
 

   

  

การแถลงข่าว 

ความคืบหน้าในการด าเนินการตามกรอบของ Ease of Doing Business  และการเตรียมความพร้อม 
ในการตอบแบบสอบถามประจ าปี 2017 

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ชั้น ๑  
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

................................... 

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9) เวลา ๑0.0๐ น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี  ได้แถลง    
ความคืบหน้าในการด าเนินการตามกรอบของ Ease of Doing Business  และการเตรียมความพร้อมในการตอบ
แบบสอบถามประจ าปี 2017  ซึ่งกรมบังคับคดีมีภารกิจที่เก่ียวข้องกับตัวชี้วัดดังกล่าว ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9           
ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contract) และตัวชี้วัดที่ ๑๐ ด้านการแก้ไขปัญห าการล้มละลาย  
(Resolving Insolvency) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ในการจัดอันดับความความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ( Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก 
ซึ่งมีการจัดอันดับเป็นประจ าทุกปี โดยมีตัวชี้วัดในการส ารวจ ๑๐ ตัวชี้วัด และกรมบังคับคดีได้รับมอบหมาย        
ให้รับผิดชอบใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๙ การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง ( Enforcing Contract)             
ซึ่งในตัวชี้วัดนี้จะมี ส านักงานศาลยุติธรรมและกรมบังคับคดีร่วมรับผิดชอบ  และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การแก้ไขปัญหา
ล้มละลาย (Resolving Insolvency) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและความน่าลงทุน 

เมื่อวันที่  ๒๘  ตุลาคม ๒๕๕๙ ธนาคารโลกได้ประกาศผลการประเมินครั้งล่าสุด โดยในตัวชี้วัดที่ ๙     
การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง  ประเทศไทยได้อันดับที่  57 (ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม)  และในตัวชี้วัดที่ ๑๐   
การแก้ไขปัญหาล้มละลาย ประเทศไทยได้อันดับที่ ๔ 9 ภายหลังจาการประกาศผลการจัดอันดับดังกล่าว  
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ                 
โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธาน เมื่อวันที่  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ อาคารสันติไมตรี       
หลังใน  ท าเนียบรัฐบาล  ในการประชุมดังกล่าว กรมบังคับคดี โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดกีรมบังคับคดี         
ได้เสนอแผนการด าเนินการปรับปรุงการบริการ (Action Plan) ของกรมบังคับคดี ทั้งระยะสั้น ( ๓, ๖ และ๑๒ เดือน)  
และระยะยาวต่อเนื่อง  และวิธีการด าเนินการ  เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ  โดยเน้นตามเกณฑ์วัด ๔  ด้าน  คือความทันสมัย 
(smart regulation) ง่าย (easier) รวดเร็ว (faster) และประหยัดค่าใช้จ่าย (cheaper) 

จากแผนการด าเนินการปรับปรุงการบริการ ( Action Plan) กรมบังคับคดีได้ด าเนินการตามแผนและ 
มีความคืบหน้าดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
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ด้านที่  ๑  ด้านการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ  กรมบังคับดีได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุง 

แก้ไขกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่างๆให้มีความทันสมัย เป็นมาตรฐานสากล เพื่ออ านวยความยุติธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคมจึงได้เสนอแก้ไขกฎหมาย ซึ่งได้ประกาศราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้แล้ว รวม ๕ ฉบับ ได้แก่ 

 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘ )  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการก าหนดคุณสมบัติของผู้ท าแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟู

กิจการของลูกหนี้  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้มีอ านาจออก

ค าสั่งเก่ียวกับค าขอรับช าระหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  ได้แก่ 
 

 ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที.่.) พ.ศ..... (การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม) อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไข เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๔ ลักษณะ ๒              
อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 เสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที.่.) พ.ศ..... ส่วนล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการทั้งฉบับ            
อยู่ระหว่างคณะท างานของกรมบังคับคดีศึกษาก าหนดประเด็นส าคัญเพ่ือเสนอแก้ไข 

 เสนอร่างพระราชบัญญัติการบังคับคดี  อยู่ระหว่างคณะท างานพิจารณา 
 

ด้านที่  ๒  การปรับปรุงระบบ /ขั้นตอน/การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กรมบังคับคดีได้พัฒนาระบบ   
การท างานขั้นตอนและน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานแต่ละข้ันตอนมากข้ึน  เพื่อให้ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่าย ได้แก่ 

 การจัดท าระบบน าร่องการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E  Offering Auction 
Pilot Project System) ณ ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑,๒,๔,๕,๖  ส านักงานบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม่  ส านักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา และ
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา โดยจะจัดให้มีการทดสอบโครงการและปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมชม     
การทดสอบ (Open House)  ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ  ห้องขายทอดตาด อาคารอสีติพรรษ 
กรมบังคับคดี  และในวันที่  ๖ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา  ทั้งนี้จะเริ่มด าเนินการ
ทั่วประเทศประมาณปี ๒๕๖๐  
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 การเปิดใช้ระบบ E  -Service ได้แก่ ระบบการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์  (  E -Filing)  ในการยื่น
ค าร้องขอวางเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มในคดีแพ่ง พร้อมจัดพิมพ์ใบ  pay- in slip ผ่านทาง website ของ                 
กรมบังคับคดี และสามารถน าจ่ายเงินที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา  เริ่มใช้เมื่อวันที่  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  
ระบบการจ่ายเงินให้คู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)  เพ่ือจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ในคดลี้มละลาย 
(เริ่มใช้เมื่อ ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๘) และการพัฒนาระบบ E-Insolvency Case Management 
System  มาใช้ในการบังคับคดีล้มละลาย 

 การพัฒนา Application  บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ “ LED Property  ” เพ่ือให้ผู้ที่สนใจซื้อทรัพย์ที่
ประกาศขายทอดตลาดสามารถค้นหาทรัพย์ที่สนใจได้อย่างสะดวก และเป็นการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานอีกทางหนึ่ง 

 

ด้านที่  ๓  การประสานงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ  ในการเชื่อมโยงข้อมูล        
ทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานที่ขึ้นหรือจดทะเบียนภาครัฐ ได้แก่  กรมท่ีดิน กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า       
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการบินพลเรือน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานประกันสังคม กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร  
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

 

ด้านที่ ๔  การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร  เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถมากข้ึนในการ
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 

 ส าหรับการเตรียมความพร้อมในการตอบแบบสอบถามของธนาคารโลกประจ าปี ๒๐๑๗ ซ่ึง จะต้อง
ด าเนินการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙  นี้  กรมบังคับคดีเน้นหลักการท างานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง       
ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานกฎหมาย ทนายความซึ่งเป็นผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม
เพ่ือประสานชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ  และให้การตอบแบบสอบถามมีความถูกต้องและสมบูรณ์ต่อไป ซึ่งกรมบังคับคดี
จะได้น าความคืบหน้าต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลในการตอบแบบสอบถามต่อไป 

 อนึ่ง  จากการประเมินผลในปีที่ผ่านมาของธนาคารโลก  กรมบังคับคดีมีข้อสังเกตว่า ผลการประเมิน
อาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดยเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ เรื่องการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง  
ในเรื่องระยะเวลาของการขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในกระบวนการบังคับคดี และในตัวชี้วัดที่  
๑๐ เรื่องการแก้ไขปัญหาล้มละลาย ที่เกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ และอัตราการจ่ายคืนเจ้าหนี้ 
(recovery rate)  นอกจากนี้ แบบสอบถามที่เป็นค าถามในเรื่องของการฟื้นฟูกิจการไม่ใช่การล้มละลาย กรมบังคับคดี
จะได้น าข้อสังเกตดังกล่าว พร้อมด้วยเอกสารประกอบน าเสนอต่อธนาคารโลกต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศ ซึ่งหากได้รับการจัดอันดับที่ดีข้ึนจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
เป็นที่น่าลงทุนของนักลงทุน อันเป็นเป้าหมายของกรมบังคับคดีที่จะเป็นกลไกในการเสริมสร้างให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีน่าลงทุน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยมีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบังคับคดีที่
ทันสมัย มีมาตรฐานสากล และกระบวนการบังคับคดีมีความสะดวก รวดเร็ว ง่าย และเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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