามแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กรมบังคับคดีกำหนดยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และยกระดับธรรมาภิบาล เพื่อให้มีภาพลักษณ์องค์กรที่น่าเชื่อถือ โปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค และทันสมัย เป็นองค์กรที่มีระบบ
การบังคับคดีที่มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้ องการ
นางอรัญญา กล่าวว่า รวมทั้งมีก ารประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นถึงความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการเป็นหลักสำคัญ และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่ LED - Thailand 4.0 ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตาม
นโยบายการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เสริมสร้างความเชื่อมั่นของการบังคับคดี สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุน เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมั่งคั่ง ยั่งยืน จึงทำให้กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบการสร้าง และพัฒนากำลังคนภาครัฐ
เชิงกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ดังนั้น การนำความเห็นจากผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียมาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพของงาน ราชการ และบริการ
ประชาชน เพื่อเป็นการสนับสนุนการปรับปรุงการให้บริการโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง จึงให้มีการสำรวจวิจัย "โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" โดยมอบหมายให้บริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการนี้ เพื่อให้
การสำรวจมีความเป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ มีความเป็นกลาง และปราศจากอคติ ในการสำรวจจึงต้องมีผู้ประเมินอิสระจากหน่วยงานภายนอก
เป็นผู้ดำเนินการ
ด้านนายนพดล กล่าวว่า การวิจัยสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี ใน 7 กระบวนการ ได้แก่ 1. กระบวนการ
บังคับคดีแพ่ง 2. กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 3. กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 4. กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชัน้ บังคับคดี 5. กระบวนการติดตาม
และเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 6. กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ ขายทอดตลาด และ 7. กระบวนการวางทรัพย์ โดยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี จากกลุ่มประชากรเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 3,458 รายทั่วประเทศ โดยการสำรวจครั้งนี้ใช้วิธีการดำเนินการเก็บข้อมูล
3 ส่วน คือการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งสรุปผลการสำรวจได้ ดังนี้ 1. ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี
ในภาพรวม ร้อยละ 90.2 มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม ร้อยละ 89.7 มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่ง ร้อยละ 85.6 มีความ
เชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย ร้อยละ 84.7 มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ร้อยละ 86.2 มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ร้อยละ 84.6 มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ร้อยละ 87.0 มีคว ามเชื่อมั่น
ต่อกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ การขายทอดตลาด ร้อยละ 85.7 มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการวางทรัพย์ 2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดี ในแต่ละ
กระบวนการ ร้อยละ 90.4 กระบวนการบังคับคดีแพ่ง ร้อยละ 88.9 กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย ร้อยละ 89.7 กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ร้อยละ 87.5 กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ร้อยละ 90.3 กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ร้อยละ 89.7 กระบวนการ
ประมูลซื้อทรัพย์ การขายทอดตลาด ร้อยละ 90.1 กระบวนการวางทรัพย์
และ3. ความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม ร้อยละ 86.8 ความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม ร้อยละ 86.6 มีความ
โปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและบริการ ร้อยละ 87.3 ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและบริการ ร้อยละ 87.4 การบังคับคดีตามคำพิพ ากษา
หรือคำสั่งศาล เพื่อให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้รับชำระหนี้ ร้อยละ 89.1 ดำเนินการขายฯด้วยความโปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด ทั้งนี้ กรมบังคับคดี
จะได้สำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี อย่างต่อเนื่องต่อไปในทุกๆปี เพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บ ริการ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่น และความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการ รวมถึงเพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในการเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนของสาธารณชนต่อภา รกิจสำคัญ
ในกระบวนการบังคับคดี
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อธิบดีกรมบังคับคดี-หัวหน้าโครงการสำรวจ ซูเปอร์โพล แถลงผลสำรวจความเชื่อมั่นประชาชนผู้ใช้บริการต่อ
กระบวนการบังคับคดี ประจำปี 2563 พบร้อยละ 90.2 เชื่อมั่นกระบวนการบังคับคดี พร้อมกำหนดยุทธศาสตร์
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร น่าเชื่อถือ โปร่งใส เป็นองค์กรบังคับคดีที่มีประสิทธิภาพ
วันที่ 5 ต.ค.2563 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมกับ ผศ.ดร. นพดล กรรณิกา หัวหน้า
โครงการสำรวจฯ บริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด แถลงผลการวิจัยโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคั บคดี
ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยผลจากการสำรวจพบว่าร้อยละ 90.2 เชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ
2562 ที่มีผลความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม ร้อยละ 88.2 ภารกิจหลักของกรมบังคับคดีเป็นการบังคับคดีตามคำพิพากษา
หรือคำสั่งของศาล เป็นกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ดำเนินการตามขั้นตอนที่ี กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างความป็นธรรม และอำนวย
ความสะดวกแก่คู่ความทุกฝ่ายในคดี รวมถึงประชาชนผู้รับบริการ ตามแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (2563-2565) กรมบังคับคดีกำหนด
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล เพื่อให้มีภาพลักษณ์องค์กรที่น่าเชื่อถือ โปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค
และทันสมัย เป็นองค์กรที่มีระบบการบังคับคดีที่มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวย
ความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการรวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการเป็นหลักสำคัญ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่ LED - Thailand 4.0
ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริกรประชาชตามนโยบายการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เสริมสร้างความเชื่อมั่นของการบังคับคดี
สนับสนุนให้ประเทศไทยป็นประเทศที่น่าลงทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้อย่างมั่งคั่ง ยั่ งยืน
จึงทำให้กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
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