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บทสรุปผู้บริหาร
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 หน้า 1 

บทสรุปผู้บริหาร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือประเมินคุณภาพการให้บริการตามกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ e-Service โดย
ส ารวจการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมบังคับคดีและศึกษาในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรีเปรียบเทียบผลการ
ศึกษาวิจัยประเมินผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. เพ่ือให้ทราบถึงความเชื่อมั่นของประชาชน ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

3. เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานด้านกระบวนการบังคับคดี
และการให้บริการ e-Service  

4. เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และ
การสนับสนุนของสาธารณชนต่อภารกิจส าคัญในกระบวนการบังคับคดี 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2 . การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interviews) ผู้บริหารหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้อง จ านวน 12 ราย จากหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับกรมบังคับคดี และการจัดอภิปรายกลุ่ม (Focus Group) จ านวน 2 กลุ่ม 
3 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-
face Interviews) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี 
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 หน้า 2 

กลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาครั้งนี้ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,645 ราย ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายเจ้าหนี้ (มีร้อยละ 61.4) 
โดยเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาร้อยละ 18.7 และเป็นผู้รับมอบอ านาจจากเจ้าหนี้ร้อยละ 42.7 ในขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นฝ่ายลูกหนี้ มีร้อยละ 29.5 โดยเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาร้อยละ 24.6 และเป็นผู้รับมอบอ านาจ
จากลูกหนี้ร้อยละ 4.9 โดยกระจายในแต่ละภูมิภาคและแต่ละกระบวนการ ดังนี้ 

หน่วยงาน จ านวน 

หน่วยงานส่วนกลาง 15 หน่วยงาน ได้แก่ 

680 

 ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-6 

 กองบังคับคดีล้มละลาย 1-6 

 กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้

 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

 กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย 

หน่วยงานส่วนภูมิภาคใน 6 ภูมิภาค/เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ 

753 

 ภาคกลาง (ปทุมธานีสาขาธัญบุรี นครปฐม สระบุรี นนทบุรี) 

 ภาคเหนือ (เชียงใหม่ อุตรดิตถ์) 

 ภาคตะวันออก (ตราด สระแก้ว) 

 ภาคตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหิน ตาก) 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี มุกดาหาร นครราชสีมา) 

 ภาคใต้ (สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร) 

พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ 

212 
 จังหวัดระยอง 

 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 จังหวัดชลบุรี (ชลบุรี และสาขาพัทยา) 

รวมจ านวน (ราย) 1,645 

 

ผู้เข้าร่วมอภิปรายกลุ่ม 
กลุ่ม 1 

กลุ่มประชาชนผู้เคยใช้บริการ e-Service ของกรมฯ 
จ านวน 8 ท่าน  

กลุ่ม 2 
กลุ่มทนายความและนิติกร จ านวน 8 ท่าน 

• เจ้าหน้าท่ีบริหารคดี บริษัทสินเชื่อ/ไฟแนนซ์ 2 ท่าน 

• เจ้าหน้าท่ีธุรการงานคดี บริษัทสินเชื่อ/ไฟแนนซ์ 4 ท่าน 

• ผู้จัดการบริษัทจัดจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 1 ท่าน 

• แม่บ้าน (หารซื้อทรัพยเ์ก็งก าไร) 1 ท่าน 

• เจ้าของและทนายความประจ าส านักงานทนายความ 
4 ท่าน 

• นิติกรประจ าส่วนงานราชการ 2 ท่าน 

• ทนายความประจ าองค์กรภาคเอกชน (บมจ.) 2 ท่าน 
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สรุปผลการวิจัย 
การรับรู้ต่อบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 

จากบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดีทั้ง 12 ด้าน พบว่า มากกว่าร้อยละ 80.0 ของผู้ใช้บริ การ
รับทราบถึงบทบาทของกรมบังคับคดีทุกด้าน ยกเว้นตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือขอรับ
ช าระหนี้ (79.9%) ช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือนิติบุคคลในฐานะผู้ช าระบัญชีตามค าสั่งศาล (70.6%) เมื่อ
พิจารณาจ าแนกผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการลูกหนี้ มีสัดส่วนผู้รับทราบถึงบทบาท
หน้าที่ทั้ง 12 ด้านของกรมบังคับคดีน้อยกว่าผู้ใช้บริการอ่ืน ๆ ยกเว้นด้าน ด า เนินการบังคับคดีแพ่งตามค าสั่ง
ศาล และการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
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ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่และการท างานของกรมบังคับคดี ส่งผลดี หรือเป็นประโยชน์ต่อด้านต่าง ๆ 
ผู้ใช้บริการในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่และการท างานของกรมบังคับคดี ส่งผลดี 

หรือเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหนี้มากกว่าเรื่องอ่ืน ๆ (Top 3 Boxes 91.4% และคะแนนความคิดเห็น 8.82) 
รองลงมา คือ ส่งผลดี หรือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการบังคับคดีตามค าสั่งศาล ท าให้ค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ของศาลมีผลในทางปฏิบัติ (Top 3 Boxes 90.5% และคะแนนความคิดเห็น 8.71) และผู้ใช้บริการในภาพรวม
มีความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่และการท างานของกรมบังคับคดี ส่งผลดี หรือเป็นประโยชน์ต่อการค้า  
การลงทุน และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ (Top 3 Boxes 72.8% และคะแนนความคิดเห็น 7.85) 
การช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ (Top 3 Boxes 62 .5% และคะแนน 
ความคิดเห็น 7.46) 

 
 
  



โครงการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ 
ที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 หน้า 5 

ความเชื่อม่ันต่อกระบวนการบังคับคดี 
กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวมที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 

8.83 (Top 3 Boxes 97.8%) และมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในแต่ละกระบวนการ ดังนี้ 
▪ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่งที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.85 (Top 3 Boxes 96.7%) 
▪ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลายที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.49 (Top 3 Boxes 

96.1%) 
▪ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.52 (Top 3 Boxes 

97.2%) 
▪ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.79 (Top 3 

Boxes 96.2%) 
▪ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 

8.57 (Top 3 Boxes 95.9%) 
▪ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 9.13 

(Top 3 Boxes 99.2%) 
▪ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการวางทรพย์ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.88 (Top 3 Boxes 100.0%) 
▪ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการขอรับช าระหนี้ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.82 (Top 3 Boxes 100.0%) 

 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อกระบวนการบังคับคดี 

ผู้ใช้บริการมากกว่าร้อยละ 90.0 ขึ้นไป พึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีในทุกกระบวนการ 
(92.4%-97.0%) และมีระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีในแต่ละกระบวนการมากกว่า 8.35 ขึ้นไป 
(8.37-8.70) จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 

ความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของกรมบังคับคดี  

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจที่มีต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าด้านการจัดให้มีบริการ
เครื่องบัตรคิวอัตโนมัติมีสัดส่วนผู้ใช้บริการร้อยละ 87.0 ที่มีความพึงพอใจ โดยมีสัดส่วนผู้ใช้บริการพึงพอใจสูง
กว่าด้านสถานที่นั่งรอ หรือนั่งรับบริการ (73.3%) และด้านความรวดเร็วในการรอคิวและการด าเนินการ 
(68.0%) ซึ่งด้านความรวดเร็วในการรอคิวและการด าเนินการ เป็นด้านที่มีระดับความพึงพอใจไม่ถึง 8.00 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล Quadrant Analysis ความคาดหวัง กับการเห็นปฏิบัติจริงของกระบวนการบังคับคดี 

กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล Quadrant Analysis ความคาดหวังกับการเห็นปฏิบัติจริง ของกระบวนการ

บังคับคดีแพ่ง พบว่า เรื่องท่ีอยู่ในส่วนที่ต้องคงรักษาไว้ (Maintain) มีประมาณ 5 เรื่อง และเรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ 
เรื่องความถูกต้องของการแจ้งหมายในการยึดทรัพย์สิน (ถูกคน ถูกที่ ถูกต้องในรายละเอียด) เรื่องเจ้าหน้าที่ที่
ท าการขายทอดตลาดทรัพย์มีความโปร่งใส และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งเป็นการเฉพาะ และเรื่องการจัดท าบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน มีความถูกต้อง ในขณะที่มีเรื่องที่อยู่ใน
ส่วนที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (Urgent Improvement) ประมาณ 6 เรื่อง และเรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ เรื่องความ
รวดเร็วของการแจ้งหมายในการอายัดทรัพย์สิน เรื่องความรวดเร็วในการแจ้งหมาย การยึดทรัพย์ถึงผู้ มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย เรื่องกรอบระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม และเรื่องความเหมาะสมของระยะเวลา ที่ติดประกาศขายทอดตลาดก่อนวันขาย (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) 
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กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล Quadrant Analysis ความคาดหวังกับการเห็นปฏิบัติจริง ของกระบวนการ

บังคับคดีล้มละลาย พบว่า เรื่องที่อยู่ในส่วนที่ต้องคงรักษาไว้ (Maintain) มีประมาณ 15 เรื่อง และเรื่องท่ีส าคัญ 
ได้แก่ เรื่องยึดหลักกฎหมายในการด าเนินการและการบริการ เรื่องการด าเนินการด้วยความเป็นธรรม การไม่
เลือกปฏิบัติ ให้ความเสมอภาคและให้บริการตามคิว เรื่องความสะดวกและง่ายในการเข้าถึงข้อมูลการประกาศ
ขายทอดตลาดทรัพย์ และเรื่องความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ ตั้งแต่การลงทะเบียน วางหลักประกัน 
การขอขยายเวลาวางเงิน การช าระราคา การโอนกรรมสิทธิ์  ฯลฯ ในขณะที่มีเรื่องที่อยู่ในส่วนที่ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน (Urgent Improvement) ประมาณ 9 เรื่อง และเรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ เรื่องการปิดประกาศข้อมูลการ
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์กระจายทั่วถึง และผ่านช่องทาง/แหล่งที่เหมาะสม เรื่องทราบการประกาศค าสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา หรือจากหน่วยงานต่าง ๆ เรื่องความเหมาะสมของ
ระยะเวลา ที่ติดประกาศขายทอดตลาดก่อนวันขาย (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) และเรื่องความชัดเจนของการปิด
ประกาศแจ้งคดีที่มีการงดการขาย 
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กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล Quadrant Analysis ความคาดหวังกับการเห็นปฏิบัติจริง ของกระบวนการ

ฟ้ืนฟูกิจการลูกหนี้ พบว่า เรื่องท่ีอยู่ในส่วนที่ต้องคงรักษาไว้ (Maintain) มีประมาณ 14 เรื่อง และเรื่องที่ส าคัญ 
ได้แก่ เรื่องการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ท าให้กิจการของคุณสามารถด าเนินต่อไปได้ เรื่องการยื่นขอรับช าระหนี้ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการแจ้งก าหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทราบ เรื่องการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ช่วยให้ไม่
ต้องเข้าสู่การล้มละลาย เรื่องการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน และให้ความเป็น
ธรรมทุกฝ่าย และเรื่องเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดี ช่วยให้คุณทราบขั้นตอน วิธีการขอรับช าระหนี้ ในขณะที่มี
เรื่องที่อยู่ในส่วนที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (Urgent Improvement) ประมาณ 3 เรื่อง และเรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ 
เรื่องการช าระหนี้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการเจ้าหนี้กลุ่มเดียวกัน จะได้รับการช าระหนี้อย่างเท่าเทียมกัน เรื่อง
ระยะเวลาการคัดค้านค าสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายก าหนดมีความเหมาะสม 
และเรื่องกระบวนการฟื้นฟูกิจการมีความรวดเร็ว 
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กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล Quadrant Analysis ความคาดหวังกับการเห็นปฏิบัติจริง ของกระบวนการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี พบว่า เรื่องท่ีอยู่ในส่วนที่ต้องคงรักษาไว้ (Maintain) มีประมาณ 11 เรื่อง และ
เรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ เรื่องสถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมีความเหมาะสมต่อการเจรจา เรื่องผู้
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นธรรม โปร่งใสและไม่เอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะ เรื่องผู้ไกล่
เกลี่ย ข้อพิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้ค าแนะน าเบื้องต้น และช่วยหาทางออก
ให้กับเจ้าหนี้ได้ เรื่องการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้เร็วขึ้น 
และเรื่องกรมบังคับคดีเปิดช่องทางในการยื่นค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 
การยื่นค าร้องที่กรมบังคับคดี ส านักงานบังคับคดีจังหวัด ทางโทรสาร ทางไปรษณีย์เป็นการอ านวยความสะดวก
อย่างยิ่ง ในขณะที่มีเรื่องที่อยู่ในส่วนที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (Urgent Improvement) ประมาณ 10 เรื่อง และ
เรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ เรื่องสถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมีความเหมาะสมต่อการเจรจา  เรื่อง
ลูกหนี้สามารถตัดสินใจในการตกลงยินยอมผ่อนผัน ได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดี เป็นทางเลือกหนึ่งที่ท าให้ลูกหนี้สามารถเจรจาหาข้อยุติร่วมกับเจ้าหนี้ได้ และเรื่องลูกหนี้สามารถ
เสนอทางเลือกในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
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กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล Quadrant Analysis ความคาดหวังกับการเห็นปฏิบัติจริง ของกระบวนการ

ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย พบว่า เรื่องที่อยู่ในส่วนที่ต้องคงรักษาไว้ (Maintain) มีประมาณ 8 
เรื่อง และเรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ เรื่องการด าเนินการด้วยความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเสมอภาค
และให้บริการตามคิวเรื่องความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการด าเนินการและการบริการ เรื่องความถูกต้องใน
การจัดท าบัญชีแบ่งทรัพย์สิน เรื่องยึดหลักกฎหมายในการด าเนินการและการบริการ และเรื่องความรวดเร็วใน
การจัดท าบัญชีแบ่งทรัพย์สิน ในขณะที่มีเรื่องที่อยู่ในส่วนที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (Urgent Improvement) 
ประมาณ 6 เรื่อง และเรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ เรื่องการแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการที่เหมาะสมกับคดี เรื่อง
การด าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของกรมบังคับคดีที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นน าใน
ระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” เรื่องคุณได้รับแจ้งให้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่ในการด าเนิน
กระบวนการ เช่น สิทธิในการตรวจสอบ หรือคัดค้านบัญชีทรัพย์สิน เรื่องความสะดวกง่ายในการเข้าถึงข้อมูลที่
ต้องการเรื่องความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ และเรื่องระยะเวลาในการได้รับช าระหนี้นับตั้งแต่ได้รับค าสั่งให้
ท าบัญชีมีความเหมาะสม 
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การรับรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับบริการ e-Service ของกรมบังคับคดี 
จากผู้ใช้บริการกรมบังคับคดีโดยภาพรวมทั้งหมด พบว่ามีสัดส่วนผู้ที่มีการรับรู้ต่อบริการ e-Service 

ของกรมบังคับคดีในแต่ละบริการเพียงไม่ถึงร้อยละ 40.0 โดยบริการ e-Service ที่มีผู้รับรู้มากที่สุด คือ บริการ
ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด (ร้อยละ 39.5) บริการระบบสอบถามสถานะคดีแพ่ง (ร้อยละ 31.2) และ
บริการรายงานผลการขายทอดตลาด (ร้อยละ 29.2) โดยการบริการในส่วน Mobile Application ทั้ง 4 บริการ 
มีผู้รับรู้ไม่ถึงร้อยละ 10.0 (LED ABC ร้อยละ 5.8, LED Property Plus ร้อยละ 6.3, Dept Info ร้อยละ 7.2 
และ LED Property ร้อยละ 8.2) ในขณะที่สัดส่วนผู้ที่เคยใช้บริการ e-Service ของกรมบังคับคดีในแต่ละ
บริการมีเพียงไม่ถึงร้อยละ 25.0 โดยบริการ e-Service ที่มีผู้เคยใช้บริการมากที่สุด คือ บริการค้นหาทรัพย์
ประกาศขายทอดตลาด (ร้อยละ 24.1)  

จากผู้ใช้บริการกรมบังคับคดี ที่มีการรับรู้ต่อบริการ e-Service ของกรมบังคับคดี และมีการใช้
บริการ e-Service เนื่องจากเห็นว่าสามารถตรวจสอบข้อมูล หรือด าเนินการในบางขั้นตอนผ่านระบบเว็บไซต์
ได้สะดวกช่วยให้รวดเร็วมากขึ้น โดยไม่ต้องไปถึงส านักงาน (มีผู้ตอบร้อยละ 100) ในขณะที่ผู้ใช้บริการกรม
บังคับคดี ที่มีการรับรู้ต่อบริการ e-Service ของกรมบังคับคดี แต่ไม่มีการใช้บริการ e-Service เพราะเห็นว่ามา
ที่กรมเองสะดวกกว่า ถูกต้อง ครบถ้วนกว่า (มีผู้ตอบร้อยละ 63.3) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง (มีผู้ตอบร้อยละ 17.5) ไม่
ทราบขั้นตอน/ไม่สะดวกใช้บริการ (มีผู้ตอบร้อยละ 16.7) และไม่ได้สนใจ/ไม่เห็นประโยชน์ (มีผู้ตอบร้อยละ 
16.3) 
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ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีความคิดเห็นต่อ บริการ e-Service ของกรมบังคับคดี ดังนี้ 
• การมีบริการ e-Service ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดูมีพัฒนาการ มีความทันสมัยมากขึ้น และ

ส่งเสริมให้เป็นสากลด้วย 
• เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ควรให้ความส าคัญในการแนะน าให้ผู้รับบริการรับรู้ และใช้งานบริการเหล่านี้ 
• เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ควรเตรียมความพร้อมในการท างานร่วมกับระบบ e-Service เพ่ือการ

ด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องกว่าที่เป็นอยู่ มีประสิทธิภาพในงานมากขึ้น 

ผู้เข้าร่วมอภิปรายกลุ่ม 
กลุ่ม 1 

กลุ่มประชาชนผู้เคยใช้บริการ e-Service ของกรมฯ 
จ านวน 8 ท่าน 

กลุ่ม 2 
กลุ่มทนายความและนิติกร 

จ านวน 8 ท่าน 
• เจ้าหน้าท่ีบริหารคดี บริษัทสินเชื่อ/ไฟแนนซ์ 2 ท่าน 

• เจ้าหน้าท่ีธุรการงานคดี บริษัทสินเชื่อ/ไฟแนนซ์ 4 ท่าน 

• ผู้จัดการบริษัทจัดจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 1 ท่าน 

• แม่บ้าน (หารซื้อทรัพยเ์ก็งก าไร) 1 ท่าน 

• เจ้าของและทนายความประจ าส านักงานทนายความ 
4 ท่าน 

• นิติกรประจ าส่วนงานราชการ 2 ท่าน 

• ทนายความประจ าองค์กรภาคเอกชน (บมจ.) 2 ท่าน 

 

ความคิดเห็นต่อการท างานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในอดีตเปรียบเทียบกับปัจจุบัน 
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการท างานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในอดีตเปรียบเทียบกับ

ปัจจุบัน พบว่า ผู้ใช้บริการร้อยละ 70.8 เห็นว่า “ดีขึ้น” และร้อยละ 18.5 เห็นว่า “เหมือนเดิม”  

อุปสรรค หรือปัญหาจากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี 
เมื่อสอบถามผู้ใช้บริการถึงอุปสรรค หรือปัญหาจากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับ

คดี พบว่า มีผู้ใช้บริการร้อยละ 67.7 ไม่พบอุปสรรคหรือปัญหาใด ๆ ในขณะที่มีผู้ใช้บริการร้อยละ 32.3 ที่พบ
อุปสรรค ปัญหา โดยปัญหาหลักที่พบ คือ ความล่าช้าในการตรวจสอบ/ค้นหาส านวน รอส านวนนานมา (ร้อย
ละ 36.9) เจ้าหน้าที่น้อย ไม่เพียงพอต่อการบริการ (ร้อยละ 31.8) การรอคิวนาน และมีการลัดคิว (ร้อยละ 
20.0) การด าเนินงานล่าช้าในหลายขั้นตอน เช่น รับเช็ค จ่ายเงินค่าเลี้ยงชีพ ตรวจสอบบัญชี ด าเนินการยึด
ทรัพย์ การตรวจค าขอ การตั้งเรื่อง การตามค าสั่งศาล และการปิดส านวนคดี เป็นต้น (ร้อยละ 19.8) 
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เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกรมบังคับคดีในปี 2561 กับปี 2560 
เมื่อท าการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกรมบังคับคดีในปี 2561 กับปี 2560 ด้วยการแปลงค่า

คะแนนความเชื่อมั่นจากระดับ 10 เป็นระดับ 5 คะแนน แล้วจึงน ามาค านวนเปอร์เซ็นต์ เพ่ือให้สามารถ
เปรียบเทียบกับผลคะแนนปีที่ผ่านมาได้ พบว่า ระดับความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวมของปี 
2561 เท่ากับร้อยละ 91.4 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปี 2560 (ร้อยละ 86.9) ร้อยละ 4.5 และเมื่อพิจารณาระดับ
ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีแต่ละกระบวนการจะเห็นว่าระดับความเชื่อมั่นของปี 2561 มีแนวโน้ม
สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ในทุกกระบวนการ (สูงขึ้นร้อยละ 2.1-9.6) ยกเว้น ระดับความเชื่อมั่นต่อกระบวนการ
บังคับคดีล้มละลาย และระดับความเชื่อมั่นต่อกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ที่มี
แนวโน้มลดลง (ลดลงร้อยละ 3.8 และ 0.7 ตามล าดับ) 

เมื่อท าการเปรียบเทียบสัดส่วนผู้ที่มีความคิดเห็นต่อการท างานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในอดีต
เปรียบเทียบกับปัจจุบันว่าดีขึ้น พบว่า ในปี 2561 มีสัดส่วนร้อยละ 70.8  ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปี 2560  
(ร้อยละ 86.3) ร้อยละ 15.5 

เมื่อท าการเปรียบเทียบสัดส่วนผู้ที่มีความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่และการท างานของกรมบังคับคดี 
ส่งผลดี หรือเป็นประโยชน์ต่อด้านการค้า การลงทุน และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในระดับ
ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด พบว่า ในปี 2561 มีสัดส่วนร้อยละ 72.8 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปี 2560 (ร้อยละ 
66.2) ร้อยละ 6.6 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

กรมบังคับคดีมีภารกิจด้านการบังคับคดีตามค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาล ซึ่งเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ท้ังนี้ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ในยุทธศาสตร์ 2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศและยุทธศาสตร์ท่ี 6 “การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” โดย
มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การเพิ่มขีดความสามารถทาง
การค้าให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างกระแสการลงทุนในภาคธุรกิจของประเทศไทย ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมความ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 (Good governance) และ การบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management) มาประยุกต์ใช้กับการบริหารราชการไทยซึ่งเป็นไปตามเจตนารมย์ ดังปรากฏใน
มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว กรมบังคับคดีได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยมีเป้าหมายใน
การขับเคลื่อน ภารกิจกรมบังคับคดี “ประเทศไทยต้องเป็นประเทศที่น่าลงทุนประเทศหนึ่งในโลกโดยมีกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง และกฎหมายล้มละลายท่ีได้มาตรฐานสากลและทันสมัยมี
กระบวนการการด าเนินงานท่ี สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในทุกกระบวนงาน” เพื่อเป็น
กรอบทิศทางเป้าหมายในการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง อันจะเป็นการช่วยลดปัญหา
ความเหลื่อมล้ าของสังคมและอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนผู้รับบริการรวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอย่างสม่ าเสมอโดยมุ่งเน้นถึง ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อกรมบังคับ
คดีจากการประเมินผลความเชื่อมั่นในปีงบประมาณ พ .ศ.2560 พบว่าประชาชนร้อยละ 86.95 เชื่อมั่นต่อ
กระบวนการบังคับคดีในภาพรวมที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 

เพื่อให้การด าเนินงานของกรมบังคับคดีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ
ได้อย่างยั่งยืน ด้วยการเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในภารกิจของกรมบังคับคดี การให้บริการเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่น ความพึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการอันเป็นการสนับสนุนภารกิจของกรมบังคับคดี การศึกษาวิจัย 
ประเมินผลการติดตามอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และ
สร้างความเชื่อมั่นได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กรมบังคับคดีจึงจัดท าโครงการ ส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชน
ผู้รับบริการ ท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมท้ังศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในพื้นท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ได้แก่ ระยอง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี เพื่อ
เปรียบเทียบผล การศึกษาวิจัยประเมินผลคุณภาพการให้บริการ และความเชื่อมั่น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
กรมบังคับคดีเพื่อให้เกิด การพัฒนาและปรับปรุงการบริการ  
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1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือประเมินคุณภาพการให้บริการตามกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ e-Service โดย
ส ารวจการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมบังคับคดีและศึกษาในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรีเปรียบเทียบผลการ
ศึกษาวิจัยประเมินผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. เพ่ือให้ทราบถึงความเชื่อมั่นของประชาชน ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

3. เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานด้านกระบวนการบังคับคดี
และการให้บริการ e-Service  

4. เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และ
การสนับสนุนของสาธารณชนต่อภารกิจส าคัญในกระบวนการบังคับคดี  

1.3 กรอบแนวคิดและขอบเขตการศึกษา 
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บทที่ 2 
ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์สภาพปัญหาข้อขัดข้องและลักษณะปฏิบัติงาน 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการรับรู้ความเข้าใจและความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อกระบวนการบังคับคดี โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มกระบวนการบังคับคดีได้เป็น 5 ส่วน ใหญ่ๆ 
ได้แก่ กระบวนการบังคับคดีทางแพ่ง กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของ ลูกหนี้ 
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย โดย
รายละเอียดต่าง ๆ ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ภารกิจของกรมบังคับคดี บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 

กรมบังคับคดี มีภารกิจเก่ียวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตาม
ค าสั่งศาล การช าระบัญชีตามค าสั่งศาล การวางทรัพย์ และการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยด าเนินการยึด 
อายัด และจ าหน่ายทรัพย์สิน รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ตลอดจนก ากับการฟ้ืนฟูกิจการของ
ลูกหนี้เพ่ือให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการช าระหนี้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรม โดยมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการบังคับคดีแพ่งตามค าสั่งศาล 
2. ด าเนินการบังคับคดีล้มละลายตามค าสั่งศาล 
3. ด าเนินการบังคับคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ตามค าสั่งศาล 
4. ด าเนินการตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับส่วนแบ่งจากคดี ตรวจสอบค่าใช้จ่าย 
และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบังคับคดี 
5. ช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลในฐานะผู้ช าระบัญชีตามค าสั่งศาล 
6. รับวางทรัพย์จากลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์ 
7. ด าเนินการประเมินราคาทรัพย์ 
8. ด าเนินการเกี่ยวกับการเดินหมาย ค าคู่ความ หนังสือ หรือประกาศของศาลหรือหน่วยงานใน

สังกัดกรม 
9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามค าสั่งศาล 
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กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

1. อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี 
1.1 อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนมีค าพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งมาตรา 254 เป็นวิธีการคุ้มครองสิทธิของโจทก์ในเวลาใด ๆ ก่อนพิพากษา เพ่ือขอศาลให้มีค าสั่งให้ยึด
หรืออายัดทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของจ าเลยทั้งหมดหรือบางส่วนไว้ก่อนพิพากษา หรือขอศาลห้าม
ชั่วคราวไม่ให้จ าเลยกระท าซ้ าหรือกระท าต่อไป ซึ่งการละเมิดหรือการผิดสัญญาหรือการกระท าที่ถูกฟ้องร้อง
นั้น โดยศาลจะออกหมายบังคับคดีชั่วคราวเพื่อตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีไปด าเนินการตามค าสั่งของศาลทันที 

1.2 อ านาจหน้าที่เก่ียวกับการบังคับคดีอันเป็นการบังคับให้เป็น ไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้คู่ความฝ่ายใดแพ้คดีและให้ฝ่ายแพ้คดี (ลูกหนี้
ตามค าพิพากษา) ปฏิบัติการช าระหนี้อยางใดอยางหนึ่งตามฟ้อง เช่น ให้ช าระหนี้ เป็นเงินจ านวนหนึ่ง  ให้ส่ง
มอบทรัพย์สิน ฯลฯ หากลูกหนี้ตามค าพิพากษาทราบถึงค าบังคับและครบก าหนดระยะเวลาตามค าบังคับแล้ว 
และเป็นกรณีที่ต้องด าเนินการทางเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยบังคับช าระหนี้เอาจากบรรดาทรัพย์สินของลูกหนี้
ตามค าพิพากษา คู่ความ ฝ่ายที่ชนะคดี (เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา) ชอบที่จะร้องขอให้ศาลออก 

“หมายบังคับคดี” ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา
ออกขายทอดตลาดเอาเงินช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาต่อไป หรือหากการช าระหนี้ตามค าพิพากษานั้น
เป็นการส่งมอบทรัพย์สิน กระท าการงดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือขับไล่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาศาล
จะออกหมายบังคับคดี ได้โดยก าหนดเงื่อนไขแห่งการบังคับคดีลงในหมายนั้น และก าหนดการบังคับคดีเพียง
เท่าที่สภาพแห่งการบังคับคดีจะเปิดช่องให้ท าได้โดยทางศาล หรือโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี (ตาม ป.วิ.พ. 
มาตรา 276) 
2. ขั้นตอนและกระบวนการในการยึดทรัพย์สิน และอายัดสิทธิเรียกร้อง เป็นวิธีการบังคับคดีรูปแบบหนึ่ง 
ไม่ใช่การบังคับกับทรัพย์สินที่มีอยู่ในความครอบครองของลูกหนี้โดยตรง แต่เป็นการบังคับกับสิทธิเรียกร้องเป็น
เงินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา และเป็นการสั่งบุคคลภายนอกมิให้ช าระหนี้แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา แต่ให้
ช าระแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแทน 

วิธีการอายัดทรัพย์สิน 
1. มีหนังสือ (ค าสั่ง) แจ้งไปยังบุคคลภายนอก ไม่ให้ช าระเงินแก่ลูกหนี้ ตามค าพิพากษาแต่ให้

ช าระต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีแทนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
2. มีหนังสือ/หมาย (ค าแจ้งการอายัดให้สั่ง) ลูกหนี้ตามค าพิพากษาทราบ และให้งดเว้นการ

จ าหน่ายสิทธิเรียกร้องตั้งแต่ขณะที่ได้ส่งค าสั่งนั้นให้ (ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 316 วรรคสอง) 
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สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามพิพากษาที่อายัดได้ 
1. เงินเดือน ค่าจ้าง หรือรายได้อ่ืนที่มีลักษณะจ่ายเพ่ือตอบแทนการท างานเป็นรายเดือน (อายัด

ได้แต่ต้องคงเหลือไม่น้อยกว่า 20,000 บาท) 
2. โบนัส (อายัด ร้อยละ 50) 
3. เงินที่ตอบแทนกรณีออกจากงานเงินส่วนที่ไม่ได้อายัดต้องคงเหลือไว้ไม่น้อยกว่า 300,000 บาท 
4. เงินตอบแทนจากการท างานเป็นชั่วคราว (อายัด ร้อยละ 30) 
5. เงินฝากในบัญชีสถาบันการเงิน 
6. เงินปันผลหุ้น 
7. ค่าเช่าทรัพย์สิน 
8. ค่างวดงานตามสัญญาจ้างงาน 
สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาอายัดไม่ได้ (ตาม ป.วิ.พ. มาตรา. 302) 
1. เงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ บ าเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อ่ืนในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยงานราชการ 
2. เงินสงเคราะห์ บ านาญ หรือบ าเหน็จที่หน่วยงานราชการได้จ่าย ให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมี

ชีวิตของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยงานราชการ 
3. เงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อ่ืนในลักษณะเดียวกันของ

พนักงานลูกจ้าง หรือคนงาน ที่นายจ้างจ่ายเป็นจ านวนรวมกันไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท หรือตามจ านวนที่
เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร 

4. เงินบ าเหน็จหรือค่าชดเชยหรือรายได้อ่ืนเป็นจ านวน 300,000 บาท หรือ ตามจ านวนที่เจ้า
พนักงานบังคับคดีเห็นสมควร 

5. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 
6. เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
7. เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ 
8. ค่ารักษาพยาบาลที่ลูกหนี้มีสิทธิได้รับจากส านักงานประกันสังคม 
9. เงินตามสัญญากู้ยืมของลูกหนี้ 
10. สิทธิเรียกร้องซึ่งยังไม่แน่นอนว่าลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับหรือไม่ 
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3. การยึดทรัพย์สิน 
โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ซึ่งมีชื่อในหมายบังคับคดีเป็นผู้น ายึด ซึ่งในส่วนนี้สามารถมอบ

อ านาจให้ทนายความหรือ บุคคลภายนอกมาด าเนินการแทนได้ โดยท าหนังสือมอบอ านาจตามแบบพิมพ์ของ
กรมบังคับคดีและ ในการยึดทรัพย์ ผู้น ายึดทรัพย์จะต้องอยู่ในสถานที่ยึดทรัพย์ เพ่ือชี้ทรัพย์ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีท าการยึด โดยก่อนไปท าการยึดทรัพย์เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องตรวจสอบข้อมูลทรัพย์ให้แน่ชัดว่า 
ทรัพย์อะไร ของใคร และจ านวนราคาทรัพย์ที่จะยึดได้ตามกฎหมาย มีประมาณเท่าใด  

อ านาจหน้าที่เจ้าพนักงานบังคับคดีในการยึดทรัพย์สิน 
1. การยึดในวันท าการงานปกติ ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก ถ้ายังไม่แล้วเสร็จ มีความจ าเป็นและ

สมควร ให้กระท าต่อไปหลังพระอาทิตย์ตกได้  
2. การยึดนอกวันท าการงานปกติ หลังพระอาทิตย์ตก ต้องมีความจ าเป็นและสมควร โดยขออนุญาตศาล 
3. การค้นสถานที่ใด ๆ ที่ลูกหนี้ครอบครอง หรือครอบครองร่วมกับผู้อ่ืน เปิดสถานที่ดังกล่าวได้  
4. กรณมีีผู้ขัดขวางการยึด สามารถขอความช่วยเหลือจากต ารวจ เพ่ือด าเนินการบังคับคดีจนได้  

 
ทรัพย์สินที่สามารถด าเนินการยึดได้ในกระบวนการบังคับคดี คือ ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค า

พิพากษา, สินสมรสของคู่สมรสของลูกหนี้ เฉพาะกรณีหนี้ร่วม หรือทรัพย์สินของคู่สมรส ซึ่งตามกฎหมายอาจ
บังคับช าระหนี้ได้ และทรัพย์ของบุคคลอ่ืนซึ่งตามกฎหมายอาจบังคับคดีช าระหนี้ได้ โดยทรัพย์สินที่เป็น
สังหาริมทรัพย์ ให้ดูภูมิล าเนาของลูกหนี้ และให้ยึด ณ ที่ตั้งทรัพย์ ส่วนทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ให้ยึด ณ 
ที่ท าการ หรือออกไปที่ตั้งทรัพย์เฉพาะกรณีทรัพย์ส าคัญ โดยในการยึดทรัพย์ ห้ามยึด อายัด ขายทอดตลาดกับ
ทรัพย์หลายรายการเกินกว่าหนี้ตามค าพิพากษาพร้อมค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย หากมีความจ าเป็นต้อง
บังคับกับทรัพย์เกินกว่าหนี้ ให้พิจารณาสภาพทรัพย์ว่าแบ่งแยกได้หรือไม่ และผู้มีส่วนได้เสียสามารถคัดค้าน
ค าสั่งต่อศาล ก่อนวันขายได้ แต่ต้องไม่ช้ากว่า 15 วัน นับแต่วันทราบค าสั่ง นอกจากนี้การร้องขอให้ปล่อย
ทรัพย์ที่ยึด (ร้องขัดทรัพย์) สามารถยื่นค าร้องต่อศาลภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการยึด 
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4. การขายทอดตลาด 
เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ท าการยึดทรัพย์ แจ้งนายทะเบียน (ถ้ามี) และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว

จะรายงานผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีเพ่ือมีค าสั่งอนุญาตขาย แล้วจัดท าประกาศขายทอดตลาด และ

แจ้งคู่ความ ผู้มีส่วนได้เสียในคดี ปิดประกาศโฆษณาตามที่ก าหนดไว้ และจะท าการขายทอดตลาดตาม

ก าหนดวันที่ได้ลงไว้ในประกาศขายทอดตลาด 
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หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าซื้อทรัพย์ ขั้นตอนและกระบวนการขายทอดตลาด การเข้า

ประมูลซื้อทรัพย์ 

การเตรียมตัวก่อนเข้าประมูลซื้อทรัพย์ คือ ก่อนเข้าสู้ราคาผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฏในประกาศ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์
นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว และควรตรวจสอบวันเวลาและสถานที่ตลอดจนเงื่อนไขในการช าระราคา การ
วางเงินหลักประกันให้ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจเพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง หรือทาง
อินเตอร์เน็ต www.led.go.th โทร 0 2881 4999 และสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 ต่อ 79  

หลักฐานที่จะต้องน ามาในวันประมูล 
1. กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ซื้อต้องน าบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการ 

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ซื้อต้องส่งหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1 เดือน 
3. กรณีประสงค์ให้บุคคลอ่ืนเข้าประมูลแทนต้องมีใบมอบอ านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท และมี

หลักฐานตามข้อ 1 ของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ หากมิได้แสดงใบมอบอ านาจก่อนจะถือว่าผู้เข้าสู้ราคาผู้นั้น
กระท าการในนามของตนเอง 

4. วางหลักประกันในการเข้าประมูลซื้อตามที่ก าหนดในประกาศขายทอดตลาด โดยอาจวางเป็น
เงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ในประกาศขายทอดตลาด หรือใช้บัตรเดบิตหรือ
เครดิต (ผ่านเครื่อง Electronic Data Capture-EDC) เว้นแต่ เป็นผู้มีสิทธิขอหักส่วนได้ใช้แทน สามารถวางเงิน
หลักประกันร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นได้ 

5. ผู้มีส่วนหักส่วนได้ใช้แทน หมายถึง 
(1) ผู้ที่มีชื่อในเอกสารสิทธิร่วมกับลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือผู้มีส่วนได้จากกองมรดกตามค า

พิพากษา 
(2) เจ้าหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ขายตามค าชี้ขาดศาล 
(3) คู่สมรสที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้กันส่วนแล้ว 

6. ในการเข้าประมูลซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ ผู้สนใจเข้าสู้ราคาต้องวางเงิน หรือ
แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 – 6 หรือส านักงานบังคับคดีจังหวัด...หรือ
ส านักงานบังคับคดีจังหวัด...สาขา...เป็นผู้รับเงิน หรือใช้วิธีท ารายการผ่านระบบ EDC (Electronic Data 
Capture) เพ่ือเป็นหลักประกันในการเข้าสู้ราคาตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในประกาศตามหลักเกณฑ์นี้ 
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ราคาประเมิน (บาท) หลักประกัน (บาท) 
ไม่เกิน 100,000 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของราคาประเมิน 
เกิน 100,000 – 200,000 10,000 
เกิน 200,000 – 500,000 25,000 
เกิน 500,000 – 1,000,000 50,000 
เกิน 1,000,000 – 3,000,000 150,000 
เกิน 3,000,000 – 5,000,000 250,000 
เกิน 5,000,000 – 10,000,000 500,000 
เกิน 10,000,000 – 20,000,000 1,000,000 
เกิน 20,000,000 – 50,000,000 2,500,000 
เกิน 50,000,000 – 100,000,000 5,000,000 
เกิน 100,000,000 – 200,000,000 10,000,000 
เกิน 200,000,000 ขึ้นไป ตามที่อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา 

 
วิธีการประมูลซื้ออสังหาริมทรัพย์ 
1. ก่อนการเริ่มต้นประมูล เจ้าพนักงานบังคับคดีจะอธิบายวิธีการขายเงื่อนไขและขอก าหนดของ

การขายทอดตลาดโดยสังเขปและจะท าการขายเรียงตามลาดับที่ก าหนดไว้ในประกาศขาย 
2. ในแต่ละคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีจะอ่านรายละเอียดของประกาศขายทอดตลาด 
3. การก าหนดราคาเริ่มต้น 

3.1 ในการก าหนดราคาเริ่มต้นของการขายทอดตลาดครั้งที่ 1 เจ้าพนักงานบังคับคดีจะใช้ราคา
ของคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์เป็นราคาเริ่มต้น หากไม่มีจะใช้ราคาประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน
ราคาทรัพย์ หากไม่มีจะใช้ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นราคาเริ่มต้น 

3.2 ในการขายทอดตลาดครั้งที่ ๒ (กรณีขายครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เข้าสู้ราคา) เจ้าพนักงานบังคับคดี
จะก าหนดราคาเริ่มต้นเป็นจ านวนร้อยละ 90 ของราคาประเมินในข้อ 3.1 

3.3 ในการขายทอดตลาด ครั้งที่ 3 (กรณีขายครั้งที่ 2 ไม่มีผู้เข้าสู้ราคา) เจ้าพนักงานบังคับคดี
จะก าหนดราคาเริ่มต้นเป็นจ านวนร้อยละ 80 ของราคาประเมินในข้อ 3.1 

3.4 ในการขายทอดตลาดครั้งที่ 4 (กรณีขายครั้งที่ 3 ไม่มีผู้เข้าสู้ราคา) เจ้าพนักงานบังคับคดี
จะก าหนดราคาเริ่มต้นเป็นจ านวนร้อยละ 70 ของราคาประเมินในข้อ 3.1 และหากยังไม่มีผู้เข้าสู้ราคาในการ
ขายครั้งต่อไป เจ้าพนักงานบังคับคดีจะเริ่มท่ีร้อยละ 70 ของราคาตามข้อ 3.1 โดยไม่มีการปรับลดอีก 

4. การเพ่ิมราคา เจ้าพนักงานบังคับคดีจะประกาศให้ทราบว่าทรัพย์และรายการจะก าหนดให้มี
การเพ่ิมราคาครั้งละเท่าใด และต้องใช้จนจบการขายในรายการนั้น ๆ แต่หากผู้เข้าสู้ราคาประสงค์จะเพ่ิมราคา
สูงกว่าอตัราที่ก าหนดไว้ก็สามารถท าได้ 
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5. เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีอ่านประกาศขายทอดตลาดในทรัพย์รายการใดแล้วเสร็จ หากผู้เข้าสู้
ราคาต้องการซื้อทรัพย์รายการนั้น สามารถยกป้ายเพ่ือเสนอซื้อในราคาเริ่มต้น หากมีผู้สนใจประมูลซื้อหลาย
รายในรายการนั้นก็สามารถยกป้ายแข่งขันเพ่ิมราคาตามอัตราของการเพ่ิมราคาตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ก าหนดหรือจะเพ่ิมราคาสูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ก็สามารถท าได้ 

6. เจ้าพนักงานบังคับคดีจะท าการขายทอดตลาดจนได้ราคาสูงสุดเจ้าพนักงานบังคับคดีจะขาน
ราคา และนับหนึ่ง 2-3 ครั้ง นับสองอีก 2-3 ครั้ง และหากไม่มีผู้ให้ราคาสูงกว่านั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขาน
ราคาสูงสุดนับสาม พร้อมเคาะไม้ขายให้ผู้เสนอราคาสูงสุดดังกล่าว 

7. ผู้ซื้อได้จะต้องท าสัญญาตามแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดี 

5. ขั้นตอนและกระบวนการในการขับไล่และรื้อถอน 
การขับไล่ หรือ รื้อถอน ในกรณีที่ค าพิพากษาถูกพิพากษาหรือค าสั่ งของศาลให้ขับไล่ลูกหนี้ ตามค า

พิพากษาออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่ปฏิบัติ
ตามค าบังคับ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาก็สามารถยื่นค าร้องต่อศาลขอให้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการให้เจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาเข้าครอบครองทรัพย์ รวมทั้งการบังคับคดีในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้รื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น ฯลฯ หรือขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากอสังหาริมทรัพย์  

6. การงดการบังคับคดี 
การงดการบังคับคดีอาจเกิดขึ้นจากผลของกฎหมาย เช่น ลูกหนี้ยื่นค าขอให้พิจารณาคดีใหม่ศาลสั่ง

ให้งด หรือเจ้าหนี้ไม่วางค่าใช้จ่าย และโดยการตกลงยินยอมระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ด้วย ถ้าเจ้าหนี้แจ้งเป็น
หนังสือไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยลูกหนี้  และบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในคดี (ผู้ขอรับช าระหนี้บุริม
สิทธิ์ ผู้ขอเฉลี่ยทรัพย์ ผู้รับจ านอง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม) ให้ความยินยอมให้งดการบังคับคดี  

7. การถอนการยึดทรัพย์ และการถอนการบังคับคดี 
การถอนการบังคับคดี อาจกระท าโดยเจ้าหนี้ขอถอนการบังคับคดีได้ โดยช าระค่าธรรมเนียมและ

ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีก็อาจถอนการบังคับคดีตามค าสั่งศาล ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม
จะเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในตาราง 5 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่ส าหรับคดีใดท่ีไม่มีการยึด
ทรัพย์หรืออายัดทรัพย ์แต่โจทก์ประสงค์จะถอนการบังคับคดีก็จะมีเฉพาะค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดีเท่านั้น 
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8. การจัดท าบัญชีแสดงรับ-จ่ายเงิน และการจ่ายเงิน 
เมือ่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน หรือได้รับเงินจากการอายัดแล้ว 

จะจัดท าบัญชีแสดงรับ-จ่ายเงินเมื่อพ้น 15 วัน และเม่ือจัดท าบัญชีแสดงรับ-จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ผู้มี
ส่วนได้เสียมารับรองบัญชีและรับเงินต่อไป 
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สภาพปัญหาและข้อขัดข้อง 
1. ในด้านการสืบหาทรัพย์ของลูกหนี้ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ในการสืบหาทรัพย์สิน แต่พบกรณีที่

ลูกหนี้มีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน หรือปิดบังซ่อนเร้นทรัพย์ ท าให้ไม่อาจสืบหาทรัพย์สินได้ หรือลูกหนี้บาง
รายไม่มีทรัพย์สินให้ยึด ท าให้ไม่อาจบังคับคดีได้ ส่งผลให้เจ้าหนี้ไม่ได้รับช าระหนี้  

2. ในกรณีที่ลูกหนี้ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไป ท าให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่สามารถยึดได้ ส่งผลให้
การด าเนินการบังคับคดีส่วนนี้เป็นภาระแก่เจ้าหนี้ที่จะต้องไปด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งท าให้เจ้าหนี้ต้อง
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

3. ปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีแพ่งมีจ านวนมากขึ้น ในขณะที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมี
จ านวนไม่เพียงพอที่จะรองรับกับปริมาณคดีที่มากขึ้น จึงอาจเกิดความล่าช้าในการด าเนินงานบังคับคดี 

กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เป็นกระบวนการเพ่ือจัดการช าระสะสางหนี้สินของบุคคลหรือนิติ
บุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว (Insolvency) ท าให้ลูกหนี้หมดอ านาจในการจัดกิจการและทรัพย์สินของตนเอง โดย
มีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้ใช้อ านาจจัดการแทน เพ่ือรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและจะมีขึ้นภายหน้า รวมทั้งติดตามเอาทรัพย์ที่ลูกหนี้ได้โอนให้แก่บุคคลอ่ืนไปก่อนแล้ว เข้ามารวมเป็น
กองกลางแล้วแบ่งให้กับบรรดาเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคตามสัดส่วนแห่งหนี้ การด าเนินการบังคับคดีล้มละลายจึง
ถือได้ว่าเป็นการช าระสะสางหนี้สินของลูกหนี้ หรือที่เรียกว่าการช าระบัญชี 

กระบวนการในการบังคับคดีและบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 
1. การพิทักษ์ทรัพย์ 
เมื่อเจ้าหนี้ฟ้องล้มละลายแล้ว หากศาลพิจารณาได้ความจริงตามฟ้องศาลจะมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 

อันเป็นการควบคุมกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลูกหนี้หมดอ านาจที่จะจัด
กิจการทรัพย์สินด้วยตนเอง การพิทักษ์ทรัพย์เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือ และให้โอกาส
ลูกหนี้ในอันทีจ่ะประนอมหนี้ได้เป็นครั้งแรกก่อนที่จะล้มละลายเสียเลยในทันที 

2. การประกาศโฆษณาค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 
เมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้คนใดย่อมมีผลกระทบต่อตัวลูกหนี้เอง ทั้งทางด้านสิทธิ

เสรีภาพและอ านาจในการจัดกิจการและทรัพย์สิน และมีผลกระทบต่อบรรดาเจ้าหนี้ของลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์
ทรัพย์ที่จะต้องปฏิบัติตามวิธีการที่กฎหมายล้มละลายบัญญัติไว้ จึงจะมีสิทธิได้รับช าระหนี้รวมทั้งมีผลกระทบ
ต่อบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นหนี้ลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือได้รับโอนทรัพย์สินไปจากลูกหนี้ก่อนที่ลูกหนี้จะถูก
พิทักษ์ทรัพย์ด้วยเป็นต้น ดังนั้นพระราชบัญญัติล้มละลายจึงบัญญัติให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหน้าที่ต้อง
ประกาศค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพ์รายวัน ต้องมีการแจ้งให้ผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมี
ทรัพย์สินลูกหนี้ในครอบครอง แจ้งข้อมูลต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 1 เดือน นับแต่รับทราบค าสั่ง 
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รวมทั้งแจ้งอ านาจหน้าที่ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลายไว้ในประกาศ ตลอดจน
ก าหนดเวลาให้เจ้าหนี้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ ภายใน 2 เดือนนับแต่โฆษณาค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดด้วย 

3. การขอรับช าระหนี้ 
เมื่อลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิบังคับให้ลูกหนี้ช าระหนี้โดยอ านาจในศาล

ส่วนแพ่งได้ จะบังคับให้ลูกหนี้ช าระก็แต่โดยปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายล้มละลายเท่านั้น ซึ่ง
เจ้าหนี้ผู้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ต้องน าพยานหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ว่าหนี้มีอยู่จริงและ
ต้องรับผิด เจ้าหนี้จึงมีสิทธิได้รับช าระหนี้ไม่ว่าหนี้นั้นจะเป็นหนี้ตามค าพิพากษา หรือหนี้ภาษีอากร เจ้าหนี้ทุก
รายในมูลหนี้ที่เกิดข้ึนก่อนวันพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ต้องปฏิบัติตามวิธีการของกฎหมายล้มละลายเท่านั้น จึงจะ
ได้รับช าระหนี้ แม้เป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ฟ้องคดีล้มละลายก็ต้องยื่นค าขอรับช าระหนี้เช่นกัน เจ้าหนี้จะต้องยื่น
ค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในก าหนด 2 เดือน นับแต่โฆษณาค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ แต่ถ้า
เจ้าหนี้ที่อยู่นอกราชอาณาจักรเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะขยายก าหนดเวลาให้อีกไม่เกิน 2 เดือน ก าหนดเวลา
ยื่นค าขอรับช าระหนี้นี้ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 ซึ่งหากเจ้าหนี้ยื่น
ไม่ทันภายในก าหนดด้วยเหตุสุดวิสัย อาจยื่นค าร้องขออนุญาตต่อศาลยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ภายในเวลาที่ศาลก าหนดไว้ 

4. การจัดการรวบรวมทรัพย์สิน 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหน้าที่ในการจัดการและรวบรวมทรัพย์สิน ซึ่งได้มาจากการสอบสวน 

การรวบรวมเอกสารทางบัญชี และการสืบหาทรัพย์ของบรรดาเจ้าหนี้ ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะออก
หมายเรียกลูกหนี้ หรือบุคคลใดที่สงสัยว่าจะมีทรัพย์สินของลูกหนี้ของลูกหนี้อยู่ในความครอบครองหรือเชื่อว่า
เป็นของลูกหนี้หรือเห็นว่าสามารถแจ้งข้อความเกี่ยวกับกิจการทรัพย์สินของลูกหนี้มาไต่สวน หรือสอบสวนและ
มีอ านาจให้บุคคลนั้น ๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานที่อยู่ในความยึดถือ ตลอดจนอ านาจในการจัดการรวมรวม
และจ าหน่ายเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ 

5. การประนอมหนี้ 
การประนอมหนี้ คือ การที่ลูกหนี้ท าค าเสนอขอช าระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือโดยวิธีอ่ืน ให้แก่

เจ้าหนี้ทุกราย ทั้งก่อนศาลพิพากษาให้ล้มละลาย และภายหลังศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว กฎหมาย
ล้มละลายบัญญัติให้มีการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแทนที่จะให้ลูกหนี้ล้มละลายเสียในทันที ก็เพ่ือเปิดโอกาสให้
ลูกหนี้ประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายของตน หากประนอมหนี้ส าเร็จลูกหนี้ก็ไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
เรียกว่า “การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย” โดยลูกหนี้ต้องท าค าขอประนอมหนี้เป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ ภายใน 7 วันนับแต่วันยื่นค าชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือ
ภายในเวลาที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก าหนด 

เมื่อลูกหนี้ท าค าขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์จะเรียกประชุมเจ้าหนี้เพ่ือปรึกษาลงมติพิเศษว่าจะยอมรับค าขอประนอมหนี้นั้นหรือไม่ การยอม
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รับค าขอประนอมหนี้ต้องเป็นมติพิเศษเท่านั้น คือ มติของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและมีจ านวนหนี้เท่ากับ 3/4 แห่ง
จ านวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ที่เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน หากที่ประชุมเจ้าหนี้ยอมรับค าขอ
ประนอมหนี้แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะรายงานศาลเพ่ือพิจารณาค าขอประนอมหนี้นั้นต่อไป หากศาลมี
ค าสั่งเห็นชอบด้วย ท าให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้สินทั้งหมดที่อาจขอรับช าระหนี้ได้คงอยู่แต่หนี้ที่ปรากฏตามค า
ขอประนอมหนี้ ซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแล้วเท่านั้น หากไม่ได้รับความเห็นชอบศาลจะพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย 

6. การพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย 
ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย 2 กรณี กล่าวคือ 

(6.1) กรณีลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ตามข้อตกลงในการประนอมหนี้ 
(6.2) กรณีลูกหนี้ไม่ได้ขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย หรือขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย 

ไม่ส าเร็จ 
เมื่อศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว ลูกหนี้จะเสนอค าขอประนอมหนี้ อีกก็ได้ กฎหมาย

ล้มละลายเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ขอประนอมหนี้ได้ทั้งก่อนและหลังศาลพิพากษาให้ล้มละลาย การขอประนอมหนี้
หลังล้มละลายก าหนดเพียงว่าห้ามมิให้ลูกหนี้ขอประนอมหนี้ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ขอประนอมหนี้ครั้ง
สุดท้ายไม่เป็นผล 

7. การแบ่งทรัพย์สิน 
เมื่อรวบรวมทรัพย์สินได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยการประนอมหนี้ หรือรวบรวมจากการยึด อายัด และ

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
แม้ว่าศาลพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังคงด าเนินการ

รวบรวมทรัพย์สินต่อไป เพ่ือน าเงินมารวบรวมไว้ในกองทรัพย์สินและจะต้องท าการแบ่งทรัพย์สินทุก 6 เดือน 
ในกรณีมีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถแบ่งทรัพย์สินได้ภายในก าหนดดังกล่าว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอขยาย
ระยะเวลาการแบ่งทรัพย์สินต่อศาลออกไปได้ 

8. การปลดล้มละลาย 
การปลดจากล้มละลายเป็นการช่วยให้บุคคลล้มละลายที่สุจริตมีโอกาสหลุดพ้นจากหนี้สินและ

สามารถท าธุรกรรมใหม่ได้ การปลดล้มละลายโดยผลของกฎหมาย หมายถึง การถอนการล้มละลายที่มีอยู่
ออกไปจากตัวบุคคลล้มละลายเป็นการปลดไปเฉพาะตัว ส่วนทรัพย์สินของลูกหนี้ที่มีอยู่ในเวลาเริ่มต้นแห่งการ
ล้มละลายจนถึงเวลาปลดจากล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังคงมีอ านาจจัดการรวบรวมจ าหน่ายต่อไป 

หลักเกณฑ์การปลดล้มละลายโดยผลของกฎหมาย 
ปลดจากล้มละลายในทันที เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาให้

ล้มละลาย เว้นแต่ 
8.1 บุคคลนั้นได้เคยถูกพิพากษาให้ล้มละลายมาก่อน และยังไม่พ้นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่

ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลายครั้งก่อนจนถึงวันที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ครั้งหลังให้ขยายระยะเวลาเป็น 5 ปี 
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8.2 บุคคลนั้นเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตที่กระท าผิดไม่มีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการ
ฉ้อโกงประชาชนให้ขยายเป็น 10 ปี เว้นแต่กรณีมีเหตุผลพิเศษ และบุคคลนั้นถูกพิพากษาให้ล้มละลายมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ศาลจะสั่งปลดจากล้มละลายก่อนครบก าหนด 10 ปี ตามค าขอของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือบุคคลล้มละลายก็ได้ 

8.3 บุคคลนั้นเป็นบุคคลล้มละลายอันเนื่องมาจากกระท าความผิดอันมีลักษณะเป็นการกู้ยืม
เงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนให้ขยายระยะเวลาเป็น 10 ปี 

8.4 บุคคลล้มละลายมิได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สิน
โดยไม่มีเหตุอันควรให้ศาลมีค าสั่งหยุดนับระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เป็นการขยายระยะเวลาเป็น 5 ปี 

9. การปิดคดี 
เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือได้หยุดกระท าการตามข้อตกลงใน

การประนอมหนี้ หรือเมื่อลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินจะให้แบ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจท ารายงานแสดงกิจการ
และบัญชีรับจ่ายในคดีล้มละลายยื่นต่อศาลและขอให้ศาลสั่งปิดคดีได้ แต่หากพบว่าภายในระยะเวลา 10 ปี นับ
แต่ศาลมีค าสั่งปิดคดี ลูกหนี้มีทรัพย์สินใดขึ้นใหม่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะขอให้ศาลมีค าสั่งเปิดคดีเพ่ือท า
การสอบสวนและน าทรัพย์สินนั้นเข้ามาไว้ในกองทรัพย์สิน เพ่ือแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ต่อไป ค าสั่งปิดคดีมีผลเพียงให้
ระงับการจัดการต่าง ๆ ไว้ แต่ไม่ท าให้คดีล้มละลายสิ้นสุด 

10. การยกเลิกการล้มละลาย 
การยกเลิกการล้มละลายมีผลท าให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากการล้มละลายสามารถจัดการทรัพย์สินได้

ด้วยตนเอง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีอ านาจรวบรวมรับเงินหรือทรัพย์สินอีกต่อไป 
หลักเกณฑ์การยกเลิกล้มละลาย 

10.1 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่อาจด าเนินการให้ได้ผล เพ่ือประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย 
เพราะเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ไม่ช่วยเหลือหรือยอมเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายหรือวางเงินประกันตามที่เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกร้อง และไม่มีเจ้าหนี้อ่ืนสามารถและเต็มใจกระท าการดังกล่าวแล้วภายในก าหนด 1 
เดือน นับแต่วันที่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้ขัดขืนหรือละเลยนั้น 

10.2 ลูกหนี้ไม่ควรถูกพิพากษาให้ล้มละลาย 
10.3 หนี้สินของบุคคลล้มละลายได้ช าระหนี้เต็มจ านวน 
10.4 เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แบ่งทรัพย์สินครั้งที่สุดหรือไม่มีทรัพย์สินจะแบ่งให้แก่

เจ้าหนี้แล้ว ต่อแต่นั้นมาภายในก าหนดเวลา 10 ปี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่อาจรวบรวมทรัพย์สินของบุคคล
ล้มละลายได้อีก และไม่มีเจ้าหนี้มาขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จัดการรวบรวมทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย 
กฎหมายล้มละลายก าหนดเวลาให้ติดตามรวบรวมทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย 10 ปี นับแต่วันที่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ได้แบ่งทรัพย์สินครั้งที่สุดหรือไม่มีทรัพย์สินจะแบ่ง หากไม่มีทรัพย์สินภายในก าหนดดังกล่าวก็อาจ
ได้รับการยกเลิกล้มละลาย 
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แผนผังขั้นตอนการบังคับคดีล้มละลาย 
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สภาพปัญหาและข้อขัดข้อง 
1. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้มีบทบาทในการจัดการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ เข้ากอง

ทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดและรวดเร็ว เพ่ือน ามาแบ่งให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ ในทางปฏิบัติการติดตามทรัพย์สินยัง
ไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลภายนอกและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของลูกหนี้เท่าที่ควร 
โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางทะเบียนของลูกหนี้ อันเป็นประโยชน์ต่อการติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้
โดยตรง 

2. ในการด าเนินการจัดการและทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีความรู้ ความ
ช านาญในกฎหมายด้านเดียว แต่ยังไม่มีความช านาญในทางบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน ตลอดจนทักษะการ
สืบสวน สอบสวน หากมีการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อย่างเพียงพอ ก็จะท าให้การ
รวบรวมและควบคุมกองทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับจากภาคธุรกิจ
และประชาชน เป็นประโยชน์ในการเพ่ิมพูนมูลค่ากองทรัพย์สินให้ได้มากที่สุด สร้างความมั่นใจต่อเจ้าหนี้ว่าจะ
ได้รับช าระหนี้ด้วยความรวดเร็วเป็นธรรม 
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ 

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 (และฉบับที่แก้ไข) ได้บัญญัติเรื่องการฟ้ืนฟูกิจการ
ไว้ 2 หมวด ได้แก่ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ และ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างเดียวกันคือ เมื่อลูกหนี้ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถช าระหนี้ภายในก าหนดได้ แต่ยังคงมีช่องทางใน
การด าเนินธุรกิจต่อไป เป็นการรักษาไว้ซึ่งธุรกิจของลูกหนี้ และเมื่อการฟ้ืนฟูกิจการส าเร็จจะท าให้เจ้าหนี้ได้รับ
ช าระหนี้มากกว่าการเข้าสู่การล้มละลาน ลูกหนี้จะยื่นค าร้องขอเข้าสู่การฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง 

1. การฟื้นฟูกิจการส าหรับบริษัทลูกหนี้ขนาดใหญ่ 
หลักเกณฑ์ในการยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  

1. ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถจะช าระหนี้ตามก าหนดได้ 
2. เป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็นจ านวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท 
3. มีเหตุสมควรและมีช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ได้ 
4. ลูกหนี้ต้องไม่ถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
5. ลูกหนี้ต้องไม่ถูกศาลหรือนายทะเบียนมีค าสั่งให้เลิกหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคล 

บุคคลผู้มีสิทธิยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ 
1. เจ้าหนี้ ซึ่งอาจเป็นคนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็นจ านวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท 
2. ลูกหนี้จะต้องเป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือเป็นนิติบุคคลอื่นตามที่ก าหนดไว้ใน

กฎกระทรวง 
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3. ธนาคารแห่งประเทศไทย เฉพาะลูกหนี้ที่เป็นธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

4. ส านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะลูกหนี้ที่ เป็นบริษัท
หลักทรัพย์  

5. กรมการประกันภัย เฉพาะลูกหนี้ที่เป็นบริษัทประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันชีวิต  
6. หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล การประกอบกิจการของลูกหนี้ตามที่ก าหนด 

ในกฎกระทรวง 

การยื่นขอฟื้นฟูกิจการ ต้องท าเป็นค าร้องยื่นต่อศาลล้มละลายกลางโดยนัยค าร้องต้องบรรยายให้
ชัดแจ้งถึง 

1. ความมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้ 
2. รายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนที่ลูกหนี้เป็นหนี้ รวมเป็นจ านวนไม่น้อย

กว่า 10 ล้านบาท  
3. เหตุผลอันสมควรและช่องทางท่ีจะฟ้ืนฟูกิจการ  
4. ชื่อและคุณสมบัติของผู้ท าแผน  
5. หนังสือยินยอมของผู้ท าแผน 
เมื่อศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการแล้วศาลด าเนินการไต่สวนเป็นการด่วน โดยแจ้ง

ก าหนดวันนัดไต่สวนให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ทราบ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ มีสิทธิคัดค้านค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ และคัดค้าน
ผู้ท าแผนตามที ่

ผู้ร้องเสนอได้ โดยเมื่อศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ไว้พิจารณา จะเกิดสภาวะ
การพักช าระหนี้ คือเจ้าหนี้ต่าง ๆ จะต้องถูกบังคับโดยกฎหมายให้งดการด าเนินการ ในการจะบังคับตามสิทธิ
ของตนที่มีอยู่ตามกฎหมายส่วนแพ่ง ทั้งนี้เพ่ือให้ลูกหนี้มีช่วงระยะเวลาในการที่จะด าเนินการปรับโครงสร้าง
หรือหาวิธีการในการช าระหนี้ของตน 

เมื่อศาลสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการแล้ว ให้ด าเนินการไต่สวนเป็นการด่วน และหากศาลไต่
สวนแล้วไม่ได้ความจริง ศาลจะสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ  

เมื่อศาลไต่สวนได้ความจริง คือลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว มีหนี้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท มีเหตุ
อันสมควร มีช่องทางในการฟ้ืนฟูกิจการ ทั้งผู้ร้องขอยื่นค าร้องขอโดยสุจริต ศาลจะมีค าสั่งได้ 2 กรณีคือ 1) สั่ง
ให้ฟ้ืนฟูกิจการและตั้งผู้ท าแผน 2) สั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการแต่ยังไม่ตั้งผู้ท าแผน โดยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียก
ประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ท าแผน 

กรณีท่ีศาลสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแต่ยังไม่ตั้งผู้ท าแผน โดยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปด าเนินการ
นัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ท าแผน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะด าเนินการประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ 
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เพ่ือพิจารณาเลือกผู้ท าแผนพร้อมทั้งจัดส่งประกาศ แบบพิมพ์ (ฟ.19) ไปยังลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายตามบัญชี
รายชื่อที่เสนอต่อศาล 

• เจ้าหนี้ต้องยื่นค าขอแสดงความประสงค์ในการประชุมเจ้าหนี้เพ่ือพิจารณาเลือกผู้ท าแผน
ตามแบบพิมพ์ และแสดงหลักฐานแห่งความเป็นเจ้าหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อนวัน
ประชุม 

• เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ท าค าสั่งก าหนดสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมเจ้าหนี้ 
เพ่ือพิจารณาเลือกผู้ท าแผนโดยค าสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นที่สุด  

• เมื่อประชุมเจ้าหนี้เพ่ือพิจารณาเลือกผู้ท าแผนเสร็จ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานศาล
ภายใน 3 วัน นับแต่วันประชุมศาลจะก าหนดวันนัดพิจารณา  

• หากที่ประชุมมีมติเลือกผู้ท าแผนได้ และศาลเห็นชอบด้วย ให้ศาลตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น
ผู้ท าแผน  

• หากที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติเลือกผู้ท าแผนไม่ได้ หรือศาลไม่เห็นชอบด้วย ศาลจะมีค าสั่งให้เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้อีกครั้งเพ่ือเลือกผู้ท าแผน ถ้าท่ีประชุมไม่อาจมีมติ
เลือกผู้ท าแผนได้ หากศาลเห็นสมควรศาลจะมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการก็ได้  

• เมื่อศาลมีค าสั่งตั้งผู้ท าแผนแล้ว อ านาจหน้าที่ในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตก
แก่ผู้ท าแผน  

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องประกาศโฆษณาค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ และตั้งผู้ท าแผนลงใน
ราชกิจจานุเบกษา และหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลาย ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ และแจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังนาย
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและเจ้าหนี้ทั้งหลายทราบ เพ่ือยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  

เจ้าหนี้จะต้องยื่นค าขอรับช าระหนี้ตามแบบพิมพ์ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แบบฟอร์ม 20 
พร้อมส าเนาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในก าหนด 1 เดือนนับแต่วันโฆษณาค าสั่งตั้งผู้ท าแผน (นับแต่
โฆษณาราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันหลังสุด) เจ้าหนี้, ลูกหนี้ หรือผู้ท าแผนอาจขอตรวจและโต้แย้งค าขอรับช าระ
หนี้ได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันพ้นก าหนดยื่นค าขอรับช าระหนี้  

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะท าการสอบสวนหรืองดสอบสวนแล้วแต่กรณี และมีค าสั่งในค า
ขอรับช าระหนี้ หากไม่เห็นชอบกับค าสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ก็มีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านต่อศาลได้
ภายในก าหนด 14 วัน นับแต่ทราบค าสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หากศาลสั่งประการใดก็มีสิทธิอุทธรณ์
ค าสั่งศาลได้ แต่ต้องอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา  

ภายในก าหนดเวลา 3 เดือน นับแต่วันโฆษณาค าสั่งตั้งผู้ท าแผนในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้ท า
แผนส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พร้อมด้วยส าเนาจ านวนเพียงพอ เพ่ือส่งให้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้ 
ก าหนดเวลาดังกล่าวศาลอาจขยายให้อีกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน 
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เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับแผนพร้อมด้วยส าเนาแผนจากผู้ท าแผนแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้เพ่ือพิจารณาแผนทางหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อย 1 ฉบับ 
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 10 วัน และแจ้งก าหนดวันเวลา สถานที่ หัวข้อประชุม พร้อมส าเนาแผนให้
เจ้าหนี้ทราบ เพื่อเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน  

ในวันประชุมเจ้าหนี้เพ่ือพิจารณาแผน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อ
ประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนเสร็จ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องรายงานผลการประชุมให้ศาลทราบ  

• ถ้าที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติไม่ยอมรับแผน ศาลล้มละลายกลางก็จะมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟู
กิจการ หรือหากลูกหนี้ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายไว้ก่อนแล้วศาลอาจมีค าสั่งให้ด าเนินคดี
ล้มละลายต่อไปได้  

• ถ้าท่ีประชุมมีมติยอมรับแผน และศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนชอบด้วยกฎหมาย ศาลก็จะ
มีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน และตั้งผู้บริหารแผนตามที่ก าหนดไว้ในแผน 
เมื่อศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนและตั้งผู้บริหารแผนตามที่ก าหนดไว้ในแผนแล้ว บรรดา
สิทธิและอ านาจหน้าที่ของผู้ท าแผนตกแก่ผู้บริหารแผน  

• ผู้บริหารแผนจะต้องจัดท ารายงานการปฏิบัติงานตามแผนเสนอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ ทุกรอบ 3 เดือน  

• ผู้บริหารแผนต้องด าเนินการช าระหนี้ให้เป็นไปตามแผน  

• ผู้บริหารแผนบริหารกิจการของลูกหนี้ตามแผนซึ่งกฎหมายก าหนดไว้ไม่เกิน 5 ปี โดย
ผู้บริหารแผนอาจขอแก้ไขแผนโดยขอขยายระยะเวลาด าเนินการตามแผนได้ 2 ครั้ง ๆ ละ
ไม่เกิน 1 ปี  

• หากครบระยะเวลาด าเนินการตามแผน 5 ปีหรือ 6 ปีหรือ 7 ปี ตามที่มีการขอแก้ไขแผน
ขยายระยะเวลาออกไปแล้ว แต่การฟ้ืนฟูกิจการไม่เป็นผลส าเร็จตามแผน ศาลจะมีค าสั่ง
ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ กรณีไม่ส าเร็จตามแผน หรือไม่ถ้าศาลเห็นสมควรให้ลูกหนี้
ล้มละลายก็ให้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด  

• เมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว ให้เจ้าหนี้ที่มีสิทธิได้รับช าระหนี้ในการ
ฟ้ืนฟูกิจการและเจ้าหนี้ในหนี้อ่ืนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ ยื่นขอรับ
ช าระหนี้ในคดีล้มละลายภายใน 2 เดือน นับแต่โฆษณาค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  

• หนี้จ านวนใดที่เจ้าหนี้ได้ช าระค่าธรรมเนียมค าขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการแล้วก็ไม่
ต้องช าระค่าธรรมเนียมค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลาย ส าหรับจ านวนหนี้นั้นอีก 
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2. การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs 
กฎหมายฟื้นฟูกิจการส าหรับลูกหนี้ที่ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นกฎหมาย

ใหม่เพ่ือเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs สามารถยื่นขอฟ้ืนฟูกิจการได้ เมื่อลูกหนี้ประสบปัญหาทาง 
การเงินจนไม่สามารถช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ หรือขาดเงินหมุนเวียนในกิจการ (ขาดสภาพคล่องทาง

การเงิน) 
โดยลูกหนี้จะต้องเสนอแผนฟ้ืนฟูกิจการที่ได้มีการตกลงร่วมกับเจ้าหนี้ทั้งหมดเพ่ือก าหนด

รายละเอียดวิธีการ 
ช าระหนี้ตลอดจนการปรับโครงสร้างหนี้ และยื่นค าร้องฟ้ืนฟูกิจการพร้อมแผนต่อศาล เพ่ือให้ศาลมี

ค าสั่งต่อไป 
ผู้มีสิทธิยื่นขอฟื้นฟูกิจการ (SMEs) 
1. ลูกหนี้ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญ

นิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือนิติบุคคลอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ที่ประกอบธุรกิจที่มี
ลักษณะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หรือจดทะเบียนกับหน่วยงานอื่นของรัฐ 

2. เจ้าหนี้ รายเดียว หรือหลายรายรวมกัน เป็นหนี้ที่เกิดจากการด าเนินกิจการของลูกหนี้ 
หลักเกณฑ์ในการขอฟื้นฟูกิจการ (SMEs) 

1. ลูกหนี้อยู่ในสถานะไม่สามารถช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ 
2. เป็นหนี้ที่เกิดจากการด าเนินกิจการของลูกหนี้ 
3. กรณีลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีจ านวนหนี้ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท 
4.กรณีลูกหนี้เป็นคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือ นิติบุคคลอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ต้องมีจ านวนหนี้ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท 
5. กรณีลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจ ากัด ต้องมีจ านวนหนี้ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท 
6. กิจการของลูกหนี้มีเหตุอันสมควรและมีช่องทางธุรกิจที่สามารถด าเนินการต่อไป 

ขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการ (SMEs) 
1. ขั้นตอนก่อนยื่นค าร้องต่อศาล 

1) ลูกหนี้และเจ้าหนี้ต้องตกลงร่วมกันให้ลูกหนี้ฟ้ืนฟูกิจการโดยมีการประชุมเจ้าหนี้ทั้งหมด
เพ่ือท าแผนช าระหนี้  

2) ในการประชุมเจ้าหนี้จะต้องมีหลักฐานการเชิญเจ้าหนี้ทุกรายเข้าร่วมประชุม พร้อมจัดท า
รายงานการประชุม ซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้ต้องมีมติเห็นชอบในแผนด้วยจ านวนหนี้ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
หนี้ทั้งหมด  

2. ขั้นตอนยื่นค าร้องต่อศาล  
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1) ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ยื่นค าร้องต่อศาลโดยแนบเอกสารประกอบด้วยแผนและหลักฐานการ
ประชุมเจ้าหนี้ที่เห็นชอบในแผน รายชื่อพร้อมที่อยู่ของเจ้าหนี้ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจการและเจ้าหนี้อ่ืน
ทั้งหมด และหลักฐานการขึ้นทะเบียนของลูกหนี้ต่อส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ
จดทะเบียนกับหน่วยงานอื่นของรัฐ  

2) ผู้ยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลต้องช าระค่าขึ้นศาลจ านวน 1,000 บาทและวางเงิน
ประกันค่าใช้จ่ายจ านวน 10,000 บาท  

3) เมื่อศาลรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการแล้วจะด าเนินการพิจารณาไต่สวนค าร้องและมีค าสั่ง
ต่อไป  

3. ขั้นตอนภายหลังศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และเห็นชอบด้วยแผน  
1) หากศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน ผู้บริหารแผนที่ระบุไว้ในแผนจะ

เป็นผู้ด าเนินการตามแผนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน แต่ไม่เกิน 3 ปี  
2) เมื่อระยะเวลาตามแผนสิ้นสุดลง หากด าเนินการตามแผนส าเร็จ ศาลจะมีค าสั่งยกเลิก

การฟ้ืนฟูกิจการ หากไม่ส าเร็จตามแผน ศาลจะมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน หรือ
ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ 

ผลของแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบแล้ว  
1. ผูกมัดเจ้าหนี้ที่ได้เข้าร่วมประชุมและลงมติ หรือได้รับแจ้งให้เข้าร่วมประชุมในการลงมติ

ดังกล่าว  
2. ผู้ค้ าประกันหรือลูกหนี้ร่วมยังคงต้องรับผิดตามสัญญาที่มีอยู่เดิม  
3. เมื่อศาลมีค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ยังคงผูกพันตามแผนต่อไปจนกว่า

จะด าเนินการตามแผนเสร็จ  
4. เมื่อศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน หรือมีค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟู

กิจการ ลูกหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้กลับมีอ านาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ 
5. ลูกหนี้หรือผู้รับมอบอ านาจลูกหนี้ทุจริต ปกปิดรายละเอียดแห่งหนี้สินในสาระส าคัญ หรือ

แสดงหนี้ต่อเจ้าหนี้อันเป็นเท็จในสาระส าคัญ ต้องระวางโทษ 
ประโยชน์ที่ได้รับในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ (SMEs)  
เมื่อศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการแล้ว ลูกหนี้จะอยู่ในสภาวะพักการช าระหนี้ (Automatic 

Stay) ลูกหนี้สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ จึงมีผลดีต่อลูกหนี้หลายประการ เช่น 
1. เจ้าหนี้จะฟ้องหรือยึดทรัพย์ลูกหนี้ไม่ได้ เว้นแต่หนี้ที่ลูกหนี้หรือผู้บริหารแผนก่อนนับแต่ยื่นค า 

ร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล ถ้าผู้บริหารแผนไม่ช าระ เจ้าหนี้ใช้สิทธิฟ้องคดีแพ่งต่อศาลได้ 
2. คดีแพ่งที่ลูกหนี้ถูกฟ้องไว้ ศาลจะงดการพิจารณา หากอยู่ระหว่างการยึดทรัพย์เพ่ือขาย

ทอดตลาดจะต้องงดการยึดทรัพย์หรืองดการขายทอดตลาดไว้ 
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3. ผู้ประกอบการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไม่อาจงดให้บริการได้ เว้นแต่
ผู้บริหารแผนผิดนัดช าระหนี้ 

4. ลูกหนี้สามารถขอสินเชื่อเพ่ือด าเนินการค้าตามปกติได้ 
ดังนั้น การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ลูกหนี้ที่ยังมีศักยภาพในการด าเนิน

ธุรกิจ ยังไม่ถูกฟ้องล้มละลาย สามารถให้ด าเนินกิจการต่อได้ และช่วยให้ลูกหนี้สามารถช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้
ต่อไป 

องค์ประกอบที่ส าคัญในการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ คือ “แผนฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้” ซึ่งถือเป็น
ข้อตกลงในการปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ โดยมีเงื่อนไข คือ เจ้าหนี้ต้องเห็นชอบยอมรับในแผน 
ที่ลูกหนี้เสนอ จึงจะสามารถน าเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้ 

สภาพปัญหาและข้อขัดข้อง 
1. เนื่องจากลูกหนี้ส่วนมากที่เป็นบริษัทใหญ่ และเข้าสู่การฟ้ืนฟูกิจการ จะมีลักษณะธุรกิจที่

หลากหลาย มีความซับซ้อนในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จ าเป็นต้องมีทักษะในหลายๆ 
ด้าน หรือที่เรียกว่า สหวิชาชีพ เพ่ือก ากับดูแลการด าเนินการของผู้ท าแผนหรือผู้บริหารแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และต้องอาศัยความรู้ความช านาญเป็นอย่างมาก เนื่องจากบางครั้งต้องเข้าไปด าเนินการในฐานะ
ผู้บริหารชั่วคราวหรือผู้บริหารแผนชั่วคราวของบริษัทลูกหนี้ ซึ่งต้องบริหารให้ธุรกิจของลูกหนี้ด าเนินกิจการ
ต่อไปได้ ซึ่งเป็นเรื่องท่ียากมากประการหนึ่ง  

2. นอกจากนี้ในบางกรณีลูกหนี้ที่เข้าสู่การฟ้ืนฟูกิจการใช้กระบวนการทางกฎหมายเพ่ือเข้าสู่การ
ฟ้ืนฟูเพ่ือชะลอการบังคับคดี หรือการช าระหนี้ รวมทั้งการหาทางช าระหนี้โดยทางอ่ืน เช่น การแปลงหนี้เป็น
ทุน หรือแม้กระทั่งการสร้างหนี้อันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นผลเสียแก่บรรดาเจ้าหนี้อ่ืน ๆ และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงจ าเป็นที่ต้องตรวจสอบให้ได้ความจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาของศาลใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือลดการใช้ช่องทางกฎหมายของบรรดาลูกหนี้ที่ไม่สุจริต 
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กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี หมายถึง วิธีการระงับหรือยุติข้อพิพาทโดยมีผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้น
ทะเบียนไว้กับกรมบังคับคดีซึ่งเป็นคนกลาง เรียกว่า “ผู้ไกล่เกลี่ย” ท าหน้าที่ในการช่วยเหลือเสนอแนะแนวทาง 
และเป็นสื่อกลางให้คู่กรณีหาทางออกของข้อพิพาทร่วมกัน โดยผู้ไกล่เกลี่ยไม่มีอ านาจในการก าหนดข้อตกลง
ให้แก่คู่กรณี การจะตกลงหรือไม่เป็นการตัดสินใจของคู่กรณีเอง 

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีและบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 
1. ผู้ประสงค์ให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี สามารถคู่ยื่นค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ชั้นบังคับคดีได้ที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี หรือที่ส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศโดยตรง หรือทาง
โทรสารหรือทางไปรษณีย์ หรือ โทร 1111 ต่อ 79 

2. คู่ความอาจคัดค้านผู้ไกล่เกลี่ยได้ หากมีเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางของผู้ไกล่เกลี่ย โดย
ผู้ประสงค์คัดค้านต้องแสดงเหตุแห่งการคัดค้านให้ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดีทราบ
ก่อนเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ย หรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รู้ถึงข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งการคัดค้าน
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ต้องกระท าก่อนกระบวนการสิ้นสุดลง 

3. ก่อนด าเนินการไกล่เกลี่ย ผู้ไกล่เกลี่ยต้องชี้แจงถึงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ยให้คู่ความทราบและ
อาจหารือร่วมกับคู่ความ เพ่ือก าหนดขั้นตอนหรือแนวทางไกล่เกลี่ยได้ โดยในการไกล่เกลี่ยทุกครั้ง ผู้ไกล่เกลี่ยมี
หน้าที่ด าเนินการให้คู่ความเจรจาตกลงกัน โดยช่วยเหลือเสนอแนะแนวทางเพ่ือหาทางออกของข้อพิพาท ไม่มี
อ านาจในการชี้ขาดข้อพิพาท 

4. เมื่อด าเนินการไกล่เกลี่ยเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะจัดท ารายงาน
การไกล่เกลี่ยให้ผู้ไกล่เกลี่ยและคู่กรณีลงนามและจัดท ารายงานเจ้าหน้าที่เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือมีค าสั่งต่อไป 

กรณีท่ีถือว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง ได้แก่ 
1. คู่ความสามารถตกลงยุติข้อพิพาทกันได้เป็นผลส าเร็จ ไม่ว่าบางประเด็นหรือทุกประเด็น 
2. คู่ความไม่สามารถตกลงยุติข้อพิพาทได้ 
3. คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือท้ังสองฝ่ายไม่ประสงค์ท าการไกล่เกลี่ย 
4. มีเหตุอ่ืนใดที่ท าให้กระบวนการไกล่เกลี่ยไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ เช่น ไม่สามารถ

ติดต่อคู่ความได้ ขาดข้อมูลที่จ าเป็นในการไกล่เกลี่ย เป็นต้น 
สภาพปัญหาและข้อขัดข้อง 
1. ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้  
2. การแจ้งหนังสือไปยังลูกหนี้ซึ่งอาจไม่ได้อยู่ตามภูมิล าเนาที่ตรวจสอบได้ ท าให้ลูกหนี้ไม่ได้เข้า

สู่กระบวนการไกล่เกลี่ย  
3. หลักเกณฑ์ในการรับข้อเสนอของเจ้าหนี้ไม่มีความยืดหยุ่นเท่าที่ควร 



โครงการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ 
ที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 หน้า 39 

4. ลูกหนี้ที่ประสงค์จะเข้าไกล่เกลี่ยมักจะเป็นกรณีที่อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการบังคับคดี เช่น 
ถึงก าหนดการขายทอดตลาด เมื่อยื่นค าขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ ท าให้ระยะเวลาการตัดสินใจ
หรือพิจารณาของเจ้าหนี้มีไม่มากพอ และท าให้การไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ 

กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย 

มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ติดตามและรวบรวมทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล เอกสาร และหลักฐานทางการเงินต่าง  ๆ 

ของลูกหนี้ในคดีล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย 
2. ค านวณเงินตามค าสั่งและค าร้องในส านวนคดี 
3. จัดการสะสางกิจการและติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย 
4. จัดท าบัญชีแบ่งทรัพย์สินในการบังคับคดีล้มละลายและการช าระบัญชีตามค าสั่งศาล 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

สภาพปัญหาและข้อขัดข้อง 
1. คู่กรณีที่เป็นลูกหนี้ ไม่มีความสามารถในการช าระหนี้ 
2. คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย ไม่ประสงค์เข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้ 
3.  การพิจารณาค าขอรับช าระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ส่งให้กองติดตามและเฉลี่ย

ทรัพย์สินในคดีล้มละลายด าเนินการคิดหนี้ประกอบค าขอรับช าระหนี้ ควรมีการท างานแบบ 
Check and Balance กล่าวคือ มีการก าหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อีกกองหนึ่งที่มี
ความรู้ และความสามารถในการพิจารณาค าขอรับช าระหนี้เป็นผู้ด าเนินการวินิจฉัยยอมรับค า
ขอรับช าระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพ่ือให้มีการตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้มี
ความรู้ความสามารถในระดับท่ีเจ้าหนี้และลูกหนี้ให้ความเชื่อถือ 

4. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจขั้นตอนการจัดท าบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ซึ่งมี
ข้อก าหนดเกี่ยวกับระยะเวลาตามกฎหมาย จ าเป็นต้องให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการติดตาม
และเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย การเลือกตัวอยา่งและเครื่องมือวัด 

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง อาท ิ

▪ ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมบังคับคดี 
▪ มาตรฐานคุณภาพการบริการและตัวชี้วัดในการด าเนินงานของกรมบังคับคดี 
▪ การให้บริการตามกระบวนการและ e-Service ของกรมบังคับคดี 
▪ ผลการส ารวจความเชื่อมั่นการให้บริการของกรมบังคับคดีที่ผ่านมา  
รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือจัดประชุมหารือความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ และน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือส ารวจความ
เชื่อมั่นของประชาชน ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
บังคับคดี ทั้งเครื่องมือส ารวจเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมกระบวนการทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 

(1) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง  
(2) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย  
(3) กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ 
(4) กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  
(5) กระบวนการติตดามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  
(6) การให้บริการ e-Service 

3.1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด าเนินการโดย  
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ผู้บริหารหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือที่

เกี่ยวข้อง จ านวน 12 ราย จาก 5 หน่วยงานเป็นอย่างน้อย (ตามข้อก าหนดใน TOR) ซึ่งผู้เข้าร่วมจะคัดเลือก
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ได้แก่ 

ที ่ ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1 ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดนนทบุรี 
2 นิติกร ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3 นิติกรปฏิบัติการ ศาลแขวงชลบุรี 
4 อัยการ ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดนครราชสีมา  
5 นิติกร ศาลจังหวัดสระแก้ว 
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ที ่ ต าแหน่ง หน่วยงาน 
6 นิติกร ศาลจังหวัดสระแก้ว 
7 หัวหน้าส านักงาน ส านักงานที่ดินจังหวัดตราด 

8 หัวหน้าแผนก ส านักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี 
9 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกร 

10 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
11 เจ้าหน้าที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาชลบุรี 
12 ผู้จัดการ (เจ้าของกิกจการ) บริษัท สุรพล ซัพพอร์ต ลิสซิ่ง จ ากัด 

 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ที่มีประสบการณ์ต่อ บริการ e-Service ของกรมบังคับคดี ดังนี้ 

ผู้เข้าร่วมอภิปรายกลุ่ม 
กลุ่ม 1 

กลุ่มประชาชนผู้เคยใช้บริการ e-Service ของกรมฯ 
จ านวน 8 ท่าน 

กลุ่ม 2 
กลุ่มทนายความและนิติกร 

จ านวน 8 ท่าน 
• เจ้าหน้าท่ีบริหารคดี บริษัทสินเชื่อ/ไฟแนนซ์ 2 ท่าน 

• เจ้าหน้าท่ีธุรการงานคดี บริษัทสินเชื่อ/ไฟแนนซ์ 4 ท่าน 

• ผู้จัดการบริษัทจัดจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 1 ท่าน 

• แม่บ้าน (หารซื้อทรัพยเ์ก็งก าไร) 1 ท่าน 

• เจ้าของและทนายความประจ าส านักงานทนายความ 
4 ท่าน 

• นิติกรประจ าส่วนงานราชการ 2 ท่าน 

• ทนายความประจ าองค์กรภาคเอกชน (บมจ.) 2 ท่าน 

 

 
3.1.3 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด าเนินการโดย 
การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-face Interviews) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชน

ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึง
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ได้แก่ จังหวัด
ระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี 
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3.2 กลุ่มประชากรเป้าหมายและจ านวนตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

3.2.1 กลุ่มประชากรเป้าหมาย และจ านวนตัวอย่าง 

หน่วยงาน จ านวน 

หน่วยงานส่วนกลาง 15 หน่วยงาน ได้แก่ 

680 

☐ ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-6 

☐ กองบังคับคดีล้มละลาย 1-6 

☐ กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ 

☐ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

☐ กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย 

หน่วยงานส่วนภูมิภาคใน 6 ภูมิภาค/เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ 

753 

☐ ภาคกลาง (ปทุมธานีสาขาธัญบุรี นครปฐม สระบุรี นนทบุรี) 

☐ ภาคเหนือ (เชียงใหม่ อุตรดิตถ์) 

☐ ภาคตะวันออก (ตราด สระแก้ว) 

☐ ภาคตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหิน ตาก) 

☐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี มุกดาหาร นครราชสีมา) 

☐ ภาคใต้ (สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร) 

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ 

212 
☐ จังหวัดระยอง 

☐ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

☐ จังหวัดชลบุรี (ชลบุรี และสาขาพัทยา) 

รวมจ านวน (ราย) 1,645 
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3.2.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ใช้วิธีการสุ่มแบบ Multi-Stage Random Sampling ดังนี้ 
▪ ก าหนดเลือกจังหวัด และเลือกหน่วยงานของกรมบังคับคดีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
▪ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบระบบตามล าดับ และช่วงเวลากับผู้เข้ารับบริการในแต่ละหน่วยงาน 

3.2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
▪ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Structured Questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามที่สร้างขึ้น

หลังจากได้รับความเห็นชอบแล้ว  
▪ แบบสอบถามน าไปทดสอบก่อนใช้จริง (Pilot Test) 
▪ แบบสอบถามจะแบ่งเป็นระดับตั้งแต่ 1-10  
▪ ในการแสดงผลการวิจัยจะแสดงค่า Top 3 Boxes ซึ่งหมายถึง สัดส่วนผู้ที่ตอบระดับคะแนน 

8-10 และค่า Bottom 5 Boxes ซึ่งหมายถึง สัดส่วนผู้ที่ตอบระดับคะแนน 1-5 และค่า
คะแนนเฉลี่ย 

 

3.3 เครื่องมือวัดแบบสอบถาม (Measurement) 

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้พัฒนาเครื่องมือวัดการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นและความพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกระบวนการบังคับคดี โดยผ่านการออกแบบข้อค าถามในแบบสอบถาม 
เพ่ือเก็บข้อมูลครอบคลุมทุกด้านของการให้บริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจหลักของกระบวนการ
บังคับคดี รวมทั้งสิ้น 5 ชุดแบบสอบถาม ได้แก่ 

1. กระบวนการบังคับคดีแพ่ง (การยดึทรัพย์ การอายัด การขายทอดตลาด) 
2. กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (พิทักษ์ทรัพย์) 
3. กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) 
4. กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี (การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) 
5. กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย 

                   

                       
             

           

         

          

         

         

                       
           

           

       

          

       

         

                       
           

           

        

          

        

         



โครงการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ 
ที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 หน้า 44 

ภายหลังการออกแบบตัวแบบสอบถามทั้ง 5 ชุด ได้ท าการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารหรือ
ผู้แทนในแต่ละสายงานภารกิจหลักของกรมบังคับคดี และน าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงและเห็นชอบ
แล้วไปท าการทดสอบแบบสอบถามใน 3 ด้านด้วยกัน คือ 

1. การทดสอบความตรง (Validity Test) 
2. การทดสอบความเที่ยง (Reliability Test) และ 
3. การทดสอบเชิงพุทธิปัญญาของผู้ตอบ (Cognitive Test) 
น าเสนอคณะผู้แทนของกรมบังคับคดีได้พิจารณาอีกครั้งก่อนน าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย เพ่ือน าข้อมูลมูลสู่การประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานสรุปผล เสนอแนะในการออกแบบ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการต่าง ๆ ในแต่ละภารกิจเพ่ือรักษาไว้ ซึ่งความเชื่อม่ันและเพ่ิมระดับ
ความเชื่อมั่นให้มากยิ่งขึ้นต่อการให้บริการของกระบวนการบังคับคดีต่อไป 

3.4 ผลการทดสอบเครื่องมือหรือแบบสอบถาม 

ในการประเมินการรับรู้ความเข้าใจความเชื่อมั่นต่อการให้บริการในกระบวนการบังคับคดีครั้งนี้ ใช้
แบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 5 ชุด แต่ละชุดแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนของข้อค าถามที่มีการวัด
เหมือนกันทุกกลุ่มงาน และส่วนเฉพาะของแต่ละกลุ่มงาน ได้แก่ 

1. กระบวนการบังคับคดีแพ่ง (การยึดทรัพย์ การอายัด การขายทอดตลาด) 
2. กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (พิทักษ์ทรัพย์) 
3. กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) 
4. กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี (การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) 
5. กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย 
แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผ่านการออกแบบและการตรวจสอบความตรง (Validity) เชิง

เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญประจากโครงการและจากเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีที่มีการพิจารณาในแต่ละ  ข้อ
ค าถามให้มีความสอดคล้องความตรงเชิงเนื้อหาของแต่ละกลุ่มงานในกระบวนการบังคับคดี และเมื่อน าไป
ทดสอบค่าความเที่ยง (Reliability) และผลการทดสอบเชิงพุทธิปัญญาของผู้ตอบ (Cognitive Test) พบว่า 
แบบสอบถามแต่ละชุดได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (Cronbach’s Alpha Coefficient) และผลการทดสอบ 
เชิงพุทธิปัญญาของผู้ตอบข้อค าถามโดยรวมที่ใช้กับทุกกลุ่มงานทั้งห้ากลุ่ม และจ าแนกแบบสอบถามแต่ละชุด
ของกลุ่มงาน ดังนี้ 
  



โครงการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ 
ที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 หน้า 45 

1. ส่วนของข้อค าถามที่มีการวัดเหมือนกันทุกกลุ่มงาน 

การรับรู้ต่อบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 
ประเด็นค าถาม : คุณคิดว่า บทบาทหน้าที่และการท างานของกรมบังคับคดี ส่งผลดีหรือเป็น

ประโยชน์ต่อด้านต่าง ๆ เหล่านี้ในระดับใด 

Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.880 6 

 
Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Q2.1 39.8667 51.361 .735 .851 
Q2.2 38.4000 69.628 .373 .899 
Q2.3 38.7000 65.597 .499 .887 
Q2.4 39.4000 49.834 .785 .842 
Q2.5 39.7333 47.789 .904 .818 
Q2.6 40.0667 45.582 .855 .828 
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ความหวัง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

ประเด็นค าถาม : ในการเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดี คุณมีความคาดหวัง และมีความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติจริงต่อประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ในระดับใด (ความคาดหวัง) 

Case Processing Summary 
  N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.964 15 

 
Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Q4.1a 129.1667 162.006 .826 .961 
Q4.2a 129.4000 166.731 .619 .964 
Q4.3a 129.3333 159.195 .758 .962 
Q4.4a 129.3667 162.033 .789 .961 
Q4.5a 129.2333 161.771 .808 .961 
Q4.6a 129.4333 156.185 .820 .961 
Q4.7a 129.6000 154.248 .739 .963 
Q4.8a 129.2667 163.582 .806 .961 
Q4.9a 129.3000 159.459 .821 .961 
Q4.10a 129.0000 164.414 .845 .961 
Q4.11a 129.4000 159.352 .719 .963 
Q4.12a 129.4333 152.047 .861 .960 
Q4.13a 129.6667 147.954 .844 .961 
Q4.14a 129.4000 156.938 .858 .960 
Q4.15a 129.4000 154.386 .879 .959 
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ประเด็นค าถาม : ในการเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดี คุณมีความคาดหวัง และมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ
จริงต่อประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ในระดับใด (ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง) 
 

Case Processing Summary 
  N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.941 15 

 
Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Q4.1b 116.2000 157.821 .777 .935 
Q4.2b 116.3333 154.644 .757 .935 
Q4.3b 116.1667 153.523 .819 .934 
Q4.4b 116.3333 162.161 .648 .938 
Q4.5b 116.0667 162.064 .650 .938 
Q4.6b 116.5333 156.326 .654 .938 
Q4.7b 116.6000 151.145 .744 .936 
Q4.8b 116.0000 166.069 .489 .941 
Q4.9b 115.7667 167.978 .568 .940 
Q4.10b 115.7000 170.217 .415 .943 
Q4.11b 116.3333 153.954 .745 .936 
Q4.12b 116.4333 154.392 .785 .935 
Q4.13b 116.6667 147.816 .753 .936 
Q4.14b 116.3333 154.989 .807 .934 
Q4.15b 116.4667 145.844 .835 .933 
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ประเด็นค าถาม : จากการเข้ารับบริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา คุณมีความพึงพอใจ
ต่อประเด็นต่อไปนี้ในระดับใด  
 

Case Processing Summary 
  N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.824 3 

 
Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Q6.1 16.5333 10.120 .658 .796 
Q6.2 16.5000 7.914 .789 .647 
Q6.3 17.5667 7.289 .645 .825 
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บทที่ 4  
ผลการส ารวจวิจัย 

ภูมิหลังกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาครั้งนี้ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,645 ราย ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายเจ้าหนี้ (มีร้อยละ 61.4) 
โดยเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาร้อยละ 18.7 และเป็นผู้รับมอบอ านาจจากเจ้าหนี้ร้อยละ 42.7 ในขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นฝ่ายลูกหนี้ มีร้อยละ 29.5 โดยเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาร้อยละ 24.6 และเป็นผู้รับมอบอ านาจ
จากลูกหนี้ร้อยละ 4.9  

 

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ชาย ร้อยละ 64.2 และเป็นผู้หญิงร้อยละ 35.8 โดยมีร้อยละ 68.6 ที่ก าลังศึกษา
หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีร้อยละ 8.6 ที่ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาโท 
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การรับรู้ต่อบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 

จากบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดีทั้ง 12 ด้าน พบว่า มากกว่าร้อยละ 80.0 ของผู้ใช้บริการ
รับทราบถึงบทบาทของกรมบังคับคดีทุกด้าน ยกเว้นตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือขอรับ
ช าระหนี้ (79.9%) ช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือนิติบุคคลในฐานะผู้ช าระบัญชีตามค าสั่งศาล (70.6%) เมื่อ
พิจารณาจ าแนกผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการลูกหนี้ มีสัดส่วนผู้รับทราบถึงบทบาท
หน้าที่ทั้ง 12 ด้านของกรมบังคับคดีน้อยกว่าผู้ใช้บริการอ่ืน ๆ ยกเว้นด้าน ด า เนินการบังคับคดีแพ่งตามค าสั่ง
ศาล และการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
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เมื่อพิจารณาผู้ใช้บริการจ าแนกรายพ้ืนที่ และประเภทของผู้ใช้บริการ พบว่า มากกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้บริการแต่ละพ้ืนที่ และแต่ละประเภทของผู้ใช้บริการ รับทราบบทบาทหน้ที่ของกรมบังคับคดี ในด้าน 
การด าเนินการบังคับคดีแพ่งตามค าสั่งศาล (94.4%-100%) การด าเนินการบังคับล้มละลายตามค าสั่งศาล 
(88.0%-96.6%) และการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี (80.0%-98.1%) 
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ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่และการท างานของกรมบังคับคดี ส่งผลดี หรือเป็นประโยชน์ต่อด้านต่าง ๆ 

ผู้ใช้บริการในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่และการท างานของกรมบังคับคดี ส่งผลดี 
หรือเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหนี้มากกว่าเรื่องอ่ืน ๆ (Top 3 Boxes 91.4% และคะแนนความคิดเห็น 8.82) 
รองลงมา คือ ส่งผลดี หรือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการบังคับคดีตามค าสั่งศาล ท าให้ค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ของศาล มีผลในทางปฏิบัติ (Top 3 Boxes 90.5% และคะแนนความคิดเห็น 8.71) และผู้ใช้บริการในภาพรวม
มีความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่และการท างานของกรมบังคับคดี ส่ งผลดี หรือเป็นประโยชน์ต่อการค้า 
การลงทุน และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ (Top 3 Boxes 72.8% และคะแนนความคิดเห็น 7.85) 
การช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ (Top 3 Boxes 62 .5% และคะแนน 
ความคิดเห็น 7.46) 
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ความเชื่อม่ันต่อกระบวนการบังคับคดี 

ผู้ใช้บริการในภาพรวมมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวมที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.83 (Top 3 
Boxes 97.8%) และมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในแต่ละกระบวนการ ดังนี้ 
▪ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่งที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.85 (Top 3 Boxes 96.7%) 
▪ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลายที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.49 (Top 3 Boxes 96.1%) 
▪ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.52 (Top 3 Boxes 97.2%) 
▪ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.79 (Top 3 Boxes 

96.2%) 
▪ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.57 

(Top 3 Boxes 95.9%) 
▪ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 9.13 (Top 3 

Boxes 99.2%) 
▪ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการวางทรัพย์ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.88 (Top 3 Boxes 100.0%) 
▪ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการขอรับช าระหนี้ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.82 (Top 3 Boxes 100.0%) 
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ความพึงพอใจโดยรวมต่อกระบวนการบังคับคดี 

ผู้ใช้บริการมากกว่าร้อยละ 90.0 ขึ้นไป พึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีในทุกกระบวนการ 
(92.4%-97.0%) และมีระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีในแต่ละกระบวนการมากกว่า 8.35 ขึ้นไป 
(8.37-8.70) จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจที่มีต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าด้านการจัดให้มีบริการ
เครื่องบัตรคิวอัตโนมัติมีสัดส่วนผู้ใช้บริการร้อยละ 87.0 ที่มีความพึงพอใจ โดยมีสัดส่วนผู้ใช้บริการพึงพอใจสูง
กว่าด้านสถานที่นั่งรอ หรือนั่งรับบริการ (73.3%) และด้านความรวดเร็วในการรอคิวและการด าเนินการ 
(68.0%) ซึ่งด้านความรวดเร็วในการรอคิวและการด าเนินการ เป็นด้านที่มีระดับความพึงพอใจไม่ถึง 8.00 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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เมื่อพิจารณากระบวนการบังคับคดี จ าแนกพ้ืนที่ของผู้ใช้บริการ และประเภทผู้ใช้บริการ พบว่ า 
ตั้งแต่ร้อยละ 90.0 ขึ้นไปของผู้ใช้บริการทุกพ้ืนที่ ทุกประเภทของผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดี 
(90.0%-97.2%) และมีระดับความพึงพอใจสูงกว่า 8.15 ขึ้นไป (8.20-8.74) โดยผู้ใช้บริการในหน่วยงานส่วน
ภูมิภาค (ไม่รวมพ้ืนที่ EEC) มีระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีสูงกว่า ผู้ใช้บริการส่วนกลาง และ
พ้ืนที่ EEC  

 

เมื่อพิจารณากระบวนการบังคับคดีแพ่ง จ าแนกพ้ืนที่ของผู้ใช้บริการ และประเภทผู้ใช้บริการ พบว่า 
ตั้งแต่ร้อยละ 80.0 ขึ้นไปของผู้ใช้บริการทุกพ้ืนที่ ทุกประเภทของผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดี
แพ่ง (86.1%-94.8%) และมีระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 8.00 ขึ้นไป (8.00-8.97) โดยผู้ใช้บริการในหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค (ไม่รวมพ้ืนที่ EEC) มีระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่งสูงกว่า ผู้ใช้บริการ
ส่วนกลาง และพ้ืนที่ EEC  
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เมื่อพิจารณากระบวนการบังคับคดีล้มละลาย จ าแนกพ้ืนที่ของผู้ใช้บริการ และประเภทผู้ใช้บริการ 
พบว่า ตั้งแต่ร้อยละ 85.0 ขึ้นไปของผู้ใช้บริการทุกพ้ืนที่ ทุกประเภทของผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อกระบวนการ
บังคับคดีล้มลาย (89.7%-100.0%) และมีระดับความพึงพอใจสูงกว่า 8.00 ขึ้นไป (8.14-9.00)  
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เมื่อพิจารณากระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ จ าแนกพ้ืนที่ของผู้ใช้บริการ และประเภท
ผู้ใช้บริการ พบว่า ตั้งแต่ร้อยละ 90.0 ขึ้นไปของผู้ใช้บริการทุกพ้ืนที่ ทุกประเภทของผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อ
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ (91.7%-100.0%) และมีระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 8.00 ขึ้นไป (8.00-
8.75) 

 

เมื่อพิจารณากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี จ าแนกพ้ืนที่ของผู้ใช้บริการ และประเภท
ผู้ใช้บริการ พบว่า ตั้งแต่ร้อยละ 80.0 ขึ้นไปของผู้ใช้บริการทุกพ้ืนที่ ทุกประเภทของผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อ
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี (84.6%-100.0%) และมีระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 8.20 ขึ้นไป 
(8.23-9.25) 
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เมื่อพิจารณากระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย จ าแนกพ้ืนที่ของผู้ใช้บริการ 
และประเภทผู้ใช้บริการ พบว่า ตั้งแต่ร้อยละ 90.0 ขึ้นไปของผู้ใช้บริการทุกพ้ืนที่ ทุกประเภทของผู้ใช้บริการ  
พึงพอใจต่อกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย (94.1%-100.0%) และมีระดับความ 
พึงพอใจตั้งแต่ 8.30 ขึ้นไป (8.33-8.79) 

 

เมื่อพิจารณากระบวนการบังคับคดีด้านการขายทอดตลาดทรัพย์ จ าแนกพ้ืนที่ของผู้ใช้บริการ และ
ประเภทผู้ใช้บริการ พบว่า ตั้งแต่ร้อยละ 90.0 ขึ้นไปของผู้ใช้บริการทุกพ้ืนที่ ทุกประเภทของผู้ใช้บริการพึง
พอใจต่อกระบวนการบังคับคดีด้านการขายทอดตลาดทรัพย์ (92.3%-100.0%) และมีระดับความพึงพอใจ
ตั้งแต่ 8.45 ขึ้นไป (8.46-10.0) 
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เมื่อพิจารณาความพึงพอใจที่มีต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าด้านการจัดให้มีบริการ
เครื่องบัตรคิวอัตโนมัติมีสัดส่วนผู้ใช้บริการร้อยละ 87.0 ที่มีความพึงพอใจ โดยมีสัดส่วนผู้ใช้บริการพึงพอใจสูง
กว่าด้านสถานที่นั่งรอ หรือนั่งรับบริการ (73.3%) และด้านความรวดเร็วในการรอคิวและการด าเนินการ 
(68.0%) ซึ่งด้านความรวดเร็วในการรอคิวและการด าเนินการ เป็นด้านที่มีระดับความพึงพอใจไม่ถึง 8.00 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของกรมบังคับคดี จ าแนกตาม
กระบวนการบริการที่ใช้ พบว่า มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของผู้ใช้บริการกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการลูกหนี้ และ
ผู้ใช้บริการกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย พึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก
ทั้ง 3 ด้าน ขณะที่ผู้ใช้บริการที่พ้ืนที่ EEC มีสัดส่วนผู้พึงพอในใจต่อด้านสถานที่นั่งรอ หรือที่นั่งรับบริการ และ
ด้านความรวดเร็วในการรอคิว และการด าเนินการต่ ากว่าร้อยละ 70 

 

โดยเหตุผลที่พึงพอใจต่ า (ระดับคะแนน 1-5) ในแต่ละด้านมีดังนี้ 
▪ ในด้านสถานที่นั่งรอ หรือนั่งรับบริการ พบว่า มาจากมีท่ีนั่งไม่เพียงพอ เป็นหลัก 
▪ ด้านการบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ พบว่ามาจากการไม่มีบัตรคิวหรือตู้กดบัตรคิวอัตโนมัติ 

และบัตรคิวไม่ตรงกับหน้าจอ เป็นหลัก 
▪ ด้านความรวดเร็วในการรอคิว และการด าเนินการ พบว่ามาจาก การรอคิวนาน และการ

ด าเนินการล่าช้า เป็นหลัก 
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สถานที่นั่งรอ หรือนั่งรับบริการ 
 

รวม 
หน่วยงาน 
ส่วนกลาง 

หน่วยงาน ส่วน
ภูมิภาค 

พื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจ ภาค

ตะวันออก (EEC) 
 (n=82) (n=17) (n=40) (n=25) 
มีที่นั่งไม่เพียงพอ 72.0% 88.2% 67.5% 68.0% 
พื้นที่คับแคบ 20.7% - 12.5% 48.0% 

การมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ 
 

รวม 
หน่วยงาน 
ส่วนกลาง 

หน่วยงาน ส่วน
ภูมิภาค 

พื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจ ภาค

ตะวันออก (EEC) 
 (n=21) (n=13) (n=8) - 
ไม่มีบัตรคิวหรือตู้กดบัตรคิว
อัตโนมัต ิ

23.8% 38.5% - - 

บัตรคิวไม่ตรงกับจอ 14.3% 7.7% 25.0% - 
มีเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติแต่
ไม่ได้ใชง้าน 

9.5% 7.7% 12.5% - 

มีการลัดคิว 4.8% - 12.5% - 
มีเฉพาะจุดยื่นช าระหนี้ 
การเงินชั้น 4 

4.8% 7.7% - - 

ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าใน
การใช้บริการเคร่ืองบัตรคิว
อัตโนมัต ิ

4.8% 7.7% - - 

 

ความรวดเร็วในการรอคิว และการด าเนินการ 
 

รวม 
หน่วยงาน 
ส่วนกลาง 

หน่วยงาน ส่วน
ภูมิภาค 

พื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจ ภาค

ตะวันออก (EEC) 
 (n=21) (n=13) (n=8) - 
รอคิวนาน 49.1% 73.8% 55.6% 31.1% 
การด าเนินการล่าช้า 32.1% 23.8% 33.3% 37.7% 
ค้นหาส านวนช้า 4.5% 4.8% - 4.9% 
เจ้าหน้าทีน่้อย ท าให้รอนาน 1.8% - 11.1% 1.6% 
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ระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

ระดับความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
ผู้ใช้บริการเกือบทุกรายมีความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีทั้ง 15 ด้าน 

(92.9%-99.4%) โดยมีระดับความคาดหวังในแต่ละด้านสูงเกิน 9.00 ขึ้นไป (9.11-9.42) โดยด้านการยึดหลัก
กฎหมายในการด าเนินการและการบริการ (9.42) และด้านความกระตือรือร้นท างาน การเอาใจใส่ติดตามของ
เจ้าหน้าที่ (9.40) และ อัธยาศัยไมตรี ความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าที่ (9.39) เป็น 3 ด้านแรกที่มีระดับ  
ความคาดหวังสูงสุด 
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กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
ผู้ใช้บริการกระบวนการบังคับคดีแพ่งเกือบทุกรายมีความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีโดยรวม

ทั้ง 15 ด้าน (92.1%-99.7%) โดยมีระดับความคาดหวังในแต่ละด้านสูงเกิน 9.15 ขึ้นไป (9.16-9.48) โดยด้าน
การยึดหลักกฎหมายในการด าเนินการและการบริการ (9.48) และด้านความกระตือรือร้นท างาน การเอาใจใส่
ติดตามของเจ้าหน้าที่ (9.48) และอัธยาศัยไมตรี ความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าที่ (9.45) เป็น 3 ด้านแรกที่มี
ระดับความคาดหวังสูงสุด 
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กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 
ผู้ใช้บริการกระบวนการบังคับคดีล้มละลายเกือบทุกรายมีความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดี

โดยรวมทั้ง 15 ด้าน (91.0%-99.3%) โดยมีระดับความคาดหวังในแต่ละด้านสูงเกิน 9.15 ขึ้นไป (9.16-9.60) 
โดยด้านการด าเนินการด้วยความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเสมอภาคและให้บริการตามคิว (9.60) 
ด้านการยึดหลักกฎหมายในการด าเนินการและการบริการ (9.50) การด าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรม
บังคับคดี (9.49) และ ความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการด าเนินการและการบริการ (9.49) เป็น 4 ด้านแรกที่มี
ระดับความคาดหวังสูงสุด 
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กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
ผู้ใช้บริการกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ เกือบทุกรายมีความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับ

คดโีดยรวมทั้ง 15 ด้าน (95.9%-100%) โดยมีระดับความคาดหวังในแต่ละด้านสูงเกิน 9.15 ขึ้นไป (9.18-9.44) 
โดยด้านการยึดหลักกฎหมายในการด าเนินการและการบริการ (9.44) ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ (9.40) 
และด้านอัธยาศัยไมตรี ความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าที่ (9.37) เป็น 3 ด้านแรกที่มีระดับความคาดหวังสูงสุด 
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กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
ผู้ใช้บริการกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เกือบทุกรายมีความคาดหวังต่อกระบวนการ

บังคับคดีโดยรวมทั้ง 15 ด้าน (91.5%-100%) โดยมีระดับความคาดหวังในแต่ละด้านสูงเกิน 8.70 ขึ้นไป (8.74-
9.26) โดยด้านอัธยาศัยไมตรี ความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าที่ (9.26) ด้ านการยึดหลักกฎหมายในการ
ด าเนินการและการบริการ (9.16) ด้านความกระตือรือร้น การเอาใจใส่ติดตามของเจ้าหน้าที่ (9.10) และด้าน
การมีช่องทางการติดต่อ หรือประชาสัมพันธ์ของกรมบังคับคดีที่หลากหลาย (9.10) เป็น 4 ด้านแรกที่มีระดับ
ความคาดหวังสูงสุด 
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กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย 
ผู้ใช้บริการกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย เกือบทุกรายมีความคาดหวังต่อ

กระบวนการบังคับคดีโดยรวมทั้ง 15 ด้าน (92.6%-99%) โดยมีระดับความคาดหวังในแต่ละด้านสูงเกิน 8.90 
ขึ้นไป (8.91-9.36) โดยด้านการด าเนินการด้วยความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเสมอภาคและ
ให้บริการตามคิว (9.36) ด้านการยึดหลักกฎหมายในการด าเนินการและการบริการ (9.32)  ด้านความ
กระตือรือร้น การเอาใจใส่ติดตามของเจ้าหน้าที่ (9.32) เป็น 3 ด้านแรกที่มีระดับความคาดหวังสูงสุด 
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ระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

ผู้ใช้บริการเกือบทุกรายมีระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีแพ่งทั้ง 10 
ด้าน (92.4% -98.9%) และมีระดับความคาดหวังในทุกประเด็นเกิน 9.60 ขึ้นไป (9.64-9.77) ยกเว้นศูนย ์One 
Stop Service มีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ (9.17) โดยด้านความถูกต้องของการแจ้งหมายการยึด
ทรัพย์สิน (9.77) การจัดท าบัญชีแสดงรายรับจ่ายเงินมีความถูกต้อง (9.70) และความถูกต้องของการแจ้งหมาย 
การยึดทรัพย์ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (9.68) เป็น 3 ด้านแรกที่มีระดับความคาดหวังสูงสุด 
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ผู้ใช้บริการทุกพ้ืนที่ และทุกประเภทการใช้บริการมีระดับความความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของ
กระบวนการบังคับคดีแพ่งในแต่ละด้าน เกิน 9.00 คะแนน 
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ระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

ผู้ใช้บริการที่เป็นฝ่ายเจ้าหนี้ เกือบทุกรายมีความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับ
คดีล้มละลายทั้ง 4 ด้าน (96.9% -99.0%) และมีระดับความคาดหวังในทุกประเด็นเกิน 9.45 ขึ้นไป  
(9.47-9.57) 

ขณะที่ผู้ใช้บริการที่เป็นฝ่ายลูกหนี้ เกือบทุกรายมีระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของ
กระบวนการบังคับคดีล้มละลายทั้ง 8 ด้าน (95.0% -100.0%) และมีระดับความคาดหวังในทุกประเด็นเกิน 
9.00 ขึ้นไป (9.11-9.62) 
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ระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีด้านการขายทอดตลาดทรัพย์ 

ผู้ใช้บริการมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไปมีความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี
ด้านการขายทอดตลาดทรัพย์ทั้ง 9 ด้าน (96.9% -99.6%) ยกเว้นด้านความชัดเจนของการอธิบาย หลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนวิธีการพร้อมค าแนะน าและข้อตักเตือน ในการขายทอดตลาดทรัพย์ (89.3%) เมื่อพิจารณาระดับ 
ความคาดหวัง พบว่าผู้ใช้บริการมีระดับความคาดหวังในประเด็นต่าง ๆ มากกว่า 9.20 ขึ้นไป (9.25-9.67) โดย
คาดหวังด้านเจ้าหน้าที่ที่ท าการขายทอดตลาดทรัพย์มีความโปร่งใส และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะ (9.67) 
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ระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

ผู้ใช้บริการที่เป็นฝ่ายเจ้าหนี้ เกือบทุกรายมีความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหนี้ทั้ง 8 ด้าน (93.8% -100.0%) และมีระดับความคาดหวังในทุกประเด็นเกิน 9.35 ขึ้นไป 
(9.38-9.63) โดยด้านเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีช่วยให้คุณทราบขั้นตอนวิธีการขอรับช าระหนี้ และการ
สอบสวนของเจ้าหน้าที่งานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย (9.63 เท่ากัน)  
เป็น 2 ด้านที่มีระดับความคาดหวังสูงกว่าด้านอื่น 

ขณะที่ผู้ใช้บริการที่เป็นฝ่ายลูกหนี้ ทุกรายมีความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหนี้ทั้ง 10 ด้าน (100% เท่ากัน) และมีระดับความคาดหวังในทุกประเด็นเกิน 9.25 ขึ้นไป (9.26-
9.45) โดยด้านการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ท าให้กิจการของคุณสามารถด าเนินต่อไปได้ และการฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ท าให้ลูกหนี้ช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ (9.45 เท่ากัน) เป็น 2 ด้านที่มีระดับความคาดหวัง
สูงกว่าด้านอ่ืน 
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ระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

ผู้ใช้บริการที่เป็นฝ่ายเจ้าหนี้ เกือบทุกรายมีความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการ  
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั้ง 10 ด้าน (97.5% -100.0%) และมีระดับความคาดหวังในทุกประเด็นตั้งแต่ 
9.40 ขึ้นไป (9.40-9.85) โดยด้านกรมบังคับคดีเปิดช่องทางการยื่นค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
ผ่านช่องทางต่าง ๆ (9.85) และด้านสถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมีความเหมาะสมต่อ 
การเจรจา (9.84) เป็น 2 ด้านที่มีระดับความคาดหวังสูงกว่าด้านอื่น  

ขณะที่ผู้ใช้บริการที่เป็นฝ่ายลูกหนี้ทุกรายมีความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั้ง 11 ด้าน (100% เท่ากัน) และมีระดับความคาดหวังในทุกประเด็นเกิน 9.50 
ขึ้นไป (9.51-9.96) โดยด้านสถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี มีความเหมาะสมต่อการเจรจา 
และด้านความสามารถตัดสินใจในการตกลงยินยอม ผ่อนผันได้อย่างสมัครใจ และเป็นอิสระ (9.96 เท่ากัน)  
เป็น 2 ด้านที่มีระดับความคาดหวังสูงกว่าด้านอื่น 
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ระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

ผู้ใช้บริการมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไปมีความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายทั้ง 9 ด้าน (94.9% - 100%) และมีระดับความคาดหวังในประเด็นต่าง ๆ สูงกว่า 
9.00 ขึ้นไป (9.04-9.31) ยกเว้นด้านความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลเอกสาร หรือหลักฐานทางการเงินต่าง  ๆ 
ของลูกหนี้ (8.97) และการจ่ายเงินจากการเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลายผ่านระบบ E-payment ท าให้ท่านได้รับ
ความสะดวกสบาย (8.86) 
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ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานจริงของกระบวนการบังคับคดี 

ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานจริงของกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
ผู้ใช้บริการในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานจริงของกระบวนการบังคับคดีในภาพรวมใน

เรื่องการ ยึดหลักกฎหมายในการด าเนินการและ การบริการมากที่สุด (คะแนนความคิดเห็น 8.78 และ Top 3 
Boxes 99.2%) รองลงมา คือ เรื่องความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการด าเนินการและการบริการ (คะแนน
ความคิดเห็น 8.73 และ Top 3 Boxes 98.2%) และเรื่องการด าเนินการด้วยความเป็นธรรม การไม่เลือก
ปฏิบัติ ให้ความเสมอภาคและให้บริการตามคิว (คะแนนความคิดเห็น 8.68 และ Top 3 Boxes 95.0%) และ
เรื่องความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ (คะแนนความคิดเห็น 8.62 และ Top 3 Boxes 91.9%)  
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ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงของกระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

ผู้ใช้บริการในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานจริงของกระบวนการบังคับคดีแพ่งในเรื่อง
ความถูกต้องของการแจ้งหมายในการยึดทรัพย์สินมากที่สุด (คะแนนความคิดเห็น 8.93 และ Top 3 Boxes 
91.6%) รองลงมาเรื่องการจัดท าบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงินมีความถูกต้อง (คะแนนความคิดเห็น 8.67 และ 
Top 3 Boxes 88.8%) และเรื่องความถูกต้องของการแจ้งหมายในการอายัดทรัพย์สิน (คะแนนความคิดเห็น 
8.58 และ Top 3 Boxes 89.6%) ในขณะที่ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานจริงในเรื่องศูนย์ One Stop 
Service มีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (คะแนนความคิดเห็น 7.88 และ 
Top 3 Boxes 75.1%) 
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ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงของกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

ผู้ใช้บริการกลุ่มเจ้าหนี้มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานจริงของกระบวนการบังคับคดีล้มละลายใน
เรื่อง การรับทราบประกาศแจ้งค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดมากที่สุด (คะแนนความคิดเห็น 8.57 และ Top 3 
Boxes 89.6%) รองลงมาเรื่องการรับทราบประกาศอ่ืน ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (คะแนนความคิดเห็น 
8.42 และ Top 3 Boxes 87.5%) และเรื่องการรวบรวบและจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และการตรวจรับรอง
บัญชีกับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรมโปร่งใส (คะแนนความคิดเห็น 8.38 และ Top 3 Boxes 83.3%) ในขณะที่
ความคิดเห็นเรื่องเมื่อเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงขั้นตอนกระบวนการ
และให้ค าแนะน า มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (คะแนนความคิดเห็น 8.36 และTop 3 Boxes 87.4%) 

ผู้ใช้บริการกลุ่มลูกหนี้มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานจริงของกระบวนการบังคับคดีล้มละลายใน
เรื่องการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และการตรวจรับรองบัญชีกับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม โปร่งใส 
มากที่สุด (คะแนนความคิดเห็น 8.49 และ Top 3 Boxes 86.0%) รองลงมาเรื่องการด าเนินการปลดล้มละลาย
มีความเป็นธรรมและเป็นตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด (คะแนนความคิดเห็น 8.44 และ Top 3 Boxes 
95.1%) และเรื่องการก าหนดค่าเลี้ยงชีพและการจ่ายค่าเลี้ยงชีพ ของลูกหนี้มีความสอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจ และสถานภาพโดยรวมของลูกหนี้ (คะแนนความคิดเห็น 8.42 และ Top 3 Boxes 91.7%) ในขณะ
ที่เรื่องการรับทราบหมายเรียกลูกหนี้มารายงานตัวและการไปไต่สวนที่ศาล มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด  (คะแนน
ความคิดเห็น 7.93 และ Top 3 Boxes 72.1%) 
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ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานจริงของกระบวนการบังคับคดีด้านการขายทอดตลาดทรัพย์ 

ผู้ใช้บริการในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานจริงของกระบวนการบังคับคดีด้านการขาย
ทอดตลาดทรัพย์ในเรื่องเจ้าหน้าที่ที่ท าการขายทอดตลาดทรัพย์มีความโปร่งใส และไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด (คะแนนความคิดเห็น 8.73 และ Top 3 Boxes 81.4%) รองลงมา
เรื่องความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ (คะแนนความคิดเห็น 8.59 และ Top 3 Boxes 88.2%) และ 
เรื่องความชัดเจนของการอธิบาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการ พร้อมค าแนะน าและข้อตักเตือน ในการขาย
ทอดตลาดทรัพย์ (คะแนนความคิดเห็น 8.58 และ Top 3 Boxes 85.8%) ในขณะที่ความคิดเห็นต่อ 
ความชัดเจนของเรื่องการปิดประกาศแจ้งคดีที่มีการงดการขายมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (คะแนนความคิดเห็น 
8.10 และ Top 3 Boxes 80.2%) 
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ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงของกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

 ผู้ใช้บริการกลุ่มเจ้าหนี้มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานจริงของกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้
ในเรื่องการยื่นขอรับช าระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการแจ้งก าหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทราบมากที่สุด 
(คะแนนความคิดเห็น 8.69 และ Top 3 Boxes 80.6%) รองลงมาเรื่องการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน และให้ความเป็นธรรม (คะแนนความคิดเห็น 8.56 และ Top 3 Boxes 93.8%) และ
เรื่องระยะเวลาในการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการที่กฎหมายก าหนดไว้มีความเหมาะสม (คะแนน  
ความคิดเห็น 8.56 และ Top 3 Boxes 90.6%) ในขณะที่ความคิดเห็นเรื่องระยะเวลาการคัดค้านค าสั่ง 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายก าหนดมีความเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(คะแนนความคิดเห็น 8.34 และ Top 3 Boxes 87.5%)  

ผู้ใช้บริการกลุ่มลูกหนี้มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานจริงของกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ใน
เรื่องการปฏิบัติต่อลูกหนี้มีลักษณะเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะมากที่สุด (คะแนน
ความคิดเห็น 8.71 และ Top 3 Boxes 100.0%) รองลงมาเรื่องการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ให้กิจการสามารถ
ด าเนินต่อไปได้ (คะแนนความคิดเห็น 8.70 และ Top 3 Boxes 100.0%) และเรื่องการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ 
ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่การล้มละลาย (คะแนนความคิดเห็น 8.68 และ Top 3 Boxes 100.0%) และเรื่องการฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ท าให้ลูกหนี้ช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ (คะแนนความคิดเห็น 8.43 และ Top 3 
Boxes 97.5%) 
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โครงการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ 
ที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 หน้า 86 

ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

ผู้ใช้บริการกลุ่มเจ้าหนี้มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานจริงของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ชั้นบังคับคดีในเรื่องสถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมีความเหมาะสมต่อการเจรจามากที่สุด 
(คะแนนความคิดเห็น 9.17 และ Top 3 Boxes99.2%) รองลงมาเรื่องผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นธรรม 
โปร่งใสและไม่เอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (คะแนนความคิดเห็น 9.07 และ Top 3 Boxes 99.2%) และ
เรื่องการเข้า สู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ช่วยให้ได้รับช าระหนี้เร็วขึ้น (คะแนนความคิดเห็น 
9.01 และ Top 3 Boxes 97.5%) ในขณะที่ความคิดเห็นเรื่องการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดีช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (คะแนนความคิดเห็น 8.61 และTop 3 
Boxes 86.7%)  

ผู้ใช้บริการกลุ่มลูกหนี้มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานจริงของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี ในเรื่องการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เป็นกระบวนการที่ไม่ยุ่งยาก ไม่มี
ค่าใช้จ่าย เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาหนี้มากที่สุด (คะแนนความคิดเห็น 8.52 และ Top 3 Boxes 95.5%) 
รองลงมาเรื่องสถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี มีความเหมาะสมต่อการเจรจา (คะแนนความ
คิดเห็น 8.47 และ Top 3 Boxes 82.6%) และเรื่องผู้ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้ค าแนะน าเบื้องต้น (คะแนนความคิดเห็น 8.45 และ Top 3 Boxes 97.7%) ในขณะที่
ความคิดเห็นเรื่องการเสนอทางเลือกในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(คะแนนความคิดเห็น 7.95 และTop 3 Boxes 73.5%) 
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ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงของกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

ผู้ใช้บริการในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานจริงของกระบวนการติดตามและเฉลี่ย
ทรัพย์สินในคดีล้มละลายในเรื่องความถูกต้องในการจัดท าบัญชีแบ่งทรัพย์สินมากที่สุด (คะแนนความคิดเห็น 
8.76 และ Top 3 Boxes 94.9%) รองลงมาเรื่องความรวดเร็วในการจัดท าบัญชีแบ่งทรัพย์สิ น (คะแนน 
ความคิดเห็น 8.73 และ Top 3 Boxes 92.9%) และเรื่องความถูกต้องในการค านวนเงินหนี้ (คะแนน 
ความคิดเห็น 8.72 และ Top 3 Boxes 87.0%) ในขณะที่ความคิดเห็นต่อความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉลี่ย
ส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพ่ือช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (คะแนนความคิดเห็น 8.65 
และ Top 3 Boxes 86.0%) 
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เปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับการเห็นปฏิบัติจริงของกระบวนการบังคับคดี  

เปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน กับการเห็นปฏิบัติจริงของกระบวนการบังคับคดี 
(กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน กับการเห็นปฏิบัติจริงของกระบวนการบังคับ
คดีในกระบวนการบังคับคดีโดยรวมพบว่า ผู้ใช้บริการในภาพรวมมีระดับความคาดหวังที่สูงกว่า ระดับการเห็น
ปฏิบัติงานจริงในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องที่มีค่าช่องว่าง (Gap) -1.00 ขึ้นไป คือ การมีช่องทางการติดต่อ 
หรือ ประชาสัมพันธ์ของกรมบังคับคดีที่หลากหลาย (-1.05) และการจัดเตรียมนักกฎหมายหรือนิติกรคอยให้
ความช่วยเหลือ (-1.05)  
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เปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน กับการเห็นปฏิบัติจริงของกระบวนการบังคับคดี 
(กระบวนการบังคับคดีแพ่ง) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน กับการเห็นปฏิบัติจริงของกระบวนการบังคับ
คดีในกระบวนการบังคับคดีแพ่งพบว่า ผู้ใช้บริการในภาพรวมมีระดับความคาดหวังที่สูงกว่า ระดับการเห็น
ปฏิบัติ งานจริงในทุกเรื่อง โดยมีค่าช่องว่าง (Gap) -1.04 ถึง -1.45 ยกเว้น ความถูกต้องของการแจ้งหมายใน 
การยึดทรัพย์สิน (ถูกคน ถูกที่ ถูกต้องในรายละเอียด) ที่มีค่าช่องว่าง (Gap) -0.84 

 

เปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน กับการเห็นปฏิบัติจริงของกระบวนการบังคับคดี 
(กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย) 

ผู้ใช้บริการกลุ่มเจ้าหนี้เปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน กับการเห็นปฏิบัติจริงของ
กระบวนการบังคับคดีในกระบวนการบังคับคดีล้มละลายพบว่า ผู้ใช้บริการในภาพรวมมีระดับความคาดหวังที่
สูงกว่า ระดับการเห็นปฏิบัติงานจริงในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องที่มีค่าช่องว่าง (Gap) -1.00 ขึ้นไป คือ  
การรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และการตรวจรับรองบัญชีกับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม โปร่งใส   
(-1.19) รองลงมาเรื่องเมื่อเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงขั้นตอน 
กระบวนการและให้ค าแนะน า (-1.14) การรับทราบประกาศอ่ืน ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (-1.05) และ
การรับทราบประกาศแจ้งค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (-1.00) 
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ผู้ใช้บริการกลุ่มลูกหนี้เปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน กับการเห็นปฏิบัติจริงของ
กระบวนการบังคับคดีในกระบวนการบังคับคดีล้มละลายพบว่า ผู้ใช้บริการในภาพรวมมีระดับความคาดหวังที่
สูงกว่า ระดับการเห็นปฏิบัติงานจริงในทุกเรื่อง โดยมีค่าช่องว่าง (Gap) -1.09 ถึง -1.47 ยกเว้น ความรวดเร็ว
ในการด าเนินการยกเลิกล้มละลาย ที่มีค่าช่องว่าง (Gap) -0.95 
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เปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน กับการเห็นปฏิบัติจริงของกระบวนการบังคับคดี  

(ด้านการขายทอดตลาดทรัพย์) 
เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน กับการเห็นปฏิบัติจริงของกระบวนการบังคับ

คดีในกระบวนการด้านการขายทอดตลาดทรัพย์โดยรวมพบว่า ผู้ใช้บริการในภาพรวมมีระดับความคาดหวังที่สูง
กว่า ระดับการเห็นปฏิบัติงานจริงในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องที่มีค่าช่องว่าง  (Gap) -1.00 ขึ้นไป คือ  
ความชัดเจนของการปิดประกาศแจ้งคดีที่มีการงดการขาย (-1.26) รองลงมา ความเหมาะสมของระยะเวลา  
ที่ติดประกาศขายทอดตลาดก่อนวันขาย (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) (-1.25) และการปิดประกาศข้อมูลการประกาศ
ขายทอดตลาดทรัพย์กระจายทั่วถึง และผ่านช่องทาง/แหล่งที่เหมาะสม (-1.18) 
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เปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน กับการเห็นปฏิบัติจริงของกระบวนการบังคับคดี 
(กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) 

 ผู้ใช้บริการกลุ่มเจ้าหนี้เปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน กับการเห็นปฏิบัติจริงของ
กระบวนการบังคับคดีในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้พบว่า ผู้ใช้บริการในภาพรวมมีระดับความคาดหวัง
ที่สูงกว่า ระดับการเห็นปฏิบัติงานจริงในทุกเรื่อง โดยมีค่าช่องว่าง (Gap) -1.03 ถึง -1.49 ยกเว้น ระยะเวลาใน
การด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการที่กฎหมายก าหนดไว้มีความเหมาะสม ที่มีค่าช่องว่าง (Gap) -0.91 และ 
การยื่นขอรับช าระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการแจ้งก าหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทราบ ที่มีค่าช่องว่าง  
(Gap) -0.78 

ผู้ใช้บริการกลุ่มลูกหนี้เปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน กับการเห็นปฏิบัติจริงของ
กระบวนการบังคับคดีในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้พบว่า ผู้ใช้บริการในภาพรวมมีระดับความคาดหวัง
ที่สูงกว่า ระดับการเห็นปฏิบัติงานจริงในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องที่มีค่าช่องว่าง (Gap) -1.00 ขึ้นไป คือ 
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการมีความรวดเร็ว (-1.18) รองลงมา ช่วยลูกหนี้ที่ไม่สามารถช าระหนี้ภายในก าหนดเวลา
ให้สามารถฟ้ืนฟูกิจการได้ (-1.10) การได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือธุรกิจ SMEs (-1.05) แผนฟ้ืนฟู
กิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหนี้มีความเป็นธรรม (-1.05) และการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้เป็น
ช่องทางหนึ่งที่ท าให้ลูกหนี้ช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ (-1.03) 
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เปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน กับการเห็นปฏิบัติจริงของกระบวนการบังคับคดี 
(กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี) 

 ผู้ใช้บริการกลุ่มเจ้าหนี้เปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน กับการเห็นปฏิบัติจริงของ
กระบวนการบังคับคดีในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีพบว่า ผู้ใช้บริการในภาพรวมมีระดับ 
ความคาดหวังที่สูงกว่า ระดับการเห็นปฏิบัติงานจริงในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องที่มีค่าช่องว่าง (Gap) -1.00 
ขึ้นไป คือ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย (-1.16) รองลงมา เป็นทางเลือกหนึ่งที่ท าให้เจรจาหาข้อยุติร่วมกับ
ลูกหนี้ได้ (-1.12) การอนุญาตให้มีการเลื่อนนัดเพ่ือรอข้อตกลงที่เหมาะสม มีประโยชน์ต่อการด าเนินการต่อไป 
(-1.07) สามารถตัดสินใจในการตกลงยินยอมผ่อนผันได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ ( -1.03) และเปิดช่องทาง 
ในการยื่นค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีผ่านช่องทางต่าง ๆ (-1.01) 

ผู้ใช้บริการกลุ่มลูกหนี้เปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน กับการเห็นปฏิบัติจริงของ
กระบวนการบังคับคดีในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีพบว่า ผู้ใช้บริการในภาพรวมมีระดับ  
ความคาดหวังที่สูงกว่า ระดับการเห็นปฏิบัติงานจริงในทุกเรื่อง โดยมีค่าช่องว่าง (Gap) -1.08 ถึง -1.60 
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เปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน กับการเห็นปฏิบัติจริงของกระบวนการบังคับคดี 
(กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน กับการเห็นปฏิบัติจริงของกระบวนการ 
บังคับคดีในกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายพบว่า ผู้ใช้บริการในภาพรวมมีระดับ  
ความคาดหวังที่สูงกว่า ระดับการเห็นปฏิบัติงานจริงในทุกเรื่อง แต่มีค่าช่องว่าง (Gap) ไม่ถึง -1.00 ซึ่งเรื่องที่มี
ค่าช่องว่างสูงสุดคือระยะเวลาในการได้รับช าระหนี้นับตั้งแต่ได้รับค าสั่งให้ท าบัญชี มีความเหมาะสม (-0.89) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล Quadrant Analysis ความคาดหวัง กับการเห็นปฏิบัติจริงของกระบวนการบังคับคดี 

กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล Quadrant Analysis ความคาดหวังกับการเห็นปฏิบัติจริง ของกระบวนการ

บังคับคดีแพ่ง พบว่า เรื่องท่ีอยู่ในส่วนที่ต้องคงรักษาไว้ (Maintain) มีประมาณ 5 เรื่อง และเรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ 
เรื่องความถูกต้องของการแจ้งหมายในการยึดทรัพย์สิน (ถูกคน ถูกที่ ถูกต้องในรายละเอียด) เรื่องเจ้าหน้าที่ที่
ท าการขายทอดตลาดทรัพย์มีความโปร่งใส และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายใด  
ฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะ และเรื่องการจัดท าบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน มีความถูกต้อง ในขณะที่มีเรื่องที่อยู่
ในส่วนที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (Urgent Improvement) ประมาณ 6 เรื่อง และเรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ เรื่องความ
รวดเร็วของการแจ้งหมายในการอายัดทรัพย์สิน เรื่องความรวดเร็วในการแจ้งหมาย การยึดทรัพย์ถึงผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย เรื่องกรอบระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม และเรื่องความเหมาะสมของระยะเวลา ที่ติดประกาศขายทอดตลาดก่อนวันขาย (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) 
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การบังคับคดีในภาพรวม 

za1 
การด าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของกรมบังคับคดีที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นน า
ในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

za2 
การจัดสรรก าลังเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี พร้อมอ านวยการบริการด้านบังคับคดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

za3 อัธยาศัยไมตรี ความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
za4 ความกระตือรือร้นท างาน การเอาใจใส่ติดตามของเจ้าหน้าที่ 
za5 ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ 
za6 การมีช่องทางการติดต่อหรือ ประชาสัมพันธ์ของกรมบังคับคดีที่หลากหลาย 
za7 ความสะดวกง่ายในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ 
za8 ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการด าเนินการและการบริการ 
za9 ยึดหลักกฎหมายในการด าเนินการและการบริการ 
za10 การด าเนินการด้วยความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเสมอภาคและให้บริการตามคิว 
za11 การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
za12 การจัดเตรียมนักกฎหมายหรือนิติกรคอยให้ความช่วยเหลือ 
za13 การจัดอบรม หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีให้แก่ประชาชน 
za14 ผลของการติดต่อเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้จากการให้บริการ 
za15 การแนะน าเก่ียวกับขั้นตอนหรือวิธีการที่เหมาะสมกับคดี 

กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
za16 ความถูกต้องของการแจ้งหมายในการยึดทรัพย์สิน (ถูกคน ถูกที่ ถูกต้องในรายละเอียด) 
za17 ความรวดเร็วในการแจ้งหมาย การยึดทรัพย์ถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
za18 ความถูกต้องของการแจ้งหมายในการอายัดทรัพย์สิน (ถูกคน ถูกที่ ถูกต้องในรายละเอียด) 
za19 ความรวดเร็วของการแจ้งหมายในการอายัดทรัพย์สิน 
za20 พนักงานเดินหมายมีการชี้แจงหรือท าความเข้าใจแก่ลูกหนี้ กรณีพบลูกหนี้และลูกหนี้มีข้อซักถาม 
za21 กรอบระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ เป็นไปอย่างเหมาะสม 
za22 ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับคดี เช่น ยึด อายัด ขับไล่ เป็นไปตามกรอบเวลาที่ตั้งไว้ 
za23 ความเป็นธรรมในการด าเนินการบังคับคดี เช่น ยึด อายัด ขับไล่ เป็นต้น 
za24 การจัดท าบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน มีความถูกต้อง 

za25 
ศูนย์ One Stop Service มีความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการ (เฉพาะส านักฯ 1-6 ในส่วนกลาง
เท่านั้น)  

 
 



โครงการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ 
ที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 หน้า 99 

ด้านการขายทอดตลาดทรัพย์ 
za26 ความสะดวกและง่ายในการเข้าถึงข้อมูลการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์  
za27 การปิดประกาศข้อมูลการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์กระจายทั่วถึง และผ่านช่องทาง/แหล่งที่เหมาะสม 
za28 ความเหมาะสมของระยะเวลา ที่ติดประกาศขายทอดตลาดก่อนวันขาย (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) 
za29 ความชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลการขายทอดตลาดที่ปิดประกาศ 
za30 ความชัดเจนของการปิดประกาศแจ้งคดีที่มีการงดการขาย 
za31 ความสมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือในการประเมินราคาของทรัพย์ที่ขายทอดตลาด 

za32 
ความชัดเจนของการอธิบาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการ พร้อมค าแนะน าและข้อตักเตือน ในการขาย
ทอดตลาดทรัพย์  

za33 
เจ้าหน้าที่ที่ท าการขายทอดตลาดทรัพย์มีความโปร่งใส และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะ  

za34 
ความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ ตั้งแต่การลงทะเบียน วางหลักประกัน การขอขยายเวลาวางเงิน การ
ช าระราคา การโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ 
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กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล Quadrant Analysis ความคาดหวังกับการเห็นปฏิบัติจริง ของกระบวนการ

บังคับคดีล้มละลาย พบว่า เรื่องที่อยู่ในส่วนที่ต้องคงรักษาไว้ (Maintain) มีประมาณ 15 เรื่อง และเรื่องท่ีส าคัญ 
ได้แก่ เรื่องยึดหลักกฎหมายในการด าเนินการและการบริการ เรื่องการด าเนินการด้วยความเป็นธรรม การไม่
เลือกปฏิบัติ ให้ความเสมอภาคและให้บริการตามคิว เรื่องความสะดวกและง่ายในการเข้าถึงข้อมูลการประกาศ
ขายทอดตลาดทรัพย์ และเรื่องความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ ตั้งแต่การลงทะเบียน วางหลักประกัน 
การขอขยายเวลาวางเงิน การช าระราคา การโอนกรรมสิทธิ์  ฯลฯ ในขณะที่มีเรื่องที่อยู่ในส่วนที่ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน (Urgent Improvement) ประมาณ 9 เรื่อง และเรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ เรื่องการปิดประกาศข้อมูลการ
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์กระจายทั่วถึง และผ่านช่องทาง/แหล่งที่เหมาะสม เรื่องทราบการประกาศค าสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา หรือจากหน่วยงานต่าง ๆ เรื่องความเหมาะสมของ
ระยะเวลา ที่ติดประกาศขายทอดตลาดก่อนวันขาย (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) และเรื่องความชัดเจนของการปิด
ประกาศแจ้งคดีที่มีการงดการขาย 
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การบังคับคดีในภาพรวม 

za1 
การด าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของกรมบังคับคดีที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นน า
ในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

za2 
การจัดสรรก าลังเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี พร้อมอ านวยการบริการด้านบังคับคดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

za3 อัธยาศัยไมตรี ความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
za4 ความกระตือรือร้นท างาน การเอาใจใส่ติดตามของเจ้าหน้าที่ 
za5 ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ 
za6 การมีช่องทางการติดต่อหรือ ประชาสัมพันธ์ของกรมบังคับคดีที่หลากหลาย 
za7 ความสะดวกง่ายในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ 
za8 ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการด าเนินการและการบริการ 
za9 ยึดหลักกฎหมายในการด าเนินการและการบริการ 
za10 การด าเนินการด้วยความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเสมอภาคและให้บริการตามคิว 
za11 การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
za12 การจัดเตรียมนักกฎหมายหรือนิติกรคอยให้ความช่วยเหลือ 
za13 การจัดอบรม หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีให้แก่ประชาชน 
za14 ผลของการติดต่อเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้จากการให้บริการ 
za15 การแนะน าเก่ียวกับขั้นตอนหรือวิธีการที่เหมาะสมกับคดี 

การขายทอดตลาดทรัพย ์
za26 ความสะดวกและง่ายในการเข้าถึงข้อมูลการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์  
za27 การปิดประกาศข้อมูลการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์กระจายทั่วถึง และผ่านช่องทาง/แหล่งที่เหมาะสม 
za28 ความเหมาะสมของระยะเวลา ที่ติดประกาศขายทอดตลาดก่อนวันขาย (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) 
za29 ความชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลการขายทอดตลาดที่ปิดประกาศ 
za30 ความชัดเจนของการปิดประกาศแจ้งคดีที่มีการงดการขาย 
za31 ความสมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือในการประเมินราคาของทรัพย์ที่ขายทอดตลาด 

za32 
ความชัดเจนของการอธิบาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการ พร้อมค าแนะน าและข้อตักเตือน ในการขาย
ทอดตลาดทรัพย์  

za33 
เจ้าหน้าที่ที่ท าการขายทอดตลาดทรัพย์มีความโปร่งใส และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะ  

za34 
ความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ ตั้งแต่การลงทะเบียน วางหลักประกัน การขอขยายเวลาวางเงิน การ
ช าระราคา การโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ 
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กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (เฉพาะลูกหนี้) 

za35 
ทราบการประกาศค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา หรือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ 

za36 การรับทราบหมายเรียกลูกหนี้มารายงานตัวและการไปไต่สวนที่ศาล 

za37 
การรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และการตรวจรับรองบัญชีกับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม 
โปร่งใสและ ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

za38 
เมื่อเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจง สิทธิหน้าที่ของลูกหนี้ ขั้นตอน 
กระบวนการและให้ค าแนะน าตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุด 

za39 
การพิจารณาอนุญาตให้ลูกหนี้เดินทางออกนอกประเทศและการก าหนดให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามกรอบเวลาและขั้นตอน ต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

za40 
การก าหนดค่าเลี้ยงชีพและการจ่ายค่าเลี้ยงชีพของลูกหนี้มีความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและ
สถานภาพโดยรวมของลูกหนี้ 

za41 การด าเนินการปลดล้มละลายมีความเป็นธรรม และเป็นตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
za42 ความรวดเร็วในการด าเนินการยกเลิกล้มละลาย 
กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (เฉพาะเจ้าหนี้) 
za43 การรับทราบประกาศแจ้งค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
za44 การรับทราบประกาศอ่ืน ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

za45 
เมื่อเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงขั้นตอน กระบวนการและให้
ค าแนะน าการยื่นค าขอรับช าระหนี้ การสอบสวนพยายนหลักฐาน ตลอดจนกรอบเวลาในการได้รับ
ช าระหนี้ 

za46 
การรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และการตรวจรับรองบัญชีกับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม 
โปร่งใส ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะ 
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กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล Quadrant Analysis ความคาดหวังกับการเห็นปฏิบัติจริง ของกระบวนการ

ฟ้ืนฟูกิจการลูกหนี้ พบว่า เรื่องท่ีอยู่ในส่วนที่ต้องคงรักษาไว้ (Maintain) มีประมาณ 14 เรื่อง และเรื่องที่ส าคัญ 
ได้แก่ เรื่องการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ท าให้กิจการของคุณสามารถด าเนินต่อไปได้ เรื่องการยื่นขอรับช าระหนี้ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการแจ้งก าหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทราบ เรื่องการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ช่วยให้ไม่
ต้องเข้าสู่การล้มละลาย เรื่องการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน และให้ความเป็น
ธรรมทุกฝ่าย และเรื่องเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดี ช่วยให้คุณทราบขั้นตอน วิธีการขอรับช าระหนี้ ในขณะที่มี
เรื่องที่อยู่ในส่วนที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (Urgent Improvement) ประมาณ 3 เรื่อง และเรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ 
เรื่องการช าระหนี้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการเจ้าหนี้กลุ่มเดียวกัน จะได้รับการช าระหนี้อย่างเท่าเทียมกัน เรื่อง
ระยะเวลาการคัดค้านค าสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายก าหนดมีความเหมาะสม 
และเรื่องกระบวนการฟื้นฟูกิจการมีความรวดเร็ว 
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การบังคับคดีในภาพรวม 
za1 การด าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของกรมบังคับคดีที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่

องค์กรชั้นน าในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 
za2 การจัดสรรก าลังเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี พร้อมอ านวยการบริการด้านบังคับคดีอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
za3 อัธยาศัยไมตรี ความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
za4 ความกระตือรือร้นท างาน การเอาใจใส่ติดตามของเจ้าหน้าที่ 
za5 ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ 
za6 การมีช่องทางการติดต่อหรือ ประชาสัมพันธ์ของกรมบังคับคดีที่หลากหลาย 
za7 ความสะดวกง่ายในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ 
za8 ความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการด าเนินการและการบริการ 
za9 ยึดหลักกฎหมายในการด าเนินการและการบริการ 
za10 การด าเนินการด้วยความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเสมอภาคและให้บริการตามคิว 
za11 การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
za12 การจัดเตรียมนักกฎหมายหรือนิติกรคอยให้ความช่วยเหลือ 
za13 การจัดอบรม หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีให้แก่ประชาชน 
za14 ผลของการติดต่อเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้จากการให้บริการ 
za15 การแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการที่เหมาะสมกับคดี 
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (เฉพาะลูกหนี้) 
za77 การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ท าให้กิจการของคุณสามารถด าเนินต่อไปได้ 
za78 การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่การล้มละลาย 
za79 การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ท าให้ลูกหนี้ช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ 
za80 การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ สามารถช่วยลดปัญหาการว่างงานได้ส่วนหนึ่ง 
za81 ช่วยลูกหนี้ที่ไม่สามารถช าระหนี้ภายในก าหนดเวลาให้สามารถฟ้ืนฟูกิจการได้ 

za82 
ระยะเวลาการคัดค้านค าสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายก าหนดมีความ
เหมาะสม 

za83 การปฏิบัติต่อลูกหนี้มีลักษณะเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะ 
za84 ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือธุรกิจ SMEs (SME Support & Rescue Center) เช่น การ

ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า (กรณีที่ลูกหนี้เป็น SME) 
za85 แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหนี้มีความเป็นธรรม 
za86 กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการมีความรวดเร็ว 
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กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (เฉพาะลูกหนี้) 
za87 เจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดี ช่วยให้คุณทราบขั้นตอน วิธีการขอรับช าระหนี้ 
za88 การเปิดช่องทางให้มีการยื่นค าขอรับช าระหนี้ผ่านส านักงานบังคับคดีจังหวัด เป็นการอ านวยความ

สะดวกต่อคุณ 
za89 ระยะเวลาการคัดค้านค าสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายก าหนดมีความ

เหมาะสม 
za90 ระยะเวลาในการด าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่กฎหมายก าหนดไว้มีความเหมาะสม 
za91 การยื่นขอรับช าระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการแจ้งก าหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทราบ 
za92 การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย 
za93 การช าระหนี้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการเจ้าหนี้กลุ่มเดียวกัน จะได้รับการช าระหนี้อย่างเท่าเทียมกัน 
za94 การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้มากกว่าการที่ให้ลูกหนี้ล้มละลาย 
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กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล Quadrant Analysis ความคาดหวังกับการเห็นปฏิบัติจริง ของกระบวนการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี พบว่า เรื่องท่ีอยู่ในส่วนที่ต้องคงรักษาไว้ (Maintain) มีประมาณ 11 เรื่อง และ
เรื่องท่ีส าคัญ ได้แก่ เรื่องสถานท่ีในการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมีความเหมาะสมต่อการเจรจา (เฉพาะ
กลุ่มเจ้าหนี้) เรื่องผู้ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท มีความเป็นธรรม โปร่งใสและไม่เอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็น
การเฉพาะ เรื่องผู้ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้ค าแนะน าเบื้องต้น 
และช่วยหาทางออกให้กับเจ้าหนี้ได้ เรื่องการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ช่วยให้เจ้าหนี้
ได้รับช าระหนี้เร็วขึ้น และเรื่องกรมบังคับคดีเปิดช่องทางในการยื่นค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การยื่นค าร้องที่กรมบังคับคดี ส านักงานบังคับคดีจังหวัด ทางโทรสาร ทางไปรษณีย์เป็น
การอ านวยความสะดวกอย่างยิ่ง ในขณะที่มีเรื่องที่อยู่ในส่วนที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (Urgent Improvement) 
ประมาณ 10 เรื่อง และเรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ เรื่องสถานที่ ในการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมีความ
เหมาะสมต่อการเจรจา (เฉพาะกลุ่มลูกหนี้) เรื่องลูกหนี้สามารถตัดสินใจในการตกลงยินยอมผ่อนผัน ได้อย่าง
สมัครใจและเป็นอิสระ เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เป็นทางเลือกหนึ่งที่ท าให้ลูกหนี้สามารถเจรจา
หาข้อยุติร่วมกับเจ้าหนี้ได้ และเรื่องลูกหนี้สามารถเสนอทางเลือกในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
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การบังคับคดีในภาพรวม 

za1 
การด าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของกรมบังคับคดีที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่
องค์กรชั้นน าในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

za2 
การจัดสรรก าลังเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี พร้อมอ านวยการบริการด้านบังคับคดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

za3 อัธยาศัยไมตรี ความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
za4 ความกระตือรือร้นท างาน การเอาใจใส่ติดตามของเจ้าหน้าที่ 
za5 ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ 
za6 การมีช่องทางการติดต่อหรือ ประชาสัมพันธ์ของกรมบังคับคดีที่หลากหลาย 
za7 ความสะดวกง่ายในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ 
za8 ความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการด าเนินการและการบริการ 
za9 ยึดหลักกฎหมายในการด าเนินการและการบริการ 
za10 การด าเนินการด้วยความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเสมอภาคและให้บริการตามคิว 
za11 การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
za12 การจัดเตรียมนักกฎหมายหรือนิติกรคอยให้ความช่วยเหลือ 
za13 การจัดอบรม หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีให้แก่ประชาชน 
za14 ผลของการติดต่อเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้จากการให้บริการ 
za15 การแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการที่เหมาะสมกับคดี 
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี (เฉพาะลูกหนี้) 

za47 
ช่องทางในการยื่นค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การยื่นค าร้อง
ที่กรมบังคับคดี ส านักงานบังคับคดีจังหวัด ทางโทรสาร ทางไปรษณีย์เป็นการอ านวยความสะดวก
อย่างยิ่ง 

za48 สถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมีความเหมาะสมต่อการเจรจา 

za49 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เป็นทางเลือกหนึ่งที่ท าให้คุณสามารถเจรจาหาข้อยุติร่วมกับ
เจ้าหนี้ได้ 

za50 
การอนุญาตให้มีการเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เพ่ือรอข้อตกลงที่เหมาะสม มีประโยชน์
ต่อการด าเนินการต่อไป 

za51 
ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้ค าแนะน าเบื้องต้น และ
ช่วยหาทางออกให้กับคุณได้ 

za52 
ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นธรรม โปร่งใสและไม่เอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ 
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za53 คุณสามารถเสนอทางเลือกในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
za54 คุณสามารถตัดสินใจในการตกลงยินยอมผ่อนผันได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ 

za55 
การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เป็นกระบวนการที่ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย 
เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาหนี้อีกทางหนึ่ง  

za56 สามารถเสนอทางเลือกในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
za57 สามารถตัดสินใจในการตกลงยินยอมผ่อนผัน ได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ 
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี (เฉพาะเจ้าหนี้) 

za58 
กรมบังคับคดีเปิดช่องทางในการยื่นค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีผ่านช่องทางต่าง  ๆ 
ได้แก่ การยื่นค าร้องที่กรมบังคับคดี ส านักงานบังคับคดีจังหวัด ทางโทรสาร ทางไปรษณีย์เป็นการ
อ านวยความสะดวกอย่างยิ่ง 

za59 สถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมีความเหมาะสมต่อการเจรจา 

za60 
การอนุญาตให้มีการเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เพ่ือรอข้อตกลงที่เหมาะสม มีประโยชน์
ต่อการด าเนินการต่อไป 

za61 
ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้ค าแนะน าเบื้องต้น และ
ช่วยหาทางออกให้กับคุณได้ 

za62 
ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นธรรม โปร่งใสและไม่เอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ 

za63 การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้แก่คุณได้ 

za64 
การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เป็นกระบวนการที่ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย 
เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาหนี้อีกทางหนึ่ง  

za65 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เป็นทางเลือกหนึ่งที่ท าให้คุณสามารถเจรจาหาข้อยุติร่วมกับ
ลูกหนี้ได ้

za66 การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ช่วยให้คุณได้รับช าระหนี้เร็วขึ้น 
za67 สามารถตัดสินใจในการตกลงยินยอมผ่อนผัน ได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ 
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กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล Quadrant Analysis ความคาดหวังกับการเห็นปฏิบัติจริง ของกระบวนการ

ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย พบว่า เรื่องที่อยู่ในส่วนที่ต้องคงรักษาไว้ (Maintain) มีประมาณ 8 
เรื่อง และเรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ เรื่องการด าเนินการด้วยความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเสมอภาค
และให้บริการตามคิวเรื่องความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการด าเนินการและการบริการ เรื่องความถูกต้องใน
การจัดท าบัญชีแบ่งทรัพย์สิน เรื่องยึดหลักกฎหมายในการด าเนินการและการบริการ และเรื่องความรวดเร็วใน
การจัดท าบัญชี แบ่งทรัพย์สิน ในขณะที่มีเรื่องที่อยู่ในส่วนที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (Urgent Improvement) 
ประมาณ 6 เรื่อง และเรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ เรื่องการแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการที่เหมาะสมกับคดี เรื่อง
การด าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของกรมบังคับคดีที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นน าใน
ระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” เรื่องคุณได้รับแจ้งให้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่ในการด าเนิน
กระบวนการ เช่น สิทธิในการตรวจสอบ หรือคัดค้านบัญชีทรัพย์สิน เรื่องความสะดวกง่ายในการเข้าถึงข้อมูลที่
ต้องการ เรื่องความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ และเรื่องระยะเวลาในการได้รับช าระหนี้นับตั้งแต่ได้รับค าสั่งให้
ท าบัญชี มีความเหมาะสม 
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การบังคับคดีในภาพรวม 

za1 
การด าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของกรมบังคับคดีที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่
องค์กรชั้นน าในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

za2 
การจัดสรรก าลังเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี พร้อมอ านวยการบริการด้านบังคับคดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

za3 อัธยาศัยไมตรี ความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
za4 ความกระตือรือร้นท างาน การเอาใจใส่ติดตามของเจ้าหน้าที่ 
za5 ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ 
za6 การมีช่องทางการติดต่อหรือ ประชาสัมพันธ์ของกรมบังคับคดีที่หลากหลาย 
za7 ความสะดวกง่ายในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ 
za8 ความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการด าเนินการและการบริการ 
za9 ยึดหลักกฎหมายในการด าเนินการและการบริการ 
za10 การด าเนินการด้วยความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเสมอภาคและให้บริการตามคิว 
za11 การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
za12 การจัดเตรียมนักกฎหมายหรือนิติกรคอยให้ความช่วยเหลือ 
za13 การจัดอบรม หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีให้แก่ประชาชน 
za14 ผลของการติดต่อเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้จากการให้บริการ 
za15 การแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการที่เหมาะสมกับคดี 
กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย 
za68 เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ทราบขั้นตอนการด าเนินกระบวนการ 

za69 
คุณได้รับแจ้งให้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่ในการด าเนินกระบวนการ เช่น สิทธิในการตรวจสอบ หรือ
คัดค้านบัญชีทรัพย์สิน 

za70 ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลเอกสาร หรือหลักฐานทางการเงินต่าง ๆ ของลูกหนี้ 
za71 ความถูกต้องในการค านวนเงินหนี้ 
za72 ความถูกต้องในการจัดท าบัญชีแบ่งทรัพย์สิน 
za73 ความรวดเร็วในการจัดท าบัญชี แบ่งทรัพย์สิน 
za74 ความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉลี่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 
za75 ระยะเวลาในการได้รับช าระหนี้นับตั้งแต่ได้รับค าสั่งให้ท าบัญชี มีความเหมาะสม 

za76 
การจ่ายเงินจากการเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย ผ่านระบบ E-payment ท าให้ท่านได้รับความ
สะดวกและรวดเร็ว 
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การรับรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับบริการ e-Service ของกรมบังคับคดี 

จากผู้ใช้บริการกรมบังคับคดีโดยภาพรวมทั้งหมด พบว่ามีสัดส่วนผู้ที่มีการรับรู้ต่อบริการ e-Service 
ของกรมบังคับคดีในแต่ละบริการเพียงไม่ถึงร้อยละ 40.0 โดยบริการ e-Service ที่มีผู้รับรู้มากที่สุด คือ บริการ
ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด (ร้อยละ 39.5) บริการระบบสอบถามสถานะคดีแพ่ง (ร้อยละ 31.2) และ
บริการรายงานผลการขายทอดตลาด (ร้อยละ 29.2) โดยการบริการในส่วน Mobile Application ทั้ง 4 บริการ 
มีผู้รับรู้ไม่ถึงร้อยละ 10.0 (LED ABC ร้อยละ 5.8, LED Property Plus ร้อยละ 6.3, Dept Info ร้อยละ 7.2 
และ  LED Property ร้อยละ 8.2)  ในขณะที่ สั ดส่ วนผู้ที่ เคยใช้บริการ e-Service ของกรมบั งคับคดี 
ในแต่ละบริการมีเพียงไม่ถึงร้อยละ 25.0 โดยบริการ e-Service ที่มีผู้เคยใช้บริการมากที่สุด คือ บริการค้นหา
ทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด (ร้อยละ 24.1)  
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จากผู้ใช้บริการในกระบวนการบังคับแพ่ง พบว่าบริการ e-Service ของกรมบังคับคดีที่มีผู้รับรู้มาก
ที่สุด คือ บริการค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด (ร้อยละ 40.0) บริการระบบสอบถามสถานะคดีแพ่ง  
(ร้อยละ 30.7) และบริการรายงานผลการขายทอดตลาด (ร้อยละ 30.3) ในขณะที่สัดส่วนผู้ที่เคยใช้บริการ  
e-Service (เฉพาะตามกระบวนการ) มีเพียงไม่กี่บริการ โดยบริการ e-Service ที่มีผู้เคยใช้บริการมากที่สุด คือ 
บริการค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด (ร้อยละ 26.7) มีคะแนนความพึงพอใจจากการใช้งาน 8.56 
รองลงมา คือ บริการระบบสอบถามสถานะคดีแพ่ง (ร้อยละ 18.9) มีคะแนนความพึงพอใจจากการใช้งาน 8.40 
และบริการรายงานผลการขายทอดตลาด (ร้อยละ 16.6) มีคะแนนความพึงพอใจจากการใช้งาน 8.45 
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จากผู้ใช้บริการในกระบวนการบังคับล้มละลาย พบว่าบริการ e-Service ของกรมบังคับคดีที่มีผู้รับรู้
มากที่สุด คือ บริการค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด (ร้อยละ 45.3) บริการตรวจสอบเจ้าของส านวนคดี
ล้มละลาย (ร้อยละ 41.3) และบริการประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (ร้อยละ 40.0) ในขณะที่สัดส่วนผู้ที่
เคยใช้บริการ e-Service (เฉพาะตามกระบวนการ) มีเพียงไม่กี่บริการ โดยบริการ e-Service ที่มีผู้เคยใช้
บริการมากที่สุด คือ บริการค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด (ร้อยละ 22.0) มีคะแนนความพึงพอใจจากการ
ใช้งาน 8.39 รองลงมา คือ บริการตรวจสอบเจ้าของส านวนคดีล้มละลาย (ร้อยละ 18.7) มีคะแนนความ  
พึงพอใจจากการใช้งาน 8.07 และบริการประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (ร้อยละ 16.7) มีคะแนนความ 
พึงพอใจจากการใช้งาน 7.96 
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จากผู้ใช้บริการในกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ พบว่าบริการ e-Service ของกรมบังคับคดีที่
มีผู้รับรู้มากที่สุด คือ บริการประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (ร้อยละ 37.0) บริการค้นหาทรัพย์ประกาศขาย
ทอดตลาด และบริการระบบสอบถามสถานะคดีแพ่ง (ร้อยละ 35.6 เท่ากัน) บริการตรวจสอบเจ้าของส านวน
คดีล้มละลาย (ร้อยละ 32.9) และบริการรายงานผลการขายทอดตลาด (ร้อยละ 31.5) ในขณะที่สัดส่วนผู้ที่เคย
ใช้บริการ e-Service (เฉพาะตามกระบวนการ) มีเพียงไม่กี่บริการ โดยบริการ e-Service ที่มีผู้เคยใช้บริการ
มากที่สุด คือ บริการค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด และบริการประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (ร้อยละ 
13.7 เท่ากัน) ซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจจากการใช้งาน 8.60 และ 8.40 ตามล าดับ รองลงมา คือ บริการ
รายงานผลการขายทอดตลาด (ร้อยละ 11.0) มีคะแนนความพึงพอใจจากการใช้งาน 8.88 
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จากผู้ใช้บริการในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี พบว่าบริการ e-Service ของกรม
บังคับคดีที่มีผู้รับรู้มากที่สุด คือ บริการค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด (ร้อยละ 31.8) และบริการระบบ
สอบถามสถานะคดีแพ่ง (ร้อยละ 28.3) ในขณะที่สัดส่วนผู้ที่เคยใช้บริการ e-Service (เฉพาะตามกระบวนการ) 
ที่มีผู้เคยใช้บริการมากที่สุด คือ บริการค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด และบริการระบบสอบถามสถานะ
คดีแพ่ง (ร้อยละ 15.5 เท่ากัน) ซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจจากการใช้งาน 8.50 และ 8.33 ตามล าดับ 
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จากผู้ใช้บริการในกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย พบว่าบริการ e-Service ของ
กรมบังคับคดีที่มีผู้รับรู้มากท่ีสุด คือ บริการตรวจสอบเจ้าของส านวนคดีล้มละลาย (ร้อยละ 52.5) บริการค้นหา
ทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด (ร้อยละ 47.5) และบริการประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (ร้อยละ 43.4) 
ในขณะที่สัดส่วนผู้ที่เคยใช้บริการ e-Service (เฉพาะตามกระบวนการ) ที่มีผู้เคยใช้บริการมากที่สุด คือ บริการ
ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด และบริการตรวจสอบเจ้าของส านวนคดีล้มละลาย (ร้อยละ 20.2 เท่ากัน) 
ซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจจากการใช้งาน 8.35 และ 8.50 ตามล าดับ รองลงมา คือ บริการประกาศเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (ร้อยละ 18.2) มีคะแนนความพึงพอใจจากการใช้งาน 8.56 

 

จากผู้ใช้บริการกรมบังคับคดี ที่มีการรับรู้ต่อบริการ e-Service ของกรมบังคับคดี และมีการใช้
บริการ e-Service เนื่องจากเห็นว่าสามารถตรวจสอบข้อมูล หรือด าเนินการในบางขั้นตอนผ่านระบบเว็บไซต์
ได้สะดวกช่วยให้รวดเร็วมากขึ้น โดยไม่ต้องไปถึงส านักงาน (มีผู้ตอบร้อยละ 100) 

ในขณะที่ผู้ใช้บริการกรมบังคับคดี ที่มีการรับรู้ต่อบริการ e-Service ของกรมบังคับคดี แต่ไม่มีการ
ใช้บริการ e-Service เพราะเห็นว่ามาที่กรมเองสะดวกกว่า ถูกต้อง ครบถ้วนกว่า (มีผู้ตอบร้อยละ 63.3) ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง (มีผู้ตอบร้อยละ 17.5) ไม่ทราบขั้นตอน/ไม่สะดวกใช้บริการ (มีผู้ตอบร้อยละ 16.7) และไม่ได้
สนใจ/ไม่เห็นประโยชน์ (มีผู้ตอบร้อยละ 16.3) 
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ความคิดเห็นต่อการท างานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในอดีตเปรียบเทียบกับปัจจุบัน 

เมื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการท างานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในอดีต
เปรียบเทียบกับปัจจุบัน พบว่า ผู้ใช้บริการร้อยละ 70.8 เห็นว่า “ดีขึ้น” และร้อยละ 18.5 เห็นว่า “เหมือนเดิม”  
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์ ข

าย
ทอ

ดต
ลา

ด 

ผู้ถ
ือก

รร
มส

ิทธิ์
 ร่ว

ม 

ผู้ร
ับม

อบ
อ า

นา
จจ

าก
 

ฝ่า
ยเ

จา้
หน

ี ้

ผู้ร
ับม

อบ
อ า

นา
จจ

าก
 

ฝ่า
ยล

ูกห
นี ้

ผู้เ
กี่ย

วข
้อง

 
ใน

คด
ีคว

าม
ส่ว

นอื่
นๆ

 

 (n=680) (n=753) (n=212) (n=308) (n=404) (n=108) (n=10) (n=710) (n=87) (n=25) 

ดีขึ้น 80.1% 64.4% 63.7% 75.3% 58.4% 75.9% 50.0% 77.0% 64.4% 52.0% 
เหมือนเดิม 14.3% 17.9% 34.4% 17.5% 20.3% 16.7% 40.0% 17.7% 19.5% 16.0% 

แย่ลง 0.4% 0.3% 1.4% 0.6% - - 10.0% 0.6% 1.1% - 
ไม่มีความ

คิดเห็น
เนื่องจากเพ่ิง
เคยใช้บริการ 
(ไม่นาน ไม่ถึง 

1 ปี) 

5.1% 17.4% .5% 6.5% 21.3% 7.4% - 4.6% 14.9% 32.0% 
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การรับรู้และความคิดเห็นต่อการยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประชาชน ในการท านิติกรรมหรือรับบริการกับ
กรมบังคับคดี 

เมื่อสอบถามผู้ใช้บริการถึงการรับรู้ต่อการยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประชาชนในการท านิติกรรมหรือ
รับบริการกับกรมบังคับคดี พบว่า มีผู้ใช้บริการร้อยละ 57.6 ที่รับรู้ ถึงการด าเนินการดังกล่าว และส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 80.5 ของผู้ที่รับรู้) มีความเห็นชอบกับการด าเนินการดังกล่าวเพราะท าให้สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องถ่าย
เอกสาร ไม่ต้องกังวลเรื่องการปลอมเอกสารส าเนาบัตร ในขณะที่มีร้อยละ 13.1 ของผู้ที่รับรู้ มีความคิดเห็นว่า 
ไม่มีความมั่นใจ อาจมีการแอบอ้างได้ง่ายขึ้น ไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใครเข้ามาขอดูส านวนหรือมา
ติดต่อด าเนินการ 

ในขณะที่มีผู้ใช้บริการร้อยละ 42.4 ที่ไม่ทราบถึงการด าเนินการดังกล่าว ซึ่งเมื่อให้ข้อมูลแล้วพบว่า
ร้อยละ 97.7 ของผู้ที่ไม่ทราบ มีความเห็นชอบกับการด าเนินการดังกล่าว ในขณะที่มีร้อยละ 11.0 ของผู้ที่รับรู้ 
มีความคิดเห็นว่าในเชิงลบ โดยทั้งความเห็นชอบและไม่ชอบเป็นเหตุผลเช่นเดียวกับผู้ที่รับรู้ 
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อุปสรรค หรือปัญหาจากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี 

เมื่อสอบถามผู้ใช้บริการถึงอุปสรรค หรือปัญหาจากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับ
คดี พบว่า มีผู้ใช้บริการร้อยละ 67.7 ไม่พบอุปสรรคหรือปัญหาใด ๆ ในขณะที่มีผู้ใช้บริการร้อยละ 32.3 ที่พบ
อุปสรรค ปัญหา โดยปัญหาหลักที่พบ คือ ความล่าช้าในการตรวจสอบ/ค้นหาส านวน รอส านวนนานมา (ร้อย
ละ 36.9) เจ้าหน้าที่น้อย ไม่เพียงพอต่อการบริการ (ร้อยละ 31.8) การรอคิวนาน และมีการลัดคิว (ร้อยละ 
20.0) การด าเนินงานล่าช้าในหลายขั้นตอน เช่น รับเช็ค จ่ายเงินค่าเลี้ยงชีพ ตรวจสอบบัญชี ด าเนินการยึด
ทรัพย์ การตรวจค าขอ การตั้งเรื่อง การตามค าสั่งศาล และการปิดส านวนคดี เป็นต้น (ร้อยละ 19.8) 

 
 

อุปสรรค หรือปัญหา 
รวม 

กร
ะบ

วน
กา

รบ
งัค

ับ
คด

ีแพ
่ง 

กร
ะบ

วน
กา

รบ
งัค

ับ
คด

ีล้ม
ละ

ลา
ย 

กร
ะบ

วน
กา

ร 
ฟื้น

ฟูฯ
 

กร
ะบ

วน
กา

ร 
ไก

ล่เ
กล

ี่ยฯ
 

กร
ะบ

วน
กา

รต
ิดต

าม
แล

ะเ
ฉล

ี่ยท
รัพ

ยฯ์
 

(n=531) (n=398) (n=57) (n=9) (n=39) (n=28) 
ความล่าช้าในการตรวจสอบ/

ค้นหาส านวน  
รอส านวนนานมาก 

36.9% 37.4% 28.1% 33.3% 38.5% 46.4% 

เจ้าหน้าทีน่้อย ไม่เพียงพอ 
ต่อการบริการ 

31.8% 36.2% 12.3% 22.2% 30.8% 14.3% 

การรอคิวนาน  
และมีการลัดคิว 

20.0% 22.1% 14.0% 22.2% 12.8% 10.7% 
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อุปสรรค หรือปัญหา 
รวม 

กร
ะบ

วน
กา
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่ง 
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ะบ

วน
กา
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งัค
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คด

ีล้ม
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ลา
ย 
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ฟื้น

ฟูฯ
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กล
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ะบ

วน
กา

รต
ิดต

าม
แล

ะเ
ฉล

ี่ยท
รัพ

ยฯ์
 

(n=531) (n=398) (n=57) (n=9) (n=39) (n=28) 
การด าเนินงานล่าช้าในหลาย

ขั้นตอน เช่น รับเช็ค จา่ยเงินคา่
เลี้ยงชีพ ตรวจสอบบัญชี 

ด าเนินการยึดทรัพย์ การตรวจ
ค าขอ การตั้งเร่ือง การตาม

ค าสั่งศาล และการปิดส านวน
คดี เป็นต้น 

19.8% 19.1% 19.3% 44.4% 15.4% 28.6% 

มีระบบขั้นตอนเยอะ ยุ่งยาก 4.9% 2.8% 10.5% 22.2% 5.1% 17.9% 
เจ้าหน้าทีไ่ม่เต็มใจบริการ ไม่

อธิบาย/แนะน า ไมบ่ริการอย่าง
เสมอภาค 

6.8% 6.3% 10.5% 11.1% 0.0% 14.3% 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกรมบังคับคดีในปี 2561 กับปี 2560 

เมื่อท าการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกรมบังคับคดีในปี 2561 กับปี 2560 ด้วยการแปลงค่า
คะแนนความเชื่อมั่นจากระดับ 10 เป็นระดับ 5 คะแนน แล้วจึงน ามาค านวนเปอร์เซ็นต์ เพ่ือให้สามารถ
เปรียบเทียบกับผลคะแนนปีที่ผ่านมาได้ พบว่า ระดับความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี โดยภาพรวมของปี 
2561 เท่ากับร้อยละ 91.4 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปี 2560 (ร้อยละ 86.9) ร้อยละ 4.5 และเมื่อพิจารณาระดับ
ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีแต่ละกระบวนการจะเห็นว่าระดับความเชื่อมั่นของปี 2561 มีแนวโน้ม
สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ในทุกกระบวนการ (สูงขึ้นร้อยละ 2.1-9.6) ยกเว้น ระดับความเชื่อมั่นต่อกระบวนการ
บังคับคดีล้มละลาย และระดับความเชื่อมั่นต่อกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ที่มี
แนวโน้มลดลง (ลดลงร้อยละ 3.8 และ 0.7 ตามล าดับ) 

เมื่อท าการเปรียบเทียบสัดส่วนผู้ที่มีความคิดเห็นต่อการท างานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในอดีต
เปรียบเทียบกับปัจจุบันว่าดีขึ้น พบว่า ในปี 2561 มีสัดส่วนร้อยละ 70.8 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปี 2560 (ร้อย
ละ 86.3) ร้อยละ 15.5 
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เมื่อท าการเปรียบเทียบสัดส่วนผู้ที่มีความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่และการท างานของกรมบังคับคดี 
ส่งผลดี หรือเป็นประโยชน์ต่อด้านการค้า การลงทุน และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในระดับ
ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด พบว่า ในปี 2561 มีสัดส่วนร้อยละ 72.8 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปี 2560 (ร้อยละ 
66.2) ร้อยละ 6.6 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการต่อการด าเนินงานของกรมบังคับคดี 

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.4) ไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อ ในขณะที่มี
ผู้ใช้บริการร้อยละ 17.1 แนะน าว่า “ในการด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ควรรวดเร็วกว่านี้ ควรลดขั้นตอนการ
ด าเนินงานลง หรือให้มีบริการแบบ One Stop Service” ผู้ใช้บริการร้อยละ 13.0 แนะน าว่า “ควรมีเจ้าหน้าที่
ให้บริการ แนะน า ในขั้นตอนต่าง ๆ และบริการอย่างเป็นมิตร” และผู้ใช้บริการร้อยละ 6.3 แนะน าว่า “ควร
ปรับปรุงสถานที่ให้บริการให้เพียงพอต่อผู้มารับบริการ” 

 

 
  



โครงการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ 
ที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 หน้า 123 

ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
ศาลและอัยการ 

1 คุณมานิกา สุริยะมานพ ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดนนทบุรี 
2 คุณนาถนภา ผู้ให้พร นิติกร ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3 คุณทักษอร ธามณี นิติกรปฏิบัติการ ศาลแขวงชลบุรี 

4 คุณหฤทยา วุธยะกร อัยการ 
ส านักงานอัยการคุ้มครอง
สิทธิฯ จังหวัดนครราชสีมา  

5 คุณวาณิช พิทยจ ารัส นิติกร ศาลจังหวัดสระแก้ว 
6 คุณณรงค์ศักดิ ์อิริยกุล นิติกร ศาลจังหวัดสระแก้ว 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
หน่วยงานภาครัฐ 

1 ว่าที่ร้อยตรี วิมล ฉิมกล่อม หัวหน้าส านักงาน ส านักงานที่ดินจังหวัดตราด 
2 คุณจีระ พัฒนวรชัยศรี หัวหน้าแผนก ส านักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี 

สถาบันการเงิน และองค์กรเอกชน 
1 คุณปรีดี ดาวฉาย  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกร 

2 คุณอาทิตย์ นันทวิทยา 
กรรมการผู้จัดการ
ใหญ ่

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

3 คุณอุบลรัตน์ พูลเพิ่ม เจ้าหน้าที่ 
ธนาคารกสิกรไทย สาขา
ชลบุร ี

4 คุณทรงพล พิชัยพัฒนเจริญ ผู้จัดการ (เจ้าของ) สุรพลซัพพอร์ตลิสซิ่ง จ ากัด 
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ศาลและอัยการ (ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาล 6 ท่าน)  
ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ “กรมบังคับคดี” ในปัจจุบัน 

▪ กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการบังคับคดี (คดีแพ่ง)  
▪ คดีแพ่งที่ศาลพิพากษาแล้วร้อยละ 80 จะต้องบังคับคดีเพ่ือให้ได้ทรัพย์สินหรือเงินมาช าระหนี้

ให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ดังนั้น กรมบังคับคดีจึงมีบทบาทส าคัญต่อคดีแพ่ง 
▪ ท าการยึดทรัพย์ และขายทอดตลาดทรัพย์ตามค าพิพากษาของศาล ท าให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระ

หนี้ และลูกหนี้ได้ช าระหนี้ตามกฎหมาย 
▪ กรมบังคับคดีช่วยไกล่เกลี่ยให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ประนอมยอมตกลงกันได้มากขึ้น 

สถานการณ์หรือสถิติของการบังคับคดีทางแพ่ง และแนวโน้มข้อพิพาททางแพ่ง 
▪ เนื่องจากการฟ้องคดีแพ่งมีสถิติเพ่ิมขึ้นทุกปี ดังนั้น การบังคับคดีทางแพ่งน่าจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น

เช่นกัน คดีแพ่งส่วนใหญ่จะเป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับคดีผู้บริโภค เช่น กู้ยืมเงิน สินเชื่อส่วนบุคคล 
เช่าซื้อรถยนต์ การซื้อสินค้า การซื้อที่อยู่อาศัย 

▪ นอกจากนี้การบังคับคดีจะเพ่ิมข้ึนได้จากการไกล่เกลี่ยที่ไม่ส าเร็จ และจ าเลยขาดนัดไม่มาศาล 
▪ การบังคับคดีตามค าพิพากษาใช้เวลานาน ท าให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อทั้งสองฝ่าย

(เจ้าหนี้ ได้รับช าระหนี้ช้า หรืออาจไม่ได้รับช าระหนี้เต็มจ านวน) (ลูกหนี้ ต้องช าระดอกเบี้ยไป
ตลอดจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น บางคดีดอกเบี้ยมากกว่าจ านวนต้นเงิน) 

  
การด าเนินงานประสานเชื่อมโยงกันระหว่างศาลกับกรมบังคับคดี 

▪ ศาลและกรมบังคับคดีจะมีการประสานความร่วมมือกันตามปกติ หากมีข้อขัดข้องในการบังคับ
คด ีเจ้าพนักงานบังคับคดีจะท าหนังสือแจ้งให้ศาลทราบ เพ่ือให้ศาลพิจารณาข้อขัดข้องดังกล่าว
ต่อไป 

▪ อุปสรรค ปัญหาที่พบ คือ ความล่าช้าในการส่งเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด ความล่าช้าในการ
ตอบหนังสือระหว่างศาล การหาส านวนล่าช้า (สูญหายหรือจัดเก็บไม่ถูกต้อง) 

▪ งานภาคเอกสารของกรมบังคับคดียังพบว่ามีรายละเอียดไม่ครบถ้วน สาระส าคัญบางประการ
ขาดหายไป ซึ่งท าให้ต้องมีการสืบค้นแก้ไขเอกสาร ส่งผลให้ใช้เวลามากข้ึน  
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ความคิดเห็นต่อกระบวนการบังคับคดี และผลสัมฤทธิ์ของการบังคับคดีทีด าเนินการตามค าสั่งศาล  
▪ การด าเนินงาน การจัดท าบัญชีทรัพย์แสดงรายการรับจ่ายเงิน มีความน่าเชื่อถือ และเป็นธรรม

ทั้งต่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ 
▪ การด าเนินงานยังมีความล่าช้าในบางกระบวนการ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายได้ เช่น กรณี

ขายทอดตลาดได้เงินมากกว่ามูลหนี้ แต่ลูกหนี้กลับได้เงินส่วนเกินนี้ล่าช้า 
▪ แม้ว่าในปัจจุบันการบังคับคดีจะใช้เวลาค่อนข้างนาน เมื่อพ.ศ. 2560 มีการแก้ไขกฎหมาย

เกี่ยวกับการบังคับคดี ท าให้กฎหมายสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันมากขึ้น น่าจะมีผลให้การ
บังคับคดีสามารถด าเนินการได้เร็วขึ้นกว่าเดิม  

▪ การบังคับคดีนายประกัน ยังมีขัดแย้งทางกฎหมาย ป.วิแพ่ง กับ ป.วิอาญา 119 ซึ่งส่งต่อการ
ด าเนินการยึดทรัพย์ตามค าพิพากษา ที่อาจไม่สามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์ 

ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการในกระบวนการบังคับคดีท่ีพึงประสงค์ต่อการปฏิบัติงาน 
▪ ลูกหนี้มักจะไม่ทราบว่าหากถูกบังคับคดีแล้ว จะต้องปฏิบัติตนอย่างไร หรือจะรักษาสิทธิของตน

ได้อย่างไร ลูกหนี้มักจะไม่เข้ามาในการบังคับคดี จึงท าให้ในบางคดีลูกหนี้ได้รับผลเสียจากการ
บังคับคดีมากเกินควร เช่น ทรัพย์สินของลูกหนี้ถูกขายไปในราคาที่ต่ าเกินควร ดังนั้น กรมบังคับ
คดีและส่วนงานที่เกี่ยวข้องควรต้องช่วยกันให้ข้อมูลความรู้ดังกล่าว เพ่ือให้ลูกหนี้รวมถึงเจ้าหนี้
ได้ตระหนัก และให้ความร่วมมือ ยอมรับการเข้าสู่กระบวนการ  

▪ การก าหนดมาตรฐานการท างานและการบริการ โดยเฉพาะก าหนดกรอบเวลาในการด าเนินงาน
ขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือให้รวดเร็วมากขึ้น 

▪ ควรมีการแจ้งให้ศาลทราบถึงการสิ้นสุดคดี หรือการขายทรัพย์เสร็จสิ้นแล้วเหลือหนี้อีกหรือไม่
เท่าไหร่ 

▪ การเพ่ิมช่องทางหรือวิธีการที่อัยการจะสามารถสืบค้นหรือดูรายละเอียดข้อมูลในคดีได้  เช่น ดู
ผ่านระบบ online น่าจะช่วยให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  



โครงการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ 
ที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 หน้า 126 

สถาบันการเงิน และองค์กรเอกชน (ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 4 ท่าน) 
ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ “กรมบังคับคดี” ในปัจจุบัน 

▪ กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ยึดทรัพย์ และขายทอดตลาดทรัพย์ตามค าพิพากษาของ
ศาล ท าให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้ 

▪ กรมบังคับคดีช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้ตามกฎหมาย ซึ่งช่วยให้ธนาคารหรือสถาบัน
การเงินได้หนี้คืนเป็นส่วนมาก 

▪ ช่วยไกล่เกลี่ยให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ประนอมยอมตกลงกันได้มากขึ้น  

ความคิดเห็นต่อกระบวนการบังคับคดี และผลสัมฤทธิ์ของการบังคับคดีทีด าเนินการตามค าสั่งศาล  
▪ กระบวนการบังคับคดี และกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่ใช้เวลานานมาก ที่ผ่านมามีบาง

กระบวนการบังคับคดีที่กว่าจะสิ้นสุดจนได้รับช าระหนี้ครบหรือปิดบัญชีได้มีความล่าช้ามาก แต่
เห็นว่าระยะปีหลังๆ นี้ มีการด าเนินงานที่มีระบบมากขึ้น ดูมีพัฒนาการและเริ่มรวดเร็วขึ้นอย่าง
ชัดเจน ท าให้ระบบเศรษฐกิจในบัญชีหนี้มีการหมุนเวียนคล่องตัวมากข้ึน  

▪ การด าเนินงานมีความน่าเชื่อถือ และเป็นธรรมทั้งต่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ 
▪ ท าให้ค าพิพากษาของศาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับหนี้คืน 

ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการในกระบวนการบังคับคดีท่ีพึงประสงค์ต่อการปฏิบัติงาน 
▪ การจัดงานขายทอดตลาดที่เป็นมหกรรม ไม่ควรจัดงานชนกัน เพราะท าให้เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่

สามารถเข้าร่วมงานได้ท่ัวถึง 
▪ หลายกรณีที่ลูกหนี้ไม่ทราบรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินการเมื่อเข้าสู่กระบวนการบังคับ

คดี ซึ่งอาจท าให้ลูกหนี้เสียประโยชน์  เสียโอกาส ดังนั้น จึงควรมีการให้ข้อมูลความรู้กับ
ประชาชนที่มาติดต่อ หรือให้ความรู้ในวงกว้างเพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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หน่วยงานภาครัฐ (ส านักงานที่ดิน 2 ท่าน) 
ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ “กรมบังคับคดี” ในปัจจุบัน 

▪ กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ยึดทรัพย์ และขายทอดตลาดทรัพย์ตามค าพิพากษาของ
ศาล  

▪ เป็นหน่วยงานสื่อกลางที่บังคับให้ลูกหนี้ช าระหนี้ตามกฎหมาย 
▪ ท าหน้าที่รับวางทรัพย์ กรณีมีเรื่องการไถ่ถอนจากการจ านอง/ขายฝาก 

ความคิดเห็นต่อกระบวนการบังคับคดี และผลสัมฤทธิ์ของการบังคับคดีทีด าเนินการตามค าสั่งศาล  
▪ การด าเนินงานมีความน่าเชื่อถือ และเป็นธรรมทั้งต่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ 
▪ ท าให้ค าพิพากษาของศาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับหนี้คืน 
▪ กระบวนการท างานบางเรื่องของกรมบังคับคดียังมีความบกพร่องอยู่บ้าง เช่น ด้านข้อมูล

อสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ (ขนาดบ้าน บ้านเลขท่ี) ไม่ตรงกับข้อมูลจริงที่ส านักงานที่ดินมี ท าให้
ความเชื่อมั่นต่อกรมบังคับคดีลดลง 

ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการในกระบวนการบังคับคดีท่ีพึงประสงค์ต่อการปฏิบัติงาน 
▪ ควรมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวสิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ชัดเจน เช่น บ้านเลขที่ 

ขนาดพ้ืนที ่เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการโอนเมื่อขายทอดตลาดแล้ว 
ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มาซื้อทรัพย์ทอดตลาด (7 ท่าน) 

▪ กลุ่มเป้าหมายรับทราบข้อมูลการขายทอดตลาดจากเว็บไซต์กรมบังคับคดี (www.led.co.th) 
▪ ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ตัดสินใจมาซื้อทรัพย์/ประมูลซื้อทรัพย์ที่กรมบังคับคดี  คือ “ราคาไม่สูง 

สามารถลงทุนหรือท าก าไรได้” และ “ความเชื่อมั่น มั่นใจว่าทรัพย์นั้นมีจริง และถูกต้อง” 
▪ อสังหาริมทรัพย์ที่เข้าประมูลซื้อ ส่วนใหญ่เพ่ือการลงทุนเก็บเป็นทรัพย์สิน เพราะถือว่าซื้อราคา

ไม่แพงแต่มีโอกาสท าก าไร หรือเพ่ิมมูลค่าได้ในอนาคตแน่นอน 
▪ ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์ คือ 

o ควรระบุรายละเอียดของทรัพย์ให้ถูกต้อง (ท้ังในเว็บไซต์และในประกาศต่าง ๆ ที่ปิดไว้)  
o ควรมีเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประมูล คอยให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับทรัพย์ เช่น ต าแหน่งที่ตั้ง

ทรัพย์  
o ควรให้เข้าประมูลได้หลายรายการ 
o ควรให้มีการประมูลซื้อผ่านระบบ VDO Call ได้ เพื่อความสะดวก 
o ควรมีการขยายเวลาการช าระเงินส่วนที่เหลือเป็นภายใน 3 เดือน 
o ไม่ควรมีการถอนการขายในวันที่ขายทอดตลาด 

http://www.led.co.th/
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ข้อมูลการอภิปรายกลุ่ม 

ผู้เข้าร่วมอภิปรายกลุ่ม 
กลุ่ม 1 

กลุ่มประชาชนผู้เคยใช้บริการ e-Service ของกรมฯ 
จ านวน 8 ท่าน 

กลุ่ม 2 
กลุ่มทนายความและนิติกร 

จ านวน 8 ท่าน 
• เจ้าหน้าท่ีบริหารคดี บริษัทสินเชื่อ/ไฟแนนซ์ 2 ท่าน 

• เจ้าหน้าท่ีธุรการงานคดี บริษัทสินเชื่อ/ไฟแนนซ์ 4 ท่าน 

• ผู้จัดการบริษัทจัดจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 1 ท่าน 

• แม่บ้าน (หารซื้อทรัพยเ์ก็งก าไร) 1 ท่าน 

• เจ้าของและทนายความประจ าส านักงานทนายความ 
4 ท่าน 

• นิติกรประจ าส่วนงานราชการ 2 ท่าน 

• ทนายความประจ าองค์กรภาคเอกชน (บมจ.) 2 ท่าน 

 

 
การรับรู้ต่อบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 

• เป็นตัวกลางในการประสานเชื่อมโยง ไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ 
• เป็นผู้ด าเนินการตามค าพิพากษาของศาลที่ให้ด าเนินการบังคับคดี เพ่ือให้ค าพิพากษามีผลใน

ปฏิบัติ 
• ท าหน้าที่บังคับคดีแพ่ง และคดีล้มละลาย การยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ และขายทอดตลาด 

 
ผลกระทบเชิงบวก-เชิงลบ ที่เกิดจากบทบาทหน้าที่หรือการด าเนินการของกรมบังคับคดีต่อด้านต่าง ๆ 

➢ ผลกระทบต่อลูกหนี้ 

ผลกระทบเชิงบวก  
 เป็นการยืดเวลาให้ลูกหนี้ในการช าระหนี้ได้ 
 ลูกหนี้มีโอกาสรวบรวมทรัพย์สิน และบริหารจัดการตัวเองให้สามารถช าระหนี้ได้ 
 “การวางทรัพย์” เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ลูกหนี้ได้รับการหยุดดอกเบี้ยได้ 
 มีผู้ที่ได้ดูรายการเดินหน้าประเทศไทยในเรื่องการบังคับคดีแล้วเข้าใจว่า เมื่อเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีลูกหนี้

จะได้รับการลดหนี้ ไม่ต้องถูกขายทอดตลาดทรัพย์ 

ผลกระทบเชิงลบ 

 ลูกหนี้ต้องช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ (แต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้) 
 ลูกหนี้ที่ถูกอายัดทรัพย์หรือเงินเดือน (รวมถึงการพิทักษ์ทรัพย์) ส่งผลให้ลูกหนี้มีความยากล าบากในการด าเนิน

ชีวิต ไม่สามารถบริหารจัดการภาระส่วนตัวได้ 
 ลูกหนี้ที่ถูกอายัดเงินเดือนที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือเป็นข้าราชการ จะส่งผลให้ลูกหนี้อาจต้องออกจากงาน

องค์กรนี้ในที่สุด เพราะกระบวนการอายัดเงินเดือนหรือการจ่ายเงินเดือนเป็นภาระปัญหาขององค์กร 
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➢ ผลกระทบต่อเจ้าหนี้ 

ผลกระทบเชิงบวก  
 เจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้คืน จากที่แต่เดิมอาจสูญหนี้ไป 

ผลกระทบเชิงลบ 

 กรณีที่กระบวนการบังคับคดีใช้ระยะเวลานานมาก (3 ปี ถึง 10 ปี) ส่งผลให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ล่าช้า 
ขาดสภาพคล่อง และอาจส่งผลต่อธุรกิจของเจ้าหนี้ 

➢ ผลกระทบต่อการค้า การลงทุน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ผลกระทบเชิงบวก  
 การบังคับคดชี่วยให้ไม่เกิดหนี้เสีย เจ้าของธุรกิจ/เงินทุนไม่สูญเงนิ ท าให้สามารถด าเนนิธุรกิจต่อได้ 
 การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ช่วยให้ธุรกิจ/กิจการยังด าเนินการต่อได้ ส่งผลให้ลูกหนี้และผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจยังมี

งานมีรายได้ ระบบเศรษฐกิจก็ยงัเดินหน้าต่อไป 

ผลกระทบเชิงลบ 

 กรณีที่กระบวนการบังคับคดีใช้ระยะเวลานานมาก (3 ปี ถึง 10 ปี) โดยเฉพาะในคดีล้มละลายที่ไม่สามารถปิดคดี
ลงได้ มีการต่ออายุความไปเรื่อย ๆ ส่งผลให้เจ้าหนี้ขาดสภาพคล่อง ลูกหนี้เองก็ไม่สามารถท างานท าธุรกิจแบบ
ในระบบได้ ก็จะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจได้ 

➢ ผลกระทบต่อการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ 

ผลกระทบเชิงบวก  
 การมีระบบบังคับคดชี่วยเพิ่มความมั่นใจต่อชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทนุหรือท าธุรกิจว่ากรณีเกิดข้อพิพาทใด ๆ 

ก็จะสามารถติดตามผู้กระท าผิดและบังคบัคดีได้ 
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ความคิดเห็นและความเชื่อม่ันต่อการด าเนินงานของกรมบังคับคดี 

ความคดิเห็นเชิงบวก  
 ทกุคนมีความเช่ือมัน่วา่กรมบงัคบัคดีด าเนินงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และยดึหลกักฎหมาย 

 การด าเนินงานบงัคบัคดใีนปัจจบุนัมีพฒันาการท่ีดีขึน้ คือ สะดวกมากขึน้ มีการลดระยะเวลาบางขัน้ตอนลงจากการ
ที่มีการปรับกฎหมาย หรือกฎระเบียบตา่งให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์จริง เช่น ช่วงเวลาในการเข้ายดึ การงด
คดัค้านราคา ฯลฯ ซึง่ช่วยให้การบงัคบัคดมีีประสทิธิภาพมากขึน้ 

ความคดิเห็นเชิงลบ 

 การด าเนินงานในสว่นงานธุรการในขัน้ตอนต่าง ๆ ยงัใช้เวลามากเกินความจ าเป็น และยงัพบข้อผิดพลาดบกพร่อง
อยู ่เช่น การค้นหาส านวนลา่ช้า/หาไมพ่บ การช าระบญัชีนานเป็นปี การออกเช็คที่ใช้เวลาหลายชัว่โมง 

 ความไม่สะดวกในการติดตอ่ประสานงาน เช่น ไม่พบเจ้าหน้าที่เจ้าของส านวน ไม่มีผู้มีอ านาจลงนามในเวลานัน้  ๆ 
ต้องไปด าเนินการด้วยตนเองหรือต้องยื่นเอกสารตวัจริงไมส่ามารถใช้ไฟล์อิเลก็ทรอนิกส์ได้ (บางรายการดวูา่ใช้แทน
กนัได้) 

 ไม่ได้รับความสะดวกเมื่อเข้าไปด าเนินการ เช่น รอนานโดยไม่มีกรอบเวลาก าหนด เคร่ืองกดบตัรคิวเสีย ที่กรมฯ มี
เคร่ืองถ่ายเอกสารจดุเดียว เจ้าหน้าไมแ่นะน าข้อมลูที่ส าคญัจ าเป็นในการด าเนินการ ปิดบริการช่วงเที่ยง ฯลฯ 

การรับรู้และความคิดเห็นต่อบริการ e-Service ของกรมบังคับคดี 

กลุ่มประชาชนผู้เคยใช้บริการ e-Service ของกรมฯ กลุ่มทนายความและนิติกร 
• เป็นผู้ที่เคยใช้บริการ “จองคิวล่วงหน้าส านวนคดี

แพ่ง” “ระบบสอบถามสถานะคดีแพ่ง” “ตรวจสอบ
เจ้าของส านวนคดีล้มละลาย” และ “ค้นหาทรัพย์
ประกาศขายทอดตลาด”  

• มีบางท่านที่เคยใช้บริการ “ค้นหาทรัพย์ประกาศขาย
ทอดตลาด” และ “ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์” เท่านั้น  

• ทุกท่านไม่รับรู้ว่ามีบริการ e-Service อ่ืน ๆ เลย 

บริการค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด 
• เป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปที่สนใจซื้อทรัพย์ ซึ่งในระบบมีข้อมูลของทรัพย์อย่างละเอียด ครบถ้วนดี 
• ข้อมูลทรัพย์ในระบบยังขาดการอัพเดทอยู่ เช่น ทรัพย์บางรายการมีประกาศแล้วแต่ยังในแสดงในระบบนี้ หรือ

สถานะทรัพย์ที่ขายทอดไม่เป็นปัจจุบัน (ไม่แสดงการงดขาย) 

บริการจองคิวล่วงหน้าส านวนคดีแพ่ง 
• ผู้ที่เคยใช้บริการเห็นว่าช่วยลดเวลาการรอหาส านวนได้บ้าง แต่บางครั้งเมื่อไปตามคิวนัดแล้วพบว่าหาส านวนไม่

เจอ ซึ่งทางกรมฯ หรือระบบไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• ผู้ใช้บริการเสนอว่าควรมีการตอบกลับในระบบถึงการรับนัด หรือผลการค้นหาส านวนก่อนถึงวันนัดคิว 
• ควรมีการบริหารจัดการระบบคิวของการจองคิวล่วงหน้ากับคิวที่ walk in เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ให้บริการ ไม่ทับซ้อนคิวกัน หรือไม่เกิดการยกเลิกคิวที่หน้างาน 
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บริการระบบสอบถามสถานะคดีแพ่ง 
• ผู้ที่เคยใช้บริการ และทุกคนเห็นว่าเป็นบริการที่ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้เก่ียวข้องในคดีเป็นอย่างมาก จากที่

แต่ก่อนต้องโทรสอบถามและรอสายนานมาก (จนสายตัด) หรือต้องไปติดต่อสอบถามที่กรมฯ/ส านักฯ ด้วยตัวเอง 
ก็สามารถดูผ่านระบบได้ทุกที่ทุกเวลา 

• ต้องการให้มีการเปลี่ยน/ยกเลิก/ตั้งค่าใหม่ ส าหรับการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานระบบได้ 

บริการตรวจสอบเจ้าของส านวนคดีล้มละลาย 
• ผู้ที่เคยใช้บริการ และทุกคนเห็นว่าเป็นบริการที่ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้องในคดีเพียงเบื้องต้น  

แต่ในทางปฏิบัติก็จะต้องไปพบเจ้าหน้าที่ท่านนั้นเอง ซึ่งบริการนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์นัก 
• ควรให้ระบบมีข้อมูลสถานะคดีด้วย 

บริการย่ืนค าร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
• ทุกคนไม่เคยใช้บริการ แต่ก็เห็นว่าเป็นช่องทางที่สะดวก (ศาลก็ใช้ระบบนี้แล้ว) แต่หลายคนยังไม่มั่นใจว่าระบบนี้

ของกรมฯ จะใช้งานได้ ไม่มั่นใจว่ายื่นแล้วจะเป็นผลมีการรับเรื่อง เพราะไม่มีระบบตอบกลับหรือการยืนยันการ
รับค าร้อง 

• บางท่านมีประสบการณ์ว่าเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ยังแนะน าให้ผู้รับบริการมาใช้บริการ/ด าเนินการด้วยตนเองที่  
กรมฯ/ส านักฯ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่สะดวกที่จะเข้าด าเนินการผ่านระบบ 

การขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-offering auction) 
• ทุกคนไม่เคยใช้บริการ แต่ก็เห็นว่าไม่เหมาะกับกระบวนการ เนื่องจากผู้ใช้บริการบางคนอาจมีข้อจ ากัดเรื่อง

อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร และช่องทางนี้อาจมีช่องว่างท าให้รู้สึกไม่โปร่งใส ตรวจสอบยาก ซึ่งหากจะพัฒนาระบบนี้
ต้องใช้งานได้จริงและตรวจสอบความถูกต้องเป็นธรรมได้ทั้งหมด 

การให้บริการส่งเงินอายัด/โอนเงิน ผ่านระบบ e-payment 
• ช่วยให้สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาไปด าเนินการขอรับเงิน/เช็ค 
• ช่วยให้ลดเอกสาร และไม่สิ้นเปลืองค่าเช็ค 
• กรณีการส่งเงินอายัด จ าเป็นต้องมีความรอบคอบเรื่องจ านวนเงินและระยะเวลา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหักเงิน

ลูกหนี้เกินกว่าก าหนด (ที่ผ่านมาพบว่ามีความล่าช้าของการส่งหนังสือแจ้งถอนอายัด ท าให้มีการส่งเงินอายัด
เกินไป 2-3 เดือน ส่งผลให้ลูกหนี้ต้องมาท าเร่ืองขอเงินคืนอีกในภายหลัง) 

บริการ e-Service ผ่าน Mobile Application 
• มี 1 ท่านที่เคยโหลด Dept Info แต่ไม่สามารถใช้งานได้ (ระบบ error) 
• มีบางท่านที่เคยโหลด LED Property และเห็นว่าสะดวกในการใช้งานมาก โดยรู้จัก App จากหน้าเว็บไซต์ของ

กรมฯ  
• เกือบทุกท่านไม่เคยทราบว่ากรมฯ มีบริการ App เช่นนี้ เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่แนะน า หรือไม่เคยพบการ

ประชาสัมพันธ์ใด ๆ ในเร่ืองนี้  



โครงการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ 
ที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 หน้า 132 

ความคิดเห็นต่อ บริการ e-Service ของกรมบังคับคดี 
• การมีบริการ e-Service ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดูมีพัฒนาการ มีความทันสมัยมากขึ้น และส่งเสริมให้เป็น

สากลด้วย 
• เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ควรให้ความส าคัญในการแนะน าให้ผู้รับบริการรับรู้ และใช้งานบริการเหล่านี้ 
• เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ควรเตรียมความพร้อมในการท างานร่วมกับระบบ e-Service เพื่อการด าเนินการขั้นตอน

ต่าง ๆ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องกว่าที่เป็นอยู่ มีประสิทธิภาพในงานมากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายของกรมบังคับคดีในการให้บริการด้านกระบวนการบังคับคดี 

จากการศึกษาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของกรมบังคับคดีในประเด็นที่เก่ียวกับงานวิจัยครั้งนี้ คือ 
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (2560-2564) 

1. เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล 
• เพ่ิมระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• พัฒนากระบวนการสื่อสารเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชน 

2. ขับเคลื่อนกระบวนการท างานและบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
• พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบให้ทันสมัย 
• การปรับปรุงระบบและกระบวนการท างาน 

3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตามแนวทาง Thailand 4.0 
• พัฒนาและน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยไปใช้ให้เกิดผล (LED4.0) 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
• ยกระดับขีดความสามารถบุคลากร 
• ยกระดับองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ดังนั้น จากการศึกษาข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประกอบกับผลการส ารวจในงานวิจัยครั้ง
นี้ บริษัทฯ จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวม ดังนี้ 

1. พิจารณาลดขั้นตอนกระบวนการด าเนินงาน (2) 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการด าเนินการและการให้บริการ (1) 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพช่องทางการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (1) 
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ท าหน้าที่ (4) 

• สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานของพนักงานที่เก่ียวข้องกับทุกกระบวนการบังคับคดี 
• การปลูกฝัง Mindset ในการให้บริการแก่เจ้าพนักงานทุกคนให้มีความกระตือรือร้นในการท างาน 

5. การจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับการบริการอย่างเพียงพอ (4) 
• ความเพียงพอของนักกฎหมายหรือนิติกร และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือ 

6. การเพ่ิมช่องทางในการสืบค้นข้อมูลแก่ผู้รับบริการให้มีความสะดวกง่ายในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
รวมถึงการปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นย า (1และ 4) 
7. การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ (4) 
8. การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความเหมาะสม (1) 
9. การประชาสัมพันธ์การให้บริการ e-Service แก่กลุ่มเป้าหมาย (3) 
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โดยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวมข้างต้น ประกอบกับผลการส ารวจเชื่อมั่นของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจ าปี 2561 ในแต่ละกระบวนการบังคับคดี คณะวิจัยขอเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานด้านต่าง ๆ ตามแต่ละกระบวนการบังคับคดี และการให้บริการ e-Service 
รวมถึงการเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และการสนับสนุนของสาธารณชนต่อภารกิจส าคัญใน
แต่ละกระบวนการบังคับคดี เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

• พิจารณาลดขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานการบังคับคดีแพ่งให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกรอบเวลา
และมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น อาทิ การแจ้งหมายการยึดทรัพย์ถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การแจ้งหมายในการ
อายัดทรัพย์สิน กรอบระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ เป็นต้น 
แม้ในปัจจุบันกรมบังคับคดีมีการเปิดศูนย์ให้บริการ One Stop Service เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการแล้ว แต่ผู้รับบริการยังมีความคาดหวังที่จะได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้นกว่าปัจจุบัน 
รวมถึงควรกระจายศูนย์บริการเพ่ิมเติมไปยังส่วนภูมิภาคด้วย 

• เพ่ิมช่องทางการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้ผู้รับบริการมีความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ รวมถึงสร้างช่องทางติดต่อที่มีการตอบสนองที่รวดเร็วเพ่ือเปิด
โอกาสให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและได้รับการตอบสนองอย่าง
ทันท่วงท ี

• จัดเตรียมนักกฎหมายหรือนิติกรให้ความช่วยเหลือให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ เนื่องจาก
ผู้รับบริการมีความหลากหลาย และมีผู้รับบริการที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายเป็นจ านวนไม่
น้อย ดังนั้น การมีนักกฎหมายหรือนิติกรคอยให้ความช่วยเหลือให้ค าปรึกษาจะท าให้ผู้รับบริการมีความ
เข้าใจ และมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการด าเนินงานของกรมบังคับคดีมากข้ึน 

• สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีที่เกี่ยวข้องกับทุก
กระบวนการบังคับคดีแพ่ง เพ่ือสามารถชี้แจงข้อมูลและท าความเข้าใจเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อซักถาม 
อาทิ พนักงานเดินหมายควรสามารถชี้แจงหรือท าความเข้าใจแก่ลูกหนี้ กรณีพบลูกหนี้และลูกหนี้มีข้อ
ซักถาม เป็นต้น 

• ปรับปรุงกระบวนการบังคับคดีด้านการขายทอดตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ความล่าช้า ในการ
ส่งเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดกรณีขายทอดตลาดได้เงินมากกว่ามูลหนี้ แต่ลูกหนี้กลับได้รับเงินส่วนนี้
ล่าช้า  

• ปรับปรุงข้อมูลของกรมบังคับคดีให้ถูกต้อง (ทั้งในเว็บไซต์และในประกาศต่าง ๆ ที่ปิดไว้) เช่น ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ (ขนาดบ้าน บ้านเลขที่) ที่ไม่ตรงกับข้อมูลจริงที่ส านักงานที่ดินมี ท าให้ความ
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เชื่อมั่นต่อกรมบังคับคดีลดลง ควรมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวสิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ชัดเจน 
เช่น บ้านเลขท่ี ขนาดพื้นที่ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการโอนเมื่อขายทอดตลาดแล้ว  

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

• พิจารณาลดขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานการบังคับคดีล้มละลายเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
อาทิ การด าเนินการยกเลิกล้มละลาย การพิจารณาอนุญาตให้ลูกหนี้เดินทางออกนอกประเทศและการ
ก าหนดให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกรอบเวลาและขั้นตอน ต่าง ๆ ที่เหมาะสม หรือ
กรณีที่กระบวนการบังคับคดีใช้ระยะเวลานานมาก (3 ปี ถึง 10 ปี) โดยเฉพาะในคดีล้มละลายที่ไม่
สามารถปิดคดีลงได้ มีการต่ออายุความไปเรื่อย ๆ ส่งผลให้เจ้าหนี้ขาดสภาพคล่อง และลูกหนี้เองก็ไม่
สามารถท างานท าธุรกิจแบบในระบบได้ จะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจได้ 

• เพ่ิมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการด าเนินการและการให้บริการ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการรวบรวมและจัดการ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ การตรวจรับรองบัญชีกับเจ้าหนี้ ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

• จัดหน่วยงานให้ค าปรึกษาที่มีผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพย์สินและจัด เตรียมนักกฎหมายหรือ
นิติกรให้ความช่วยเหลือและตอบปัญหาแก่ผู้รับบริการ เนื่องจากผู้รับบริการอาจไม่เข้าใจในกระบวนการ
บังคับคดีล้มละลาย และควรสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
กับทุกกระบวนการบังคับคดีลัมละลายเพ่ือสามารถชี้แจงข้อมูลและท าความเข้าใจเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีข้อซักถาม เช่น เมื่อเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ควรชี้แจง สิทธิหน้าที่
ของลูกหนี้ ขั้นตอน กระบวนการและให้ค าแนะน าตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดอย่างละเอียด เป็นต้น รวมถึงควรมี
ช่องทางติดต่อเจ้าพนักงานที่สามารถตอบค าถามได้เมื่อผู้รับบริการมีข้อสงสัยเพ่ิมเติม 

• เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร การแจ้งสถานะการด าเนินการตามกระบวนการบังคับคดีล้มละลายและ
ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้รับบริการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้สามารถติดตามสถานะได้ทันทีและเป็นปัจจุบัน รวมถึง
เพ่ิมช่องทางในการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์ให้ครอบคลุม
ขั้นตอนในกระบวนการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นควรมีระบบแจ้งเตือนผู้รับบริการเมื่อถึงขั้นตอนใน
กระบวนการต่าง ๆ เช่น การรับทราบหมายเรียกลูกหนี้มารายงานตัวและการไปไต่สวนที่ศาล 

• เพ่ิมช่องทางในการสืบค้นข้อมูลแก่ผู้รับบริการให้มีความสะดวกง่ายในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ 
นอกจากการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารแล้วกรมบังคับคดีควรด าเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางที่จัดท าขึ้น
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับบริการเข้ามาใช้ช่องทางดังกล่าว เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันยั งมีไม่มาก
นักและมีผู้รับบริการไม่ทราบถึงช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ ของกรมบังคับคดี 
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• จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีแก่ประชาชนกระจายให้ทั่วถึงกลุ่มประชาชนหรือนิติ
บุคคล โดยอาจด าเนินการร่วมกับเครือข่ายหรือพันธมิตรของกรมบังคับคดี เช่น สถาบันการเงินต่า ง ๆ 
สมาคมธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรมสรรพากร 
ฯลฯ ในการจัดอบรมให้ความรู้โดยบรรจุหัวข้อเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีในหลักสูตรฝึกอบรมหรือ
การให้ความรู้เนื่องจากประเด็นกระบวนการบังคับคดีเพียงอย่างเดียวอาจดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วม
รับฟังได้ไม่มากนัก 

• ปลูกฝัง Mindset ในการให้บริการแก่เจ้าพนักงานทุกคนให้มีความกระตือรือร้นในการท างาน การ
ติดตามงานของเจ้าหน้าที่ โดยอาจก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการด าเนินงาน เช่น จ านวนข้อร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการและปฏิบัติหน้าที่มีจ านวนลดน้อยลง คะแนนความพึงพอใจในด้านความ
กระตือรือร้นและความเอาใจใส่ของบุคลากรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 เป็นต้น 

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

• พิจารณาทบทวนกระบวนการด าเนินงานการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ให้มีความเหมาะสมและมีความเท่า
เทียมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เช่น ระยะเวลาการคัดค้านค าสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน  
14 วัน ตามที่กฎหมายก าหนดควรพิจารณาระยะเวลาให้มีความเหมาะสมทั้งฝั่งเจ้าหนี้และลูกหนี้ ความ
เท่าเทียมกันในการช าระหนี้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการส าหรับเจ้าหนี้กลุ่มเดียวกัน ควรได้รับการพิจารณา
อย่างเท่าเทียมกัน  

• พิจารณาลดขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้  รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการแสดง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

• พิจารณาขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพและเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน อาทิ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเสนอทางเลือกใน
การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี การอนุญาตให้มีการเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
เพ่ือสามารเจรจาข้อตกลงที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสียสามารถตัดสินใจในการตกลงยินยอมผ่อนผันได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
ความสามารถชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี การให้ค าแนะน าเบื้องต้ น รวมถึง
สามารถช่วยหาทางออกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสมและมีความเป็นธรรม โปร่งใสและไม่
เอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

• ควรเพ่ิมประสิทธิภาพช่องทางในการยื่นค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีผ่านช่องทางต่าง  ๆ ให้
มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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• ควรจัดสถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมีความเหมาะสมต่อการเจรจา 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย 

• พิจารณาทบทวนกระบวนการด าเนินงานติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลายและหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาเฉลี่ยทรัพย์ให้มีความเหมาะสม เช่น ระยะเวลาในการได้รับช าระหนี้นับตั้งแต่ได้รับค าสั่งให้ท า
บัญชี 

• ควรจัดบุคลากรในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการที่เหมาะสมกับคดี รวมถึงการแจ้งให้
ทราบถึงสิทธิ หน้าที่ในการด าเนินกระบวนการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น สิทธิในการตรวจสอบ หรือ
คัดค้านบัญชีทรัพย์สิน 

• เพ่ิมช่องทางการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้ผู้รับบริการมีความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ 

• ควรเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการด าเนินงานติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลายให้มีความเป็นมือ
อาชีพในการด าเนินงานมากข้ึน 

6. ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ e-Service 

• ตามนโยบายของกรมบังคับดดีในการผลักดันให้เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานโดยไร้กระดาษ (Paperless) 
ภายในปี 2562 ดังนั้นกรมบังคับคดีควรด าเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการ e-Service แก่
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสร้างความรู้และความเข้าใจให้ผู้รับบริการเห็นถึงประโยชน์ของการใช้บริการผ่าน
ช่องทาง e-Service มากขึ้น เนื่องจากจ านวนการรับรู้และการเข้ามาใช้บริการ e-Service เป็นปัจจัย
ส าคัญและมีความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่วางไว้ 

• ควรผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้
ผู้รับบริการใช้บริการผ่านช่องทาง e-Service ให้มากขึ้น 

• ควรท าการศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการ e-Service ของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา
ระบบ e-Service ให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก
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การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และจัดประชุมหารือความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ 
ของกรมบังคับคดีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ 

วันที่ 25 กันยายน 2561 
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การสัมภาษณ์เชิงลึก อธิบดีกรมบังคับคดี 
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 
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การด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
วันที่ 9 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2561 
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การจัดสนทนากลุ่ม ณ ห้อง Focus Group Room บริษัท อินโฟเสิร์ช จ ากัด 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
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การแถลงข่าวผลการส ารวจ 
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม บี บี 207 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

 

  



โครงการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ 
ที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 หน้า 146หน้า 146 

 
 

  



โครงการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ 
ที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 หน้า 147หน้า 147 

 



โครงการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ 
ที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 หน้า 148หน้า 148 

Press สื่อ 
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ภาพเผยแพร่ผ่านสื่อ 

ที่ปรึกษาได้ด าเนินการเผยแพร่ข่าวผลการส ารวจ โดยมีรายละเอียดของการจัดท าสื่อแต่ละประเภท ดังนี้ 

1. ข่าวทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ได้แก่ 

คมชัดลึก วันที่ 6 ธันวาคม 2561 
http://www.komchadluek.net/news/regional/354857 
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กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/820552 
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GNews วันที่ 6 ธันวาคม 2561 
https://gnews.apps.go.th/news?news=31728 
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รัฐบาลไทย 
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/17375 
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Facebook กรมบังคับคดี วันที่ 6 ธันวาคม 2561 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=752251211811880&id=100010810231423 
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2. ข่าวทางสื่อหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ฉบับวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 
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Infographic ผลการส ารวจ 
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แบบสอบถาม 




