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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  



 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานผลการสำรวจในโครงการสำรวจความเชื่อมั ่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การให ้บร ิการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังค ับคด ี  ป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

มีวัตถุประสงค์เพื ่อ ๑) เพื ่อประเมินคุณภาพการให้บริการตามกระบวนการบังคับคดี ให้มีมาตรฐาน 

การบริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน จากการสำรวจทำให้ทราบถึงการรับรู ้และความเข้าใจของประชาชน

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

บังคับคดี โดยเปรียบเทียบผลการศึกษาวิจัยของปีท่ีผ่านมากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒) เพื่อให้ทราบถึง

ความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน   

๓) เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านกระบวนการบังคับคดี   

๔) เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นการออกแบบระบบงาน และกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ขององค์กร ความต้องการของผู้รับบริการ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ทั้งกระบวนการทำงานหลัก และ

กระบวนการทำงานสนับสนุน ๕) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามแนวทางระบบราชการ 

๔.๐ และ ๖) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของกรมบังคับคดี 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 โดยทำการสำรวจกลุ่มเป้าหมายของกรมบังคับคดี ทั ้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครอบคลุม 

ท้ัง ๗ กระบวนการ ได้แก่ ๑) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง ๒) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย ๓) กระบวนการ

ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ๔) กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั ้นบังคับคดี ๕) กระบวนการติดตามและ  

เฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ๖) กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด และ ๗) กระบวนการ

วางทรัพย์ ผ่านสูตรคำนวณขนาดตัวอย่าง กรณีทราบจำนวนประชากร ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานศูนย์วิจัย

และให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีขนาดตัวอย่างจำนวนทั ้งสิ ้น ๓,๒๙๙ ตัวอย่าง และ 

เมื่อดำเนินการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนั้นได้รับข้อมูลตอบกลับมาอย่างครบถ้วน มีคุณภาพ และสามารถ

นำมาใช้ในการประมวลผลและวิเคราะห์ผลการสำรวจฯ จำนวนท้ังส้ิน ๒,๗๑๖ ตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย 

 กระบวนการบังคับคดีแพ่ง จำนวน ๑,๑๑๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๗ 

กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย จำนวน ๓๕๕ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๗  



 

 

กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ จำนวน ๑๒๒ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๙ 

กระบวนการการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี จำนวน ๓๑๒ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๙ 

กระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย จำนวน ๑๔๙ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๙ 

กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด จำนวน ๕๓๗ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๗ 

กระบวนการการวางทรัพย์ จำนวน ๑๓๑ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๒ 

และการสำรวจความเช่ือมั่นฯ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย

แบบผสมผสาน ท้ังในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชากรผู้รับบริการ  

ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที ่ของ  

กรมบังคับคดี จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ,๕๐๐ ตัวอย่าง (ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) และการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์

แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) จากผู้บริหารหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความน่าเชื ่อถือ 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาล อัยการ กรมบังคับคดี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน หน่วยงาน  

อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี จำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๐ หน่วยงาน หน่วยงานละไม่น้อยกว่า ๒ คน 

รวมแล้วจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน และวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยใช้แบบสนทนากลุ่มแบบ 

กึ ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Focus Group) จากบุคลากรกรมบังคับคดีจำนวนทั ้งหมด ๘ กลุ่ม  

ซึ่งเป็นบุคลากรที่อยู่ในทั้งกระบวนการทำงานหลักและกระบวนการทำงานสนับสนุนของกรมบังคับคดี  

ไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการ นิติกรชำนาญการพิเศษ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงาน  

เดินหมาย หรือเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักจัดการงานท่ัวไป จำนวน ๘ กลุ่ม กลุ่มละ ไม่น้อยกวา่ 

๗-๑๐ คน รวมแล้วจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน โดยประมวลผลการสำรวจ ด้วยการทำ Quadrant Analysis 

และวิเคราะห์ข ้อมูลสถิต ิเช ิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปร ียบเทียบผลการศึกษาระหว่าง 

ผลการศึกษาวิจัยประเมินผลของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กับปีที่ผ่านมา และทำการเปรียบเทียบข้อมูล 

ท่ีศึกษา รวมถึงใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) พร้อมข้อเสนอแนะจากการวิจัยและข้อเสนอ

เชิงยุทธศาสตร์และนโยบายของกรมบังคับคดีในการให้บริการตามกระบวนการบังคับคดีท่ีเป็นรูปธรรม  



 

 

ผลการสำรวจฯ 

หลังจากดำเนินการและสรุปผลจัดเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยและเปรียบเทียบผลการประเมิน

เรียบร้อยแล้วนั้น พบว่า ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ตอบแบบสำรวจท่ีเข้ามาใช้บริการ ท้ังในหน่วยงาน

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox) รวมทั้งส้ิน ๒,๗๔๖ คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

หน่วยงาน จำนวน (คน) ร้อยละ 

หน่วยงานส่วนกลาง 

     ๑. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑-๖ ๓๖๔ ๑๓.๒๖ 
     ๒. กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ ๓๙๘ ๑๔.๔๙ 
     ๓. กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ๑๗๗ ๖.๔๕ 
     ๔. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ๒๔ ๐.๘๗ 
     ๕. กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย ๗๒ ๒.๖๒ 

รวม ๑,๐๓๕ ๓๗.๖๙ 

ส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox) 

     ๑. กลุ่มจังหวัดที่ ๑ (ปทุมธานี สาขาธัญบุรี และพระนครศรีอยุธยา) ๒๙๐ ๑๐.๔ 
     ๒. กลุ่มจังหวัดที่ ๒ (ชลบุรี สาขาพัทยา และปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี) ๑๘๙ ๙.๘ 
     ๓. กลุ่มจังหวัดที่ ๓ (นครราชสีมา และอุบลราชธานี) ๓๔๕ ๑๓.๕ 
     ๔. กลุ่มจังหวัดที่ ๔ (หนองคาย และร้อยเอ็ด) ๒๓๐ ๑๔.๗ 
     ๕. กลุ่มจังหวัดที่ ๕ (ลำปาง และเชียงราย) ๑๐๘ ๒๓.๓ 
     ๖. กลุ่มจังหวัดที่ ๖ (พิษณุโลก และนครสวรรค์) ๑๙๒ ๑๐.๔ 
     ๗. กลุ่มจังหวัดที่ ๗ (เพชรบุรี และกาญจนบุรี) ๑๐๕ ๐.๐๐ 
     ๘. กลุ่มจังหวัดที่ ๘ (สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง) ๑๑๗ ๑๖.๖ 
     ๙. กลุ่มจังหวัดที่ ๙ (ตรัง และสงขลา) ๑๓๕ ๑.๒ 

รวม ๑,๗๑๑ ๖๒.๓๑ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๗๔๖ ๑๐๐.๐๐ 

 

โดยผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ร้อยละ ๖๒.๖๘ รองลงมาคือ  

ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในคดี ซึ่งนับเป็นประชาชนผู้รับบริการท่ีเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้รับมอบอำนาจ

จากเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา ร้อยละ ๑๘.๓๔ ถัดมาคือ ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ร้อยละ ๘.๑๐ 

นอกนั้นเป็นผู้เข้าซื้อสินทรัพย์ขายทอดตลาด ผู้รับจำนอง ผู้ร้องขอเฉล่ีย ผู้รับอายัด และผู้ร้องขัดทรัพย์ ร้อยละ 

๖.๑๔ ๒.๘๘ ๑.๔๑ ๐.๓๓ และ ๐.๐๗ ตามลำดับ ส่วนผู้ตอบแบบสำรวจที่มีสถานะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม/ 

กันส่วนมีจำนวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ 



 

 

ในส่วนของการรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจ 

รับรู้ว่า กรมบังคับคดีมีบทบาทหน้าที่เกี ่ยวกับ การบังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาลมากที่สุด  

หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๑ รองลงมาคือ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ร้อยละ ๘๕.๖๐ และ 

การบังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล ร้อยละ ๘๐.๕๙ นอกนั้นเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  

ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการรับ

วางทรัพย์จากลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๐ ๗๘.๓๔ และ ๗๒.๒๑ ตามลำดับ ทั้งนี้มี  

การรับรู้ว่ากรมบังคับคดีมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับดำเนินการคดีฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งศาลน้อยที่สุด ร้อยละ 

๖๗.๒๑ 

ในส่วนของการรับรู้บทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดีที่ส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์  

พบว่า กรมบังคับคดีมีบทบาทหน้าที่และการทำงานเกี่ยวกับได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้

และลูกหนี้ได้ชำระหนี้) ของกรมบังคับคดีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ๙.๓๙ 

รองลงมาคือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เปิดโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม อันเป็น  

การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม คะแนนเฉลี่ย ๙.๑๐ ถัดมา คือ ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโต 

ทางเศรษฐกิจ โดยการผลักดันทรัพย์สินออกสู่ระบบ คะแนนเฉล่ีย ๙.๐๓ และรับรู้ว่ากฎหมายและกระบวนการ

บังคับคดีมีความเหมาะสม ส่งผลต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของนักลงทุนจาก

ต่างประเทศ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลกนั้นส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์น้อยที่สุด คิดเป็น

คะแนนเฉล่ีย ๘.๕๘ 

ในส่วนของความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการต่อกระบวนการบังคับคดี มผีลการสำรวจฯ ดังนี้ 

▪ ค่าเฉล่ีย ๙.๑๐ มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม 

▪ ค่าเฉล่ีย ๙.๐๘ มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่ง  

▪ ค่าเฉล่ีย ๘.๖๖ มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

▪ ค่าเฉล่ีย ๘.๔๘ มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  

▪ ค่าเฉล่ีย ๘.๘๕ มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี  

▪ ค่าเฉล่ีย ๘.๕๑ มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  

▪ ค่าเฉล่ีย ๙.๑๑ มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 

▪ ค่าเฉล่ีย ๘.๙๐ มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการวางทรัพย์  



 

 

ในส่วนของความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อกระบวนการบังคับคดี มีผลการสำรวจฯ 

ดังนี้ 

▪ ค่าเฉล่ีย ๙.๒๓ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม 

▪ ค่าเฉล่ีย ๙.๑๓ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่ง  

▪ ค่าเฉล่ีย ๘.๘๓ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

▪ ค่าเฉล่ีย ๙.๐๒ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  

▪ ค่าเฉล่ีย ๙.๒๑ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี  

▪ ค่าเฉล่ีย ๙.๐๔ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  

▪ ค่าเฉล่ีย ๙.๐๖ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 

▪ ค่าเฉล่ีย ๘.๙๗ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการวางทรัพย ์

และในส่วนของความพึงพอใจต่อสถานที ่และสิ่งอำนวยความสะดวกของกรมบังคับคดี  เมื่อ 

เข้ามารับบริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่แล้ว 

ให้ความพึงพอใจในด้านการมีบริการแสดงสถานะการทำงานของเจ้าหน้าที่มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๘.๐๐ คะแนน 

นอกนั้นเป็นความพึงพอใจในด้านการมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ และ

ด้านสถานท่ีนั่งรอ หรือนั่งรับบริการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย ๗.๙๔ ๗.๘๒ และ ๗.๖๖ คะแนน ตามลำดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำ Quadrant Analysis 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำ Quadrant Analysis ต่อความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ

จริงของกระบวนการบังคับคดีท้ัง ๗ กระบวนการ มีผลการสำรวจฯ ดังนี้  



 

 

๑) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำ Quadrant Analysis ความคาดหวังและความคิดเห ็น ต่อ 

การปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีแพ่ง พบว่า ทางกรมบังคับคดีมีประเด็น/เรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

เร ่งด่วน (Concentrate Here) อยู ่  ๔ ประเด็น ได้แก ่ ข ้อคำถาม A๒ คือ การแจ้งการยึดทร ัพย์มี  

ความรวดเร็ว A๕ คือ พนักงานเดินหมายสามารถส่งหมายให้แก่คู่ความได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  A๖ คือ 

กรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดีเป็นไปอย่างเหมาะสม และข้อคำถาม A๙ คือ ศูนย์ One Stop 

Service มีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ (เฉพาะสำนักงานฯ ๑- ๖ ในส่วนกลางเท่านั้น) ในขณะที่มี

ประเด็น/เรื่องท่ีควรรักษามาตรฐานไว้ (Keep Up the Good Work) จำนวน ๕ ประเด็น ได้แก่ A๑ คือ 

การแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย A๓ คือ การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง  

มีความถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย A๔ คือ การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องมีความรวดเร็ว A๗ 

คือ การดำเนินการบังคับคดี มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด และ A๘ คือ ความถูกต้อง

ในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน  



 

 

๒) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำ Quadrant Analysis ความคาดหวังและความคิดเห ็น ต่อ 

การปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย พบว่า ทางกรมบังคับคดีมีประเด็น/เรื่องที่ต้องปรับปรุง

แก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) อยู่ ๔ ประเด็น ได้แก่ ข้อคำถาม B๒ คือ การรวบรวมทรัพย์สินและ 

การจัดการทรัพย์สินลูกหนี้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด B๓ คือ เจ้าพนักงานพทัิกษ์

ทรัพย์ได้ช้ีแจง สิทธิ หน้าท่ีของลูกหนี้ ขั้นตอน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย B๘ 

คือ การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ หรือนัดไต่สวน

ลูกหนี้โดยเปิดเผย เป็นต้น และ B๙ คือ การได้รับคำช้ีแจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับ

ชำระหนี้ และการสอบสวนพยานหลักฐาน ในขณะท่ีมีประเด็น/เรื่องท่ีควรรักษามาตรฐานไว้ (Keep Up the 

Good Work) จำนวน ๔ ประเด็น ได้แก่ B๕ คือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ช้ีแจงขั้นตอน และให้คำแนะนำ

ในการขอรับเงินค่าเลี้ยงชีพ B๖ คือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการได้รับ

การปลดจากล้มละลายตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด B๗ คือ การทราบประกาศโฆษณาคำส่ังพิทักษ์ทรัพย์

เด็ดขาดทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ และ B๑๐ คือ การรวบรวม

ทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และ

ถูกต้องตามกฎหมาย  



 

 

๓) กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำ Quadrant Analysis ความคาดหวังและความคิดเห ็น ต่อ 

การปฏิบัติงานของกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ พบว่า ทางกรมบังคับคดีไม่มีประเด็น/เรื ่องที่ต้อง

ปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) แต่มีประเด็น/เรื่องท่ีควรรักษามาตรฐานไว้ (Keep Up the 

Good Work) จำนวน ๕ ประเด็น ได้แก่ C๑ คือ การฟื้นฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหนี้สามารถดำเนินต่อไป

ได้ C๒ คือ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่การล้มละลาย C๓ คือ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

เป็นช่องทางหนึ่งที ่ทำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้  C๔ คือ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สามารถช่วยลด 

ปัญหาการว่างงานได้ส่วนหนึ่ง และ C๕ คือ แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหนี้  

มีความเป็นธรรม นอกจากนี ้ยังมีประเด็น/เรื ่องสำคัญที่ควรที ่จะลดกิจกรรมลง (Possible Overkill)  

ในข้อคำถาม C๑๐ สำหรับฝ่ายเจ้าหนี้ คือ การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน และ

ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย 

  



 

 

๔) กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำ Quadrant Analysis ความคาดหวังและความคิดเห ็น ต่อ 

การปฏิบัติงานของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี พบว่า ทางกรมบังคับคดีไม่มีประเด็น/เรื่องท่ี

ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) แต่มีประเด็น/เรื่องท่ีควรรักษามาตรฐานไว้ (Keep Up 

the Good Work) จำนวน ๔ ประเด็น ได้แก่ D๕ คือ ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาทช้ันบังคับคดี ให้คำแนะนำเบ้ืองต้น เพื่อหาทางออกที่ดีและเหมาะสมให้กับท่านได้ D๖ คือ ผู้ไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด D๘ คือ ท่านสามารถตัดสินใจในการเจรจา

ข้อตกลงกับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ และ D๙ คือ การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ 

ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหา  



 

 

๕) กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำ Quadrant Analysis ความคาดหวังและความคิดเห ็น ต่อ 

การปฏิบัติงานของกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย พบว่า ทางกรมบังคับคดีไม่มี

ประเด็น/เรื่องท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) แต่มีประเด็น/เรื่องท่ีควรรักษามาตรฐาน

ไว้ (Keep Up the Good Work) จำนวน ๔ ประเด็น ได้แก่ E๑ คือ การได้รับแจ้งขั้นตอน วิธีการ สิทธิ 

ในการตรวจสอบ และคัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชีแบ่งทรัพย์สิน E๒ คือ ความถูกต้องในการคำนวณเงินและ

ยอดหนี้ต่าง ๆ E๓ คือ ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชีแบ่งทรัพย์สิน และ E๔ คือ ความโปร่งใส 

เป็นธรรมในการเฉล่ียส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้  



 

 

๖) กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด 

 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำ Quadrant Analysis ความคาดหวังและความคิดเห ็น ต่อ 

การปฏิบัติงานของกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด พบว่า ทางกรมบังคับคดีไม่มีประเด็น/

เรื ่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) แต่มีประเด็น/เรื ่องท่ีควรรักษามาตรฐานไว้ 

(Keep Up the Good Work) จำนวน ๖ ประเด็น ได้แก่ F๑ คือ สามารถทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาด

ได้อย่างสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึง  F๒ คือ ระยะเวลาที ่ประกาศขายทอดตลาดก่อนถึงวันขายมี  

ความเหมาะสม F๓ คือ ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในประกาศขายทอดตลาด F๕ คือ ความสมเหตุสมผล

และความน่าเชื่อถือในการประเมินราคาของทรัพย์ที่ขายทอดตลาด F๖ คือ การอธิบายหลักเกณฑ์ขั้นตอน 

วิธ ีการ คำแนะนำ คำเตือนและข้อสัญญาในประกาศขายทอดตลาดมีความชัดเจนและง่ายต่อการทำ 

ความเข้าใจ F๗ คือ เจ้าหน้าท่ีท่ีทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อ

ผู้ใด และ F๘ คือ ความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ ตั้งแต่การลงทะเบียน วางหลักประกัน ชำระราคา  

ขอขยายเวลาวางเงิน หรือการโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ  



 

 

๗) กระบวนการวางทรัพย์ 

 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำ Quadrant Analysis ความคาดหวังและความคิดเห ็น ต่อ 

การปฏิบัติงานของกระบวนการวางทรัพย์ พบว่า ทางกรมบังคับคดีไม่มีประเด็น/เรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

เร่งด่วน (Concentrate Here) แต่มีประเด็น/เรื่องท่ีควรรักษามาตรฐานไว้ (Keep Up the Good Work) 

จำนวน ๖ ประเด็น ได้แก่ G๑ คือ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์ที ่ม ีอยู ่เพียงพอต่อ 

การสร้างการรับรู ้ข่าวสารของท่าน G๒ คือ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ชี้แจงขั้นตอน วิธีการวางทรัพย์ และ  

ให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน G๓ คือ การวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้ท่านมั่นใจว่าหลุดพ้นจากการเป็น

หนี้ G๔ คือ เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการด้วยความเต็มใจ G๕ คือ กระบวนการวางทรัพย์ของ

กรมบังคับคดีมีความสะดวก รวดเร็ว และ G๖ คือ การเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงานบังคับคดี

ท่ัวประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน  



 

 

เปรียบเทียบผลการสำรวจความเชื่อมั่นฯ ของกรมบังคับคดีระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

เมื ่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดีตั ้งแต่ป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จนถึง

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พบว่า คะแนนความเชื่อมั่นและคะแนนความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดี 

ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคะแนนความเชื่อมั่นฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๙.๑๐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง ๐.๐๘ และคะแนนความพึงพอใจฯ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๙.๒๓ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง ๐.๕๕ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาคะแนน

ความเช่ือมั่นฯ ต่อกระบวนการบังคับคดีครอบคลุมท้ัง ๗ กระบวนการนั้นพบว่า คะแนนความเช่ือมั่นสูงขึ้นใน

ทุกกระบวนการ และในส่วนของคะแนนความพึงพอใจฯ ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเกือบทุกกระบวนการด้วยเช่นกัน 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส่วนท่ี ๑  

บทนำ 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของกรมบังคับคดี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๖  

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้กำหนดให้มีระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 

ทันสมัย และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์และ

ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ตลอดจนต้องยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการตอบสนองต่อ  

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส ซึ ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ที่มุ ่งเน้น 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย มีสมรรถนะสูง และตอบสนองต่อปัญหาและ  

ความต้องการของประชากรผ่านหลักการ “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”  

ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ

ภาครัฐ โดยเฉพาะการให้ประชาชนผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้โดยง่าย สะดวก 

รวดเร็ว และเป็นไปอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ยังนำเอาหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับยุทธศาสตร์ของ 

กรมบังคับคดีว่าด้วยแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) เรื ่องยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีภาพลักษณ์องค์กรที่น่าเชื่อถือ โปร่งใส 

เป็นธรรม เสมอภาค และทันสมัย รวมถึงเพื่อให้องค์กรมีการบังคับคดีท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการจึงเป็นส่ิงสำคัญท่ีองค์กรต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก 

และเพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการด้านการบังคับคดีและยกระดับคุณภาพการให้บริการ 

ให้ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้มีการจัดทำโครงการสำรวจความเชื่อมั ่นของประชาชนและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน

การเงินที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี เพื่อที่จะสามารถนำเอาผลการวิจัยมาเปรียบเทียบคุณภาพ  

การให้บริการกับปีที่ผ่านมา และพัฒนาการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนตามแนวทางระบบราชการ 

๔.๐ พร้อมทั้งศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ความต้องการของผู้รับบริการ และข้อกฎหมายต่าง ๆ ท้ังกระบวนการทำงาน

หลักและกระบวนการทำงานสนับสนุน โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับบุคลากรกรมบังคับคดี เพื่อ



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ค้นหาประเด็นปัญหาที่กลุ ่มบุคลากรต้องการ ออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงาน เพื่อส่งเสริม 

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดีมีความเป็นมาตรฐาน น่าเช่ือถือ และเป็นท่ียอมรับ รวมท้ัง 

มีความเป็นกลางและปราศจากอคติในการสำรวจ จึงจำเป็นต้องมีผู้ประเมินอิสระจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ 

ซึ่งสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ในการจัดทำโครงการ

สำรวจความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานภาครัฐมาก่อน และยังมีความเชี่ยวชาญในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และ

ประมวลผลในเรื ่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ดังนั ้น สำนักงานศูนย์วิจั ยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ จึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินงานให้การสำรวจความเชื่อมั่นฯ ครั้งนี ้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ี  

กรมบังคับคดีได้กำหนดเอาไว้ทุกประการ 

๒. วัตถุประสงค์ 

๑) เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการตามกระบวนการบังคับคดี ให้มีมาตรฐานการบริการเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน จากการสำรวจทำให้ทราบถึงการรับรู ้และความเข้าใจของประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี โดยเปรียบเทียบผล  

การศึกษาวิจัยของปีท่ีผ่านมากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๒) เพื่อให้ทราบถึงความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และสถาบันการเงิน 

๓) เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านกระบวนการบังคับคดี 

๔) เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นการออกแบบระบบงาน และกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ความต้องการของผู้รับบริการ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ท้ังกระบวนการทำงานหลัก 

และกระบวนการทำงานสนับสนุน 

๕) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ 

๖) เพื ่อเป็นการขับเคลื ่อนตามยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของกรมบังคับคดี 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)   



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๓. ขอบเขตการดำเนินงาน 

การสำรวจความเชื่อมั ่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบ

ราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีขอบเขตการดำเนินการและรูปแบบการประเมิน

ดังนี้ 

๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 

โครงการสำรวจฯ ครั้งนี้มีขอบเขตด้านเนื้อหา การดำเนินงาน และรูปแบบการประเมินท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

๑) การจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงาน กรอบระยะเวลาของการสำรวจความเชื่อมั ่นของ

ประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินที่เกี ่ยวข้องกับ

กระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดโครงการ 

๒) ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์สภาพปัญหาข้อขัดข้อง รวมถึงลักษณะการปฏิบัติงาน เพื่อนำมา  

เป็นแนวทางในการออกแบบสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน สถาบันการเงินที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี ในการพัฒนาเครื่องมือวัดเพื่อศึกษาวิจัย

ประเมินคุณภาพการให้บริการ แนวคำถามเพื ่อการสำรวจความเชื ่อมั ่นที ่มีต่อกระบวนการบังคับคดี  

แนวคำถามการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารหรือบุคคลผู้น่าเชื ่อถือในหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการ 

บังคับคดี และแนวคำถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group) บุคลากรกรมบังคับคดี เพื่อออกแบบระบบงาน

กระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ความต้องการของผู ้ร ับบริการ  

ข้อกฎหมายต่าง ๆ โดยครอบคลุมประเด็นเนื้อหา ดังนี้ 

 (๑) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

 (๒) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

 (๓) กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

 (๔) กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี 

 (๕) กระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

 (๖) กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 

 (๗) กระบวนการวางทรัพย์  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๓) กำหนดระเบียบวิธีวิจัย เพื่อทราบถึงรูปแบบการศึกษาวิจัยประเมินผล กำหนดกลุ่มประชากร 

เป้าหมาย และพื้นที่ครอบคลุมขอบเขตตามที่กรมบังคับคดีได้กำหนดเอาไว้ โดยใช้เครื ่องมือแบบสำรวจ  

การทดสอบความเที่ยง (Reliability) การทดสอบความตรง (Validity) การทดสอบ Cognitive Test และ 

การกำหนดกรอบฐานข้อมูลประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน

การเง ินที ่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี ทั ้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  รวมถึงการสุ ่มตัวอย่าง 

ท่ีเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ การกำหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

ทั ้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ค่าคู ่อ ันดับ (Quadrant Analysis) และสถิติ 

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ตลอดจนกำหนดการทำตารางจำลองผลการประเมิน (Dummy 

Table) เบ้ืองต้น เพื่อแสดงให้เห็นว่า กรมบังคับคดีจะได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 

๔) พัฒนาเครื่องมือวัด เพื่อศึกษาวิจัยและประเมินผลคุณภาพการให้บริการด้วยการเก็บข้อมูลตาม

แผนท่ีกำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย 

 (๑) ทำการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารหน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

ศาล อัยการ กรมบังคับคดี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และประชาชนผู้รับบริการท่ีเกี่ยวข้อง

กับกระบวนการบังคับคดี ไม่ต่ำกว่า ๑๐ หน่วยงาน หน่วยงานละไม่น้อยกว่า ๒ คน 

 (๒) ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจและการสัมภาษณ์จากประชาชนผู้รับบริการ ผู้มี  

ส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข้องจากกลุ่มตัวอย่าง ท้ังในส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตัวอย่าง 

 (๓) ทำการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของบุคลากรกรมบังคับคดี เพื่อออกแบบระบบงาน 

และกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์กร และความต้องการของผู้รับบรกิาร  

ข้อกฎหมายต่าง ๆ เฉพาะในส่วนกลาง ไม่ต่ำกว่า ๕ กลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า ๗-๑๐ คน 

 (๔) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Quadrant Analysis และสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) รวมถึงผลการทดสอบความเที ่ยงและความตรง (Reliability and Validity) และการทดสอบ 

Cognitive Test 

๕) สรุปผลการดำเนินการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพ  

การบริการและความเช่ือมั่นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กับปีท่ีผ่านมาตามแผนท่ีกำหนดไว้ และเพื่อให้คุณภาพ

การให้บริการเกิดเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจและการสัมภาษณ์จากประชาชน



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค จำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ราย 

๖) การประมวลผลการสำรวจด้วยการทำ Quadrant Analysis และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา 

เปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่าง ผลการศึกษาวิจัยประเมินผลของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กับปีที่ผ่านมา 

และทำการเปรียบเทียบข้อมูลที่ศึกษา พร้อมเสนอแนะแนวทางเพื่อจัดทำเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ 

ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาดังนี้ 

 (๑) ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลท่ีจัดเก็บ 

 (๒) บันทึกข้อมูลและอ่านค่าข้อมูล 

 (๓) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ 

 (๔) ประมวลผลและสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบ พร้อมจัดทำข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์และ

นโยบายของกรมบังคับคดีในการให้บริการด้านการบังคับคดี โดยครอบคลุมท้ัง ๗ กระบวนการ 

๗) เผยแพร่ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตาม

แนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านความเห็นชอบจากอธิบดี  

กรมบังคับคดี โดยครอบคลุมขอบเขตดังนี้ 

 (๑) จัดแถลงข่าวในส่ือประเภทต่าง ๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป ไม่น้อยกว่า ๒ ประเภท 

 (๒) ข้อมูลจากการเผยแพร่ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือช่องทางอื่น ๆ 

เช่น Twitter Google หรือ YouTube เป็นต้น 

 (๓) Infographic ขนาดกระดาษเอส่ี จำนวน ๕ แผ่น และขนาดโปสเตอร์ จำนวน ๕ แผ่น 

๘) ส่งมอบเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมแฟลชไดรฟ์ (Flash 

Drive) จำนวน ๑๐ อัน 

๓.๒ ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

โครงการสำรวจครั้งนี้มีขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๑) การสำรวจเชิงปริมาณจากประชากรผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

สถาบันการเงินที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้ าที ่ของกรมบังคับคดี จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ,๕๐๐ ตัวอย่าง  

(ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) โดยมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

 (๑) หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ได้แก่ 

 (๑.๑) สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑-๖ 

 (๑.๒) กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ 

 (๑.๓) กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

 (๑.๔) ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

 (๑.๕) กองติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลายในคดีล้มละลาย 

 (๒) หน่วยงานส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑-๙ (Sandbox) จำนวน ๑๙ หน่วยงาน ได้แก่ 

  (๒.๑) กลุ่มจังหวัด ๑ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี และสำนักงาน  

บังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  (๒.๒) กลุ่มจังหวัด ๒ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา และสำนักงานบังคับคดี

จังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 

  (๒.๓) กลุ่มจังหวัด ๓ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

อุบลราชธานี 

  (๒.๔) กลุ่มจังหวัด ๔ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

ร้อยเอ็ด 

  (๒.๕) กลุ่มจังหวัด ๕ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

เชียงราย 

  (๒.๖) กลุ่มจังหวัด ๖ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

นครสวรรค์ 

  (๒.๗) กลุ่มจังหวัด ๗ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

กาญจนบุรี 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  (๒.๘) กลุ่มจังหวัด ๘ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด

ภูเก็ต และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 

  (๒.๙) กลุ่มจังหวัด ๙ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 

 ๒) การสำรวจเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) จากผู้บริหารหน่วยงาน

หรือบุคคลที ่มีความน่าเชื ่อถือ เช่น ศาล อัยการ กรมบังคับคดี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

สถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี จำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๐ หน่วยงาน หน่วยงานละไม่น้อยกว่า 

๒ คน 

 ๓) การสำรวจเชิงคุณภาพด้วยวิธ ีการสนทนากลุ ่ม (Focus Group) กับบุคลากรกรมบังคับคดี  

เพ ื ่อออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับว ิส ัยทัศน์ ย ุทธศาสตร์ขององค์กร  

ความต้องการของผู้รับบริการ และข้อกฎหมายต่าง ๆ ทั้งกระบวนการทำงานหลักและกระบวนการทำงาน

สนับสนุน จำนวนไม่ต่ำกว่า ๕ กลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า ๗-๑๐ คน 

๔. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับร้อยละและค่าเฉล่ียของความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี รวมถึงความพึงพอใจ 

และคุณภาพในการให้บริการ ตลอดจนการรับรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 

 ๒) ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารกรมบังคับคดีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ

บังคับคดี 

 ๓) ข้อมูลที่ได้รับจากบุคลากรกรมบังคับคดีที่เกี่ยวกับการออกแบบระบบงาน กระบวนการทำงาน  

ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ความต้องการของผู้รับบริการ และข้อกฎหมายต่าง ๆ  

ท้ังกระบวนการทำงานหลักและกระบวนการทำงานสนับสนุน 

 ๔) ได้แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ 

 ๕) รายงานผลของการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกระบวนการบังคับคดี และผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น รวมถึง

ผลกระทบและข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการบังคับคดี  
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เสนอ กรมบังคับคดี 
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ส่วนท่ี ๒  

แผนการดำเนินงาน (Action Plan) 

๑. การชำระเงินและส่งมอบ 

 แผนการดำเนินงานตามขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และในการส่งมอบงานแต่ละ

ครั้งจะต้องทำหนังสือส่งมอบงาน พร้อมส่งมอบงานตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในแต่ละงวด โดยแบ่งการจ่ายเงิน

ค่าจ้างออกเป็น ๓ งวด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง ๑ การชำระเงินและการส่งมอบ 

งวดงาน รายละเอียดการส่งมอบงาน ระยะเวลา จ่ายค่าจ้าง 
งวดงานท่ี ๑ ส่งมอบรายงานขั้นต้น (Inception Report) ใน

รูปแบบเอกสารรายงาน จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อม
แฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) จำนวน ๑๐ อัน โดย
ประกอบด้วยเนื้อหาตามขอบเขตของงาน (Term 
of Reference: TOR) ดังนี้  
     ๑) แผนการดำเนินงาน (Action Plan)  
     ๒) แนวคำถามเพื่อการสำรวจความเช่ือมั่นท่ี
มีต่อกระบวนการบังคับคดี  
     ๓) แนวคำถามเพ ื ่อใช ้ ในการส ัมภาษณ์  
เชิงลึก  
     ๔) แนวคำถามการสนทนากลุ่ม  
     ๕) ระเบียบงานวิจัย 

ภายในระยะเวลา 
๓๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา 

ร้อยละ ๓๐ ของ
ค่าจ้างท้ังหมด
ตามสัญญา 

งวดงานท่ี ๒ จัดส่งรายงานความก้าวหน้า ( Interim Report) 
ในร ูปแบบเอกสารรายงาน จำนวน ๑๐ เล่ม 
พร้อมแฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) จำนวน ๑๐ 
อัน โดยประกอบด้วยเนื้อหาตามขอบเขตของงาน 
(Term of Reference: TOR) ดังนี้ 
     โดยจัดทำเครื ่องมือวัดด้วยการเก็บข้อมูล 
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตัวอย่าง ทั ้งส่วนกลางและ 
ส่วนภ ูม ิภาค และจะต ้องได ้ร ับข ้อม ูลจาก 

ภายในระยะเวลา 
๙๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา 

ร้อยละ ๕๐ ของ
ค่าจ้างท้ังหมด
ตามสัญญา 
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เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

งวดงาน รายละเอียดการส่งมอบงาน ระยะเวลา จ่ายค่าจ้าง 
การส ั มภาษณ ์ เช ิ ง ล ึ ก  เช ่ น  ศาล อ ั ยการ  
กรมบังคับคดี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการเง ิน หน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้องกับ
กระบวนการบังคับคดี (ไม่ต่ำกว่า ๑๐ หน่วยงาน 
หน ่วยงานละไม ่น ้อยกว ่ า ๒ คน) การเก็บ 
แบบสำรวจความเชื่อมั่นฯ และการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ไม ่ต ่ำกว ่า ๕ กล ุ ่ม กล ุ ่มละ  
ไม่น้อยกว่า ๗ - ๑๐ คน เฉพาะส่วนกลาง รวมถึง
ผลการวิเคราะห์ภาพรวมข้อมูลการศึกษาวิจัย
และประเมินผลฯ 

งวดงานท่ี ๓ จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ใน
รูปแบบเอกสารรายงาน จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อม
แฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) จำนวน ๑๐ อัน โดย
ประกอบด้วยเนื้อหาตามขอบเขตของงาน (Term 
of Reference: TOR) ดังนี้ 
     ๑) สรุปผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลใน
การศึกษาว ิจ ัย ประมวลผลการสำรวจ และ
เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการบริการ
และความเชื่อมั่นของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ก ับป ี ท่ีผ ่านมา เพ ื ่อให ้การดำเน ินงานของ 
กรมบังคับคดีเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
และยกระดับธรรมาภิบาล รวมทั้งตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป โดยเก็บข้อมูล
จากกลุ ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๒ ,๕๐๐ ราย  
ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
     ๒) การเผยแพร่ผลการสำรวจความเชื่อมั่นฯ 
โดยการจัดแถลงข่าวในสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เป็น

ภายในระยะเวลา 
๑๒๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา 

ร้อยละ ๒๐ ของ
ค่าจ้างท้ังหมด
ตามสัญญา 
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งวดงาน รายละเอียดการส่งมอบงาน ระยะเวลา จ่ายค่าจ้าง 
ท่ีรู ้จักโดยทั่วไปไม่น้อยกว่า ๒ ประเภท จัดทำ
ข้อมูลเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
หร ือช ่องทางอ ื ่น  ๆ เช ่น  Twitter, Google, 
YouTube ฯลฯ เป็นต้น และจัดทำ Infographic 
ขนาดกระดาษเอสี่ จำนวน ๕ แผ่น และขนาด
โปสเตอร์ จำนวน ๕ แผ่น 
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๒. แผนระยะเวลาดำเนินงานตลอดโครงการ 

 โครงการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

มีระยะเวลาดำเนินการท้ังส้ิน ๑๒๐ วัน (๔ เดือน) โดยสัญญาเริ่มต้ังแต่วันท่ี ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ และมีแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ (Action Plan) ในรูปแบบ 

Gantt Chart ดังนี้ 

ตาราง ๒ แผนระยะเวลาดำเนินงานตลอดโครงการ 

ลำดับ ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ (ปี พ.ศ.๒๕๖๔) 

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ลงนามสัญญา ๒๖ ม.ิย.                  สำนักงานศูนย์วิจัยและ 
ให้คำปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

งวดงานที่ ๑ ขั้นตอนการสำรวจและแผนการดำเนินงาน (Action Plan) (ระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) กำหนดส่งงานวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
จัดส่งรายงานขั้นต้น (Inception Report) ตามขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ในรูปแบบเอกสารรายงาน จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมแฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) จำนวน ๑๐ อัน 
โดยมีเน้ือหาประกอบด้วย แผนการดำเนินงาน (Action Plan) แนวคำถามเพ่ือการสำรวจความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี แนวคำถามเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก และแนวคำถาม
การสนทนากลุ่ม รวมทั้งสรุประเบียบงานวิจัย 

๒ จัดทำแผนการดำเนินงานที่เป็นกรอบ
ระยะเวลาของการสำรวจความเชื่อมั่นฯ 
ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ 

                    แผนการดำเนินงาน  
ประกอบด้วย แผนระยะเวลา
ดำเนินงานตลอดโครงการ และ
แผนการดำเนินการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม 

๑) รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท 
๒) อ.อัครนัย ขวัญอยู่ 
๓) อ.วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ 
๔) อ.สรัญญา เตรัตน์ 
๕) คุณรุ่งกมล โพธิสมบัติ 
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ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 
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๓ ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ข้อขัดข้อง และลักษณะการปฏิบัติงาน เพ่ือ
นำมาเป็นแนวทางในการออกแบบสำรวจ
ความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ  
ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบังคับคดี ในการพัฒนา
เครื่องมือวัดเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินคุณภาพ
การให้บริการ แนวคำถามเพ่ือการสำรวจ
ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
แนวคำถามการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บรหิาร
หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือในหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี และ 
แนวคำถามการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ของบุคลากรกรมบังคับคดี เพ่ือ
ออกแบบระบบงานกระบวนการทำงานให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กร ความต้องการของผู้รับบริการ  

                    แนวคำถามเพือ่การสำรวจ
ความเชื่อมั่นที่มีต่อ
กระบวนการบังคับคดี  
แนวคำถามเพือ่ใช้ใน 
การสัมภาษณ์เชิงลึก และ 
แนวคำถามการสนทนากลุ่ม 
โดยครอบคลุมเน้ือหา ดังน้ี 
     ๑) กระบวนการ 
บังคับคดีแพ่ง 
     ๒) กระบวนการ 
บังคับคดีล้มละลาย 
     ๓) กระบวนการ 
ฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี 
     ๔) กระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
     ๕) กระบวนการติดตาม
และเฉลี่ยทรัพย์สินใน 
คดีล้มละลาย 

๑) รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท 
๒) อ.อัครนัย ขวัญอยู่ 
๓) อ.วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ 
๔) อ.สรัญญา เตรัตน์ 
๕) คุณรุ่งกมล โพธิสมบัติ 
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ข้อกฎหมายต่าง ๆ โดยครอบคลุมประเด็น
เน้ือหา ดังน้ี 
     ๑) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
     ๒) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 
     ๓) กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี 
     ๔) กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี 
     ๕) กระบวนการติดตามและ 
เฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
     ๖) กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด 
     ๗) กระบวนการวางทรัพย์ 

     ๖) กระบวนการประมูล 
ซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 
     ๗) กระบวนการวางทรัพย์ 

๔ การกำหนดระเบียบวิธีงานวิจัย ครอบคลุม
ขอบเขตเน้ือหาดังน้ี 
     ๑) ระบุรูปแบบการศึกษาวิจัย
ประเมินผล 
     ๒) กำหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายและ
พ้ืนที่ครอบคลุมตามท่ีกำหนด 

                    สรุประเบียบวิธีงานวิจัย 
ครอบคลุมประเด็นเน้ือหาดังน้ี 
     ๑) รูปแบบการศึกษาวิจัย
ประเมินผล 
     ๒) กำหนดกลุ่มประชากร
เป้าหมายและพ้ืนที่เป้าหมาย 

๑) รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท 
๒) อ.อัครนัย ขวัญอยู่ 
๓) อ.วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ 
๔) อ.สรัญญา เตรัตน์ 
๕) คุณรุ่งกมล โพธิสมบัติ 
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     ๓) พัฒนาเครื่องมือแบบสำรวจ และ
ทดสอบความเที่ยง (Reliability) ความตรง 
(Validity) และ Cognitive Test 
     ๔) กำหนดกรอบฐานข้อมูลประชากร
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย 
     ๕) ทำการสุ่มตัวอย่างตามระเบียบวิธี
วิจัยเชิงสำรวจ 
     ๖) กำหนดการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ๗) กำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยเทคนิคแบบ 
Quadrant Analysis และสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ตลอดจนกำหนด 
การทำตารางจำลองผลการประเมิน 
(Dummy Table) เบื้องต้น เพ่ือแสดงให้
เห็นว่า กรมบังคับคดีจะได้รับข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ 

     ๓) เครื่องมือวัดที่ใช้ใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ๔) กรอบฐานข้อมูล
ประชากรผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 
     ๕) ทำการสุ่มตัวอย่าง 
ตามระเบียบวิธีวิจัย 
     ๖) รูปแบบ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ๗) รูปแบบการวิเคราะห์
ข้อมูล ท้ังในเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ 
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๕ จัดทำและส่งมอบรายงานขั้นต้น 
(Inception Report) ในรูปแบบรูปเล่ม
รายงาน จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมแฟลชไดรฟ์ 
(Flash Drive) จำนวน ๑๐ อัน 

    ๒๖ 
ก.ค. 

             เอกสารรายงานในรูปแบบ
รูปเล่มจำนวน ๑๐ เล่ม และ
แฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) 
จำนวน ๑๐ อัน 

๑) รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท 
๒) อ.อัครนัย ขวัญอยู่ 
๓) อ.วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ 
๔) อ.สรัญญา เตรัตน์ 
๕) คุณรุ่งกมล โพธิสมบัติ 

งวดงานที่ ๒ การพัฒนาเคร่ืองมือวัดเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลคุณภาพการให้บริการ (ระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) กำหนดส่งงานวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
จัดส่งรายงานความก้าวหน้า (Interim Report) ตามขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ในรูปแบบเอกสารรายงาน จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมแฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) จำนวน  
๑๐ อัน โดยมีเน้ือหาประกอบด้วย เครื่องมือวัดเพ่ือศึกษาวิจัยที่มีข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากการเก็บแบบสำรวจฯ และจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) รวมถึงผลการวิเคราะห์
ภาพรวมข้อมูลการศึกษาวิจัยและประเมินผลฯ 

๖ พัฒนาเคร่ืองมือวัด เพ่ือศึกษาวิจัยและ
ประเมินผลคุณภาพการให้บริการด้วย 
การเก็บข้อมูลตามแผนที่กำหนดไว้  
ซึ่งประกอบด้วย 
     ๑) ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร
หน่วยงานหรือบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาล อัยการ กรมบังคับคดี 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน

                    เคร่ืองมือวัดเพือ่ศึกษาวิจัย 
ครอบคลุมข้อมูลดังน้ี 
     ๑) ข้อมูลจาก 
การสัมภาษณ์เชงิลึกผู้บริหาร 
หน่วยงาน หรือบุคคลที่ม ี
ความน่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ศาล อัยการ กรมบังคับคดี 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับ

๑) รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท 
๒) อ.อัครนัย ขวัญอยู่ 
๓) อ.วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ 
๔) อ.สรัญญา เตรัตน์ 
๕) คุณรุ่งกมล โพธิสมบัติ 
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ระยะเวลาดำเนินการ (ปี พ.ศ.๒๕๖๔) 
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๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

การเงิน และประชาชนผูร้ับบริการ 
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี 
     ๒) ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจ
และการสัมภาษณ์จากประชาชนผูร้ับบริการ 
ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องจาก 
กลุ่มตัวอย่าง ท้ังในส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค  
     ๓) ทำการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ของบุคลากรกรมบังคับคดี เพ่ือออกแบบ
ระบบงาน และกระบวนการทำงาน 
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กร และความต้องการของผู้รับบริการ 
ข้อกฎหมายต่าง ๆ เฉพาะในส่วนกลาง  
     ๔) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค 
Quadrant Analysis และสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) รวมถึง 
ผลการทดสอบความเที่ยงและความตรง 

กระบวนการบังคับคดี จำนวน
ไม่ต่ำกว่า ๑๐ หน่วยงาน 
หน่วยงานละไม่น้อยกว่า ๒ คน 
และประชาชนผูร้ับบริการ 
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
บังคับคดี 
     ๒) ข้อมูลจากการเก็บ 
แบบสำรวจความเชื่อมั่น 
ตามกระบวนการบังคับคดี  
โดยการสำรวจและสัมภาษณ์
จากประชาชนผูร้ับบริการ  
ผู้มีส่วนได้เสีย  
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง
จากกลุ่มตัวอย่าง  
ทั้งในส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค จำนวน 
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตัวอย่าง  
ในการพัฒนาเครื่องมือวัด 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                  ๑๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ลำดับ ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ (ปี พ.ศ.๒๕๖๔) 

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

(Reliability and Validity) และ 
การทดสอบ Cognitive Test 

     ๓) ข้อมูลจากการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) ของ
บุคลากรกรมบังคับคดี เฉพาะ
ในส่วนกลาง ไม่ต่ำกว่า ๕ กลุ่ม 
กลุ่มละไม่น้อยกว่า ๗-๑๐ คน 
     ๔) ผลการวิเคราะห์
ภาพรวมข้อมูลการศึกษาวิจัย
และประเมินผลออกมา 
ในรูปของตัวเลขทางสถิติ 
เชิงพรรณนา รวมถึง 
ผลการทดสอบความเที่ยงและ 
ความตรง และการทดสอบ
แบบ Cognitive Test 

๗ จัดทำและส่งมอบรายงานงวดที่ ๒ 
(Interim Report) ในรูปแบบรูปเล่ม
รายงาน จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมแฟลชไดรฟ์ 
(Flash Drive) จำนวน ๑๐ อัน 

            ๒๖ 
ก.ย. 

     เอกสารรายงานในรูปแบบ
รูปเล่มจำนวน ๑๐ เล่ม และ
แฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) 
จำนวน ๑๐ อัน 

๑) รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท 
๒) อ.อัครนัย ขวัญอยู่ 
๓) อ.วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ 
๔) อ.สรัญญา เตรัตน์ 
๕) คุณรุ่งกมล โพธิสมบัติ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                  ๑๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ลำดับ ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ (ปี พ.ศ.๒๕๖๔) 

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

งวดงานที่ ๓ สรุปผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยและเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการบริการ และความเชื่อมั่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กับปีที่ผ่านมา 
(ระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) กำหนดส่งงานวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ตามขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ในรูปแบบเอกสารรายงาน จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมแฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) จำนวน ๑๐ อัน 
โดยมีเน้ือหาประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินการเก็บข้อมูลตามแผน การเปรียบเทียบผลการประเมิน และสรุปการประมวลผลการสำรวจฯ รวมถึงการเผยแพร่ผลการสำรวจความเชื่อมั่น ฯ 

๘ สรุปผลการเก็บข้อมูล ตามแผนที่กำหนดไว้
ในการศึกษาวิจัยประเมินผล เพ่ือสำรวจ
ความเป็นมาตรฐานเดียวกันของคุณภาพ
การให้บริการและความเชื่อมั่น โดย 
ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจและ 
การสัมภาษณ์จากประชาชนผูร้ับบริการ  
ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
 

                    ดำเนินการเก็บข้อมูลตาม
แผนและการเปรียบเทียบ 
ผลการประเมินที่ได้จาก 
การเก็บแบบสำรวจและ 
การสัมภาษณ์จาก 
กลุ่มประชาชนผู้รับบริการ  
ผู้มีส่วนได้เสีย  
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
กรมบังคับคดี จำนวน 
ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ราย  
ทั้งในส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค 

๑) รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท 
๒) อ.อัครนัย ขวัญอยู่ 
๓) อ.วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ 
๔) อ.สรัญญา เตรัตน์ 
๕) คุณรุ่งกมล โพธิสมบัติ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                  ๑๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ลำดับ ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ (ปี พ.ศ.๒๕๖๔) 

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๙ ประมวลผลการสำรวจ ด้วยการทำ 
Quadrant Analysis และวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา เปรียบเทียบผลการศึกษา
ระหว่างผลการศึกษาวิจัยประเมินผลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กับปีที่ผ่านมา 
และทำการเปรียบเทียบข้อมูลที่ศึกษา 
พร้อมเสนอแนะแนวทางเพ่ือจัดทำ
เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ ครอบคลุม 
     ๑) การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล 
ที่จัดเก็บ 
     ๒) การบันทึกข้อมูลและอ่านค่าข้อมูล 
     ๓) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ 
     ๔) การประมวลผลและสรุปผล
การศึกษาเปรียบเทียบ พร้อมจัดทำ 
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์และนโยบาย 
ของกรมบังคับคดีในการให้บริการ 
ด้านการบังคับคดี โดยครอบคลุม 
ทั้ง ๗ กระบวนการ ดังน้ี  

                    สรุปการประมวลผล 
การสำรวจ ครอบคลุมเน้ือหา 
ดังน้ี 
     ๑) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนาเปรียบเทียบ
ผลการศึกษาระหว่าง 
ผลการสำรวจของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
กับปีที่ผ่านมา 
     ๒) ข้อเสนอแนะจาก 
การวิจัยและข้อเสนอ 
เชิงยุทธศาสตร์และ 
นโยบายของกรมบังคับคดี 
ในการให้บริการตาม 
กระบวนการบังคับคดี 
ที่เป็นรูปธรรม 

๑) รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท 
๒) อ.อัครนัย ขวัญอยู่ 
๓) อ.วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ 
๔) อ.สรัญญา เตรัตน์ 
๕) คุณรุ่งกมล โพธิสมบัติ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                  ๒๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ลำดับ ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ (ปี พ.ศ.๒๕๖๔) 

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

     ๔.๑) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
     ๔.๒) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 
     ๔.๓) กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของ
ลูกหน้ี 
     ๔.๔) กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดี 
     ๔.๕) กระบวนการติดตามและ 
เฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
     ๖) กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด 
     ๗) กระบวนการวางทรัพย์ 

๑๐ เผยแพร่ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของ
ประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ 
๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ โดยครอบคลุมขอบเขตดังน้ี 
     ๑) จัดแถลงข่าวในสื่อประเภทต่าง ๆ  
ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ไม่น้อยกว่า  
๒ ประเภท 

                    เผยแพร่ผลการสำรวจ 
ความเชื่อมั่นของประชาชน
และการเพิ่มประสทิธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทาง
ระบบราชการ ๔.๐ ของ 
กรมบังคับคดี ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ครอบคลุม 

๑) รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท 
๒) อ.อัครนัย ขวัญอยู่ 
๓) อ.วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ 
๔) อ.สรัญญา เตรัตน์ 
๕) คุณรุ่งกมล โพธิสมบัติ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                  ๒๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ลำดับ ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ (ปี พ.ศ.๒๕๖๔) 

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

     ๒) เผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น 
Twitter Google หรือ YouTube เป็นต้น 
     ๓) จัดทำ Infographic  

     ๑) การจัดแถลงข่าวใน 
สื่อประเภทต่าง ๆ ท่ีเป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 
๒ ประเภท 
     ๒) ข้อมูลจากการเผยแพร่
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) หรือช่องทาง
อื่น ๆ เช่น Twitter Google 
หรือ YouTube เป็นต้น 
     ๓) Infographic ขนาด
กระดาษเอสี่ จำนวน ๕ แผ่น 
และขนาดโปสเตอร์ จำนวน  
๕ แผ่น 

๑๑ จัดทำและส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) ในรูปแบบรูปเล่มรายงาน 
จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมแฟลชไดรฟ์ (Flash 
Drive) จำนวน ๑๐ อัน 

                ๒๕ 
ต.ค. 

 เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ 
ในรูปแบบรูปเล่มจำนวน  
๑๐ เล่ม และแฟลชไดรฟ์ 
(Flash Drive) จำนวน ๑๐ อัน 

๑) รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท 
๒) อ.อัครนัย ขวัญอยู่ 
๓) อ.วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ 
๔) อ.สรัญญา เตรัตน์ 
๕) คุณรุ่งกมล โพธิสมบัติ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๓. แผนการส่งมอบงาน 

 โดยขอบเขตการดำเนินงานในโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพ

การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จะแบ่งการส่งมอบ

งานออกเป็น ๓ งวด ดังตาราง 

ตาราง ๓ แผนการส่งมอบงาน 

งวดงาน รายละเอียดการส่งมอบงาน กำหนดส่งงาน 
งวดงานที่ ๑ จัดส่งรายงานขั้นต้น (Inception Report) ในรูปแบบเอกสารรายงาน 

จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมแฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) จำนวน ๑๐ อัน โดย
ประกอบด้วย แผนการดำเนินงาน (Action Plan) แนวคำถามเพ่ือ 
การสำรวจความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี แนวคำถามเพ่ือใช้
ในการสัมภาษณ์เช ิงลึก และแนวคำถามการสนทนากลุ ่ม รวมทั้ง
ระเบียบงานวิจัย 

๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

งวดงานที่ ๒ จ ั ดส ่ ง ร าย ง านความก ้ า วหน ้ า  ( Interim Report) ใ นร ู ปแบบ
เอกสารรายงาน จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมแฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) 
จำนวน ๑๐ อัน โดยประกอบด้วย การพัฒนาเครื ่องมือวัดเพ่ือ
ศึกษาวิจัยประเมินผลคุณภาพการให้บริการ โดยจัดทำเครื่องมือวัดด้วย
การเก็บข้อมูลตามแผนที่กำหนดเอาไว้ ซึ ่งจะต้องได้รับข้อมูลจาก 
การส ัมภาษณ์เช ิงลึก การเก ็บแบบสำรวจความเช ื ่อม ั ่นฯ และ 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) รวมถึงผลการวิเคราะห์ภาพรวม
ข้อมูลการศึกษาวิจัยและประเมินผลฯ 

๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

งวดงานที่ ๓ จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ในรูปแบบเอกสารรายงาน 
จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมแฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) จำนวน ๑๐ อัน โดย
ประกอบด้วย การสรุปผลดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัย  
การประมวลผลการสำรวจ และเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพ 
การบริการและความเชื่อมั่นของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กับปีที่ผ่าน
มา เพื ่อให้การดำเนินงานของกรมบังคับคดีเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เสร ิมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล รวมทั้ง
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู ้ร ับบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั ่งยืนต่อไป ตลอดจนการเผยแพร่ผลการสำรวจ 
ความเชื่อมั่น ฯ 

๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 



รายงานงวดที่ ๒ ฉบับแก้ไข โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๔. แผนการดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

ตาราง ๔ แผนการดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

ภูมิภาค จังหวัด จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เดือนที่ ๑ เดือนที่ ๒ 
๑* ๒** ๑* ๒** 

พนักงานเก็บข้อมูลทีมที่ ๑ 

ภาคกลาง ๑. กรุงเทพมหานคร (หน่วยงานส่วนกลาง)      

๑.๑ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑-๖ อย่างน้อย ๘๓๙ ตัวอย่าง     

๑.๒ กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ อย่างน้อย ๕๕๕ ตัวอย่าง     

๑.๓ กองฟื้นฟกูิจการของลูกหนี้ อย่างน้อย ๑๖๐ ตัวอย่าง     

๑.๔ ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท อย่างน้อย ๑๓๕ ตัวอย่าง     

๑.๕ กองติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย อย่างน้อย ๑๓๐ ตัวอย่าง     

รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่พนักงานเก็บข้อมูลทีมที่ ๑ ต้องจัดเก็บ อย่างน้อย ๑,๘๑๙ ตัวอย่าง     

พนักงานเก็บข้อมูลทีมที่ ๒ 



รายงานงวดที่ ๒ ฉบับแก้ไข โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ภูมิภาค จังหวัด จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เดือนที่ ๑ เดือนที่ ๒ 
๑* ๒** ๑* ๒** 

ภาคกลาง ๒. ปทุมธานี สาขาธัญบุรี (กลุ่มจังหวัด ๑) อย่างน้อย ๓๕๐ ตัวอย่าง     

๓. พระนครศรีอยุธยา (กลุ่มจังหวัด ๑)     

ภาคตะวันออก ๔. ชลบุรี สาขาพัทยา (กลุ่มจังหวัด ๒) อย่างน้อย ๒๐๐ ตัวอย่าง      

๕. ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี (กลุ่มจังหวัด ๒)      

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖. นครราชสีมา (กลุ่มจังหวัด ๓) อย่างน้อย ๒๕๐ ตัวอย่าง       

๗. อุบลราชธานี (กลุ่มจังหวัด ๓)       

๘. หนองคาย (กลุ่มจังหวัด ๔) อย่างน้อย ๑๐๐ ตัวอย่าง       

๙. ร้อยเอ็ด (กลุ่มจังหวัด ๔)       

ภาคเหนือ  ๑๐. ลำปาง (กลุ่มจังหวัด ๕) อย่างน้อย ๑๓๐ ตัวอย่าง     

๑๑. เชียงราย (กลุ่มจังหวัด ๕)     

๑๒. พิษณุโลก (กลุ่มจังหวัด ๖) อย่างน้อย ๑๐๐ ตัวอย่าง     

๑๓. นครสวรรค์ (กลุ่มจังหวัด ๖)     

ภาคตะวันตก 
  

๑๔. เพชรบุรี (กลุ่มจังหวัด ๗) อย่างน้อย ๑๐๐ ตัวอย่าง      

๑๕. กาญจนบุรี (กลุ่มจังหวัด ๗)      

ภาคใต้  ๑๖. นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง (กลุ่มจังหวัด ๘) อย่างน้อย ๑๐๐ ตัวอย่าง     

๑๗. สุราษฎร์ธานี (กลุ่มจังหวัด ๘)     



รายงานงวดที่ ๒ ฉบับแก้ไข โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ภูมิภาค จังหวัด จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เดือนที่ ๑ เดือนที่ ๒ 
๑* ๒** ๑* ๒** 

๑๘. ภูเก็ต (กลุ่มจังหวัด ๘)     

๑๙. สงขลา (กลุ่มจังหวัด ๙) อย่างน้อย ๑๕๐ ตัวอย่าง     

๒๐. ตรัง (กลุ่มจังหวัด ๙)     

รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่พนักงานเก็บข้อมูลทีมที่ ๒ ต้องจัดเก็บ อย่างน้อย ๑,๔๘๐ ตัวอย่าง     

รวมจำนวนตัวอย่างจำแนกตามกลุ่มตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า ๓,๒๙๙ ตัวอย่าง     

หมายเหตุ: เนื่องจากไม่มีข้อมูลทางสถิติเกี ่ยวกับจำนวนและพื้นที่ที ่กลุ่มตัวอย่างเข้าไปใช้บริการในกระบวนการบังคับคดี จึงยึดเอาจำนวนประมาณก ารจากการสำรวจความเชื่อมั่นฯ ของ 

ปี พ.ศ.๒๕๖๓ มาใช้อ้างอิงในการจัดทำแผนการดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามของการสำรวจความเชื่อมั่นฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งนี้อาจมีการเก็บข้อมูลผ่านการโทรสัมภาษณ์ 

โดยอาศัยช่องทางการติดต่อจากกรมบังคับคดี หรือวิธีการอื่นตามความเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดโควิด -๑๙ แทนที่การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face-to-Face) ซึ่งรูปแบบและวธีิการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลน้ันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมบังคับคดีก่อนที่จะดำเนินการเก็บจริง ท้ังน้ีจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ประมาณการไว้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่เก็บข้อมูล 

 * ๑ หมายถึง ช่วงเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ สัปดาห์แรกของเดือน (ระยะเวลา ๑๕ วัน) 

 ** ๒ หมายถึง ช่วงเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน (ระยะเวลา ๑๕ วัน) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส่วนท่ี ๓  

การศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาเครื่องมือวัดฯ 

 โครงการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบ

ราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จะต้องศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการทบทวน

วรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบสำรวจความเช่ือมั่นของ

ประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการบังคับคดี รวมถึงพัฒนาเครื่องมือวัดเพื่อศึกษาวิจัยประเมินคุณภาพการให้บริการ แนวคำถามเพื่อ

การสำรวจความเชื ่อมั ่นที ่มีต ่อกระบวนการบังคับคดี แนวคำถามการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู ้บร ิหาร 

กรมบังคับคดี หรือบุคคลผู้น่าเชื ่อถือในหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี และแนวคำถาม  

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของบุคลากรกรมบังคับคดี ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

ความต้องการของผู้รับบริการ และข้อกฎหมายต่าง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนการบังคับคดีท้ัง ๗ กระบวนการ 

ประกอบด้วย ๑) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง ๒) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย ๓) กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

ของลูกหนี้ ๔) กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ๕) กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน  

ในคดีล้มละลาย ๖) กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด และ ๗) กระบวนการวางทรัพย์ ซึ่งจาก 

การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ประวัติของกรมบังคับคดี 

 กรมบังคับคดีในอดีตนั้นมีท่ีมาจากหน่วยงานราชการระดับกองในสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม ๒ กอง 

คือ กองบังคับคดีแพ่ง และกองบังคับคดีล้มละลาย และเมื่อถึงปี พ.ศ.๒๕๑๗ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม ณ ขณะนั้น ได้เห็นความสำคัญของสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม ๒ กองดังกล่าว ด้วย  

งานบังคับคดีแพ่งและงานบังคับคดีล้มละลายมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับ

การบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย และงานเกี่ยวกับการวางทรัพย์ได้ขยายอำนาจหน้าที่ทั่วราชอาณาจักร 

รวมถึงงานเกี่ยวกับการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือนิติบุคคลตามคำสั่งศาลได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าท่ี  

ที่มีความรู้ความสามารถชำนาญงานในหน้าที่ได้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นภายในปี 

พ.ศ.๒๕๑๗ รัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันท่ี  

๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๕) เพื่อยกฐานะกองบังคับคดีแพ่งและกองบังคับคดีล้มละลาย ด้ วย 

การจัดตั้งขึ ้นเป็นกรมบังคับคดีอยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมขึ้นมา และตราพระราชบัญญัติโอนกิจการ

บริหารงานบางส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๑๗ เพื่อโอนอำนาจหน้าที่ในส่วนเกี่ยวกับ



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กองบังคับคดีแพ่งและกองบังคับคดีล้มละลาย รวมทั้งโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง  

และเงินงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเฉพาะส่วนที่เกี ่ยวกับกองบังคับคดีแพ่งและ  

กองบังคับคดีล้มละลายไปเป็นของกรมบังคับคดีทั ้งหมด ทำให้กรมบังคับคดีมีอำนาจหน้าที ่เกี ่ยวกับ 

กรมบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย ตลอดจนวางทรัพย์ทั ่วประเทศนับตั้งแต่นั้นมา นอกจากนี้ยังได้จัดต้ัง

หน่วยงานใหม่ ได้แก่ สำนักงานวางทรัพย์กลางและงานอนุญาโตตุลาการ เพื่อชี ้ขาดถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับ 

การวางทรัพย์ภูมิภาครวม ๙ ภาค ขึ้นมาอย่างสอดรับซึ่งกันและกันอีกด้วย (กรมบังคับคดี, ม.ป.ป.)  

 โดยกรมบังคับคดีนั้นมุ่งปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ 

และข้อบังคับกับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งยังมีกระบวนงานการบังคับคดี และการบริหาร

จัดการที่ได้มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากลอีกด้วย ตลอดจนมีการพัฒนา

มาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ลักษณะรูปแบบ 

การให้บริการ และบุคลิกภาพของผู้ให้บริการอีกด้วย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ

ประชาชน และสร้างความประทับใจให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง (กรมบังคับคดี, ม.ป.ป.) 

๒. วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมบังคับคดี 

 กรมบังคับคดีมีวิสัยทัศน์ คือ “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการ

ประชาชนอย่างมีคุณภาพ” โดยมีพันธกิจหลัก ๘ ประการ ได้แก่ (กรมบังคับคดี, ม.ป.ป.) 

๑) ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี  

การวางทรัพย์และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม และ

ตรวจสอบได้ 

๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  

การชำระบัญชีการวางทรัพย์และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งพัฒนา

ระบบงานสนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

๓) พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และคำส่ัง ท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล 

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนความร ่วมมือ ระหว่างหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศเพื่อ  

นำแนวปฏิบัติท่ีดีในด้านการบังคับคดีมาพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ 

๕) พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่ีทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๖) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มีจิตสำนึกในการบริการอย่าง  

มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 

๗) พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๘) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา และ

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง แก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างท่ัวถึง 

โดยสามารถสร ุปพันธกิจ (Mission) ของกรมบังคับคดีซึ ่งจะดำเนินการตามคำสั ่งศาลและ 

คำพิพากษา เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ทั ้งหมด ๗ ประการ ได้แก่  

๑) การบังคับคดีแพ่ง ๒) การบังคับคดีล้มละลาย ๓) การบังคับคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ๔) การวางทรัพย์  

๕) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ๖) การชำระบัญชี และ ๗) การประเมินราคาทรัพย์ (กรมบังคับคดี 

กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓) 

และกรมบังคับคดีมีวัฒนธรรมองค์กร คือ “บริการด้วยรอยยิ้ม บริหารด้วยหลักการ บริบาลด้วย

หลักธรรม” และมีเป้าหมายในการให้บริการ คือ “ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับบริการด้านการบังคับคดี 

การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม” โดยค่านิยมร่วมของกรมบังคับคดี 

คือ “I AM LED” ซึ่งตัวอักษรแต่ละตัวมีความหมายดังนี้ (กรมบังคับคดี, ม.ป.ป.) 

I คือ Integrity หมายถึง  มีความซื่อสัตย์ 

A  คือ  Accountability หมายถึง  มีความรับผิดชอบ 

M  คือ  Management หมายถึง  การบริหารจัดการ 

L  คือ  Learning หมายถึง  การเรียนรู้ตลอดเวลา 

E  คือ  Excellence หมายถึง  มีความเป็นเลิศ 

D  คือ  Digital  หมายถึง  การใช้เทคโนโลยี 

 ทั้งนี้กรมบังคับคดียังมีตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายที่ใช้ประเมินผลองค์กรอีกด้วย ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัด 

ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ (กรมบังคับคดี, ม.ป.ป.) 

 ๑) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ มูลค่าทรัพย์สินท่ีผลักดันออกจากกระบวนการบังคับคดี 

 ๒) ตัวชี ้วัดเชิงคุณภาพ คือ ร้อยละความพึงพอใจ/เช่ือมั่นในการเข้ารับบริการของประชาชนและ 

ผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี การไกล่เกล่ีย และการวางทรัพย์ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๓. ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดี 

 กรมบังคับคดีมีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตาม

คำสั่งศาล รวมถึงการชำระบัญชีตามคำสั่งศาล การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน และการไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาทช้ันบังคับคดีตามคำส่ังศาล และดำเนินการยึด อายัด และจำหน่ายทรัพย์สินสิน รวบรวมทรัพย์สินของ

ลูกหนี ้ในคดีล้มละลาย ตลอดจนกำกับฟื ้นฟูกิจการของลูกหนี ้ เพื ่อให้เจ้าหนี้และผู ้มีส่วนได้เสียได้รับ 

การชำระหนี้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรม โดยมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้ (กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๑) 

๑) ดำเนินการบังคับคดีแพ่งตามคำส่ังศาล 

๒) ดำเนินการบังคับคดีล้มละลายตามคำส่ังศาล 

๓) ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำส่ังศาล 

๔) ดำเนินการตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับส่วนแบ่งจากคดี ตรวจสอบค่าใช้จ่าย 

และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบังคับคดี 

๕) ชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลในฐานะผู้ชำระบัญชีตามคำส่ังศาล 

๖) รับวางทรัพย์จากลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์ 

๗) ดำเนินการประเมินราคาทรัพย์สิน 

๘) ดำเนินการเกี่ยวกับการเดินหมาย คำคู่ความ หนังสือ หรือประกาศของศาลหรือหน่วยงานภายในกรม 

๙) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ รวมท้ังดำเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี 

๑๐) บร ิหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบังคับคดี และด้านอื ่น ๆ  

ในความรับผิดชอบของกรม 

๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรม ตามที่รัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามคำส่ังศาล 

 นอกจากนี้ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๑ อาศัยอำนาจ

ตามความในมาตรา ๘ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๔๓ กำหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการของ

กรมบังคับคดี ออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๖๑) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๑) ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๖๑) 

  (๑) สำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของ

กรมและราชการอื่นท่ีไม่ได้แยกให้เป็นหน้าท่ีของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และหมายรวมถึง 

  - การปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 

  - การรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ 

การขอความเป็นธรรม และการขอความช่วยเหลือจากกรมในเรื่องการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรม 

  - ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม 

  - ประสานราชการ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงาน

ของกรม 

  - เสนอแนะการกำหนดนโยบาย จัดทำแผน และประสานแผนการปฏิบัติราชการของกรม 

ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

หน่วยงานภายในกรม 

  - ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของกรม 

  - ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสภาพทรัพย์ท่ีถูกยึด คำคู่ความ หนังสือ หรือประกาศ 

และการเก็บสำนวนในคดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีฟื ้นฟูกิจการของลูกหนี ้ คดีชำระบัญชีตามคำสั ่งศาล  

และเอกสารดำเนินงานท่ัวไป รวมทั้งการรักษาทรัพย์ 

  - รับคำขอรับชำระหนี้ หมายศาล คำพิพากษา และเอกสารอื่น ๆ ในคดีล้มละลาย รวมท้ัง 

รับหมายบังคับคดีแทนสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานครตามท่ีร้องขอ 

  - ดำเนินการตรวจสอบและรับรองข้อมูลบุคคลล้มละลาย 

  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือท่ี ได้รับ

มอบหมาย  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  (๒) กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายในคดีล้มละลาย มีอำนาจและหน้าท่ี 

ดังนี้ 

  - ติดตามและรวบรวมทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล เอกสาร และหลักฐานทางการเงิน

ต่าง ๆ ของลูกหนี้ในคดีล้มละลายกฎหมายล้มละลาย 

  - คำนวณเงินตามคำส่ังและคำร้องในสำนวนคดี 

  - จัดการสะสางกิจการและติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย 

  - จัดทำบัญชีแบ่งทรัพย์สินในการบังคับคดีล้มละลายและการชำระบัญชีตามคำส่ังศาล 

  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

  (๓) กองบริหารการคลัง มีอำนาจและหน้าท่ี ดังนี้ 

  - ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และ

ยานพาหนะของกรม 

  - จัดทำบัญชีเพื่อควบคุมเงินท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการบังคับคดีและเงินอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับคดี 

  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

  (๔) กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีอำนาจและหน้าท่ี ดังนี้ 

  - บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรม 

  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

  (๕) – (๑๐) กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ มีอำนาจและหน้าท่ี ดังนี้ 

  - ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลายกฎหมายล้มละลาย 

  - ดำเนินการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลในฐานะผู้ชำระบัญชีตามคำส่ังศาล 

  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  (๑๑) กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ มีอำนาจและหน้าท่ี ดังนี้ 

  - ศึกษา พัฒนา และวิจัยระบบและรูปแบบการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย  

การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การวางทรัพย์ การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน และ  

การไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี 

  - ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินและปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ 

  - ประสานและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในด้านการบังคับคดีกับองค์กร หรือพนักงาน

ต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศในด้านการบังคับคดี 

  - ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญางาน

เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นท่ีอยู่ในอำนาจและหน้าท่ีของกรม 

  - ดำเนินการเกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้ด้านการบังคับคดีและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ

กรมแก่เครือข่ายวิทยากรตัวคูณ 

  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

  (๑๒) กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ มีอำนาจและหน้าท่ี ดังนี้ 

  - ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้กฎหมายล้มละลาย 

  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

  (๑๓) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจและหน้าท่ี ดังนี้ 

  -  ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรม 

  - พัฒนา ออกแบบ และจัดวางระบบฐานข้อมูล ระบบการเช่ือมโยงข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 

  - เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของกรม 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  - วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ

สารสนเทศและให้บริการแก่ประชาชน 

  - กำกับ ดูแล และตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกรม 

รวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล 

  - ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนทางวิชาการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่

หน่วยงานภายในกรม 

  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

  (๑๔) - (๑๙) สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑-๖ มีอำนาจและหน้าท่ี ดังนี้ 

  - ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งและการวางทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร 

  - ดำเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในช้ันบังคับคดี 

  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

 ๒) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๖๑) 

  (๑) สำนักงานบังคับคดีจังหวัด มีอำนาจและหน้าท่ี ดังนี้ 

  - ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งและการวางทรัพย์ในจังหวัด 

  - ดำเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในช้ันบังคับคดี 

  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

 ทั้งนี้ยังกำหนดให้มีหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบงานโดยขึ้นตรงต่ออธิบดี จำนวน ๒ หน่วยงานด้วย  

ซึ่งประกอบด้วย (๑) กลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าท่ีหลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรมและ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม โดยมีอำนาจและหน้าที่ ๒ ประการ ได้แก่ (๑.๑) ดำเนินการเกี่ยวกับ  

การตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม และ (๑.๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน  

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย และ (๒) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ทำหน้าท่ีหลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยมีอำนาจและ

หน้าที่ ๔ ประการ ได้แก่ (๒.๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

ราชการภายในกรม (๒.๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม  

(๒.๓) การประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และ

หน่วยงานภายในกรม และ (๒.๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

หรือได้รับมอบหมาย  

๔. โครงสร้างองค์กรของกรมบังคับคดี 

 กรมบังคับคดีนั้นมีสมรรถนะหลักสำคัญ ๒ ประการ ได้แก่ ความเช่ียวชาญด้านกฎหมายการบังคับคดี 

และกระบวนการทำงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม , ๒๕๖๓) โดยมี

โครงสร้างขององค์กรดังนี้  

 

ภาพประกอบ ๑ โครงสร้างของกรมบังคับคดี 

ที่มา: กรมบังคับคดี, ๒๕๖๔  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 และส่วนราชการหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันของกรมบังคับคดีนั้น

ประกอบด้วย ศาล กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีผู ้ให้ความร่วมมือ  

๔ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ซื้อทรัพย์ ผู้แทนโจทก์ นายจ้าง และผู้รับคำส่ังอายัด ท้ังนี้ในส่วนของผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการ

ของกรมบังคับคดีสามารถจำแนกได้ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้ซื ้อทรัพย์ (กรมบังคับคดี 

กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓) 

๕. แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของกรมบังคับคดี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และนำมาใช้เป็นกรอบ

ในการจัดทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศและในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในระยะ ๒๐ ปี เพื่อบรรลุ

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีรายได้สูง รวมถึงอยู่ใน  

กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ตลอดจนคนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม 

ดังนั้นกรมบังคับคดีจึงได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของกรมบังคับคดี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๙)  

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ และยุทธศาสตร์ท่ี ๖ โดยมี

เป้าหมายในการขับเคล่ือนภารกิจกรมบังคับคดีในระยะ ๒๐ ปี “ประเทศไทยต้องเป็นประเทศที่น่าลงทุน

ประเทศหนึ่งในโลก มีกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการบังคับให้เป็นตามข้อตกลงและกฎหมายล้มละลายที่ได้

มาตรฐานสากลและทันสมัย มีกระบวนการดำเนินงานท่ีสะดวก รวดเร็ว และประหยัด และนำระบบเทคโนโลยี

มาใช้ในทุกกระบวนงาน” และนำนโยบายรัฐบาล ๑๑ ข้อ ประเด็นการปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

๑๑ ด้าน และประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ๓๖ กิจกรรมมาใช้เป็นกรอบในการจัดทำและให้เสนอร่าง

ของกรมบังค ับคดี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๙) ให้คณะรัฐมนตรีพ ิจารณาให้ความเห็นชอบเพื ่อใช้เป ็นกรอบ 

ในการดำเนินงานระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ของรัฐบาล และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

เป็นต้นมา ต่อมาในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนงาน 

ในภารกิจหลักหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยให้ดำเนินการดังนี้ (กรมบังคับคดี, ๒๕๕๙) 

  (๑) ระบุรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ และผลที่จะได้รับในแต่ละระยะ เช่น  

๑ เดือน ๓ เดือน ๖ เดือน หรือ ๑๒ เดือน ตลอดระยะเวลาของแผนงานและสิ้นสุดระยะเวลาของแผนงาน 

(๒๐ ปี) 

  (๒) บูรณาการทำงานและงบประมาณร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  (๓) คำนึงถึงความเช่ือมโยงในระดับภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น 

  (๔) ประเมินและทบทวนแผนงานทุก ๆ ๕ ปี 

 โดยภารกิจของกรมบังคับคดีเป็นภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

และมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงได้จัดทำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของ

ลูกหนี ้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๗๙) และ

ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) (กรมบังคับคดี, ๒๕๕๙) 

 รวมทั้งยังได้กำหนดการประเมินสถานการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนากรมบังคับคดี ดังนี้ (กรมบังคับคดี , 

๒๕๕๙) 

ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า โลกจะเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี ๔ (The ๔th Industrial Revolution) 

อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้โลกกลายเป็นยุคของเทคโนโลยีที่มีการปฏิรูปเทคโนโลยีจนทำให้ประชาชน  

ท่ีอยู่ในทุก ๆ แห่งท่ัวโลกสามารถติดต่อกันได้อย่างทันที (Connectivity) ผ่านอุปกรณ์ส่ือสารโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างไม่จำกัด ซึ่งการปฏิรูปเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นคาดว่าจะรวมถึง  

การพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย เช่น Artificial Intelligence/Robotic/The Internet of 

Things/๓D/Nano/Bo Technology และ Quantum Computing เป็นต้น รวมทั้งจะเข้าสู ่โลกแห่งดิจิทัล 

(Digital World) อย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ เกิดกระแสโลกาภิวัตน์ที ่ทำให้การเชื ่อมโยงของประเทศต่าง ๆ 

สามารถเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว และอาจส่งผลให้เกิดเขตเศรษฐกิจเดียว (One Economy) ได้ ในขณะเดียวกัน

ระบบเศรษฐกิจจะกลายเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) และมีการพัฒนาระบบการจ่ายเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์แทน รวมถึงจะมีการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในส่วนของบุคคล ธุรกิจ และธุรกรรมลงในระบบ

ฐานข้อมูลอย่างชัดเจนมากขึ้น ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยของระบบดังกล่าวจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

นอกจากนี้ สภาพสังคมยังต้องเปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการที่ประชากรทั่วโลกกลายเป็น 

ผู้ที่มีความรู้และมีรายได้เพิ่มขึ ้น มีการดูแลสุขภาพร่างกายที่ดีมากขึ้น เป็นสังคมของการใช้ทักษะแรงงาน

ระดับสูงและค่าจ้างแรงงานท่ีสูงขึ้น (High Skill/High Pay) และเป็นบุคคลท่ีต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น 

ตลอดจนสังคมจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุที ่ม ีจำนวนผู ้สูงอายุเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ในทำนองเดียวกัน 

ประชากรจะยังมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิขั ้นพื้นฐาน และสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรม  

เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งเป็นผลให้ประชาชนจะต้องสามารถเข้าถึงการบริการด้านกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็วผ่านระบบเทคโนโลยีและมีส่วนร่วมมือกับภาครัฐมากขึ้น ทั้งนี ้เพื ่อสร้างความโปร่งใส  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ในกระบวนการทำงานของภาครัฐ อันจะส่งผลให้สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค เป็นธรรม มีธรรมาภิบาล และ

ต้นทุนทางสังคมลดลง (Social Cost) รวมทั้งทำให้ปัญหาความเหล่ือมล้ำในสังคมลดน้อยลงได้นั้น จำเป็นต้อง

ทำงานบูรณาการและร่วมมือกับภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมมากขึ้น รวมถึงขนาดขององค์กรจะต้องเล็กลง

ด้วย เนื่องจากการบริหารจัดการและติดต่อส่ือสารนั้นสามารถทำได้โดยประสานงานและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน

ผ่านระบบเทคโนโลยีได้ ในขณะเดียวกัน บทบาทของการกำกับดูแล (Regulator) จะต้องมีความเข้าใจ 

ในการประกอบธุรกิจที ่จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงต้องมีการเตรียม  

ความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ การกำกับดูแล และการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจน  

การกำหนดนโยบายสาธารณะต่าง ๆ ให้สอดรับกับกรอบและบริบทของสังคมที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่าง  

เป็นระบบและรูปธรรมด้วย 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ (Landscape) ประเทศใน ๒๐ ปี ข้างหน้า ดังกล่าว

ข้างต้น กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักประชาชนสามารถเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ผ่านระบบเทคโนโลยีอย่างชัดเจน รวมถึงการสร้าง  

ความเช่ือมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะการพัฒนากฎหมายท่ีมีมาตรฐานสากล ฉะนั้น

กระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดีจึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนากระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดี 

เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี ออกเป็น ๔ ระยะ ระยะละ ๕ ปี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(กรมบังคับคดี, ๒๕๕๙) 

 ระยะท่ี ๑ การพัฒนาด้านกฎหมายและขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพ่งและอาญา

ให้มีความทันสมัย เป็นมาตรฐานสากล มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ และ  

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมท่ีจะ

เปล่ียนแปลงไปในอนาคต 

 ระยะที่ ๒ การเชื่อมโยงการบังคับใช้กฎหมายกับต่างประเทศ เนื่องจากสังคมจะกลายเป็น

สังคมไร้พรมแดน อันส่งผลให้การทำธุรกรรมต่าง  ๆ  ทั้งในและต่างประเทศจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยอำนวย 

ความสะดวกและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงกลายเป็นยุคท่ีปราศจากการใช้เงินสด (Cashless) ทำให้เกิด

การบังคับทางแพ่งและอาญาระหว่างประเทศท่ีจำเป็นต้องมีการพัฒนาทุกด้านให้เท่าเทียมกับนานาประเทศ 

 ระยะท่ี ๓ การพัฒนาองค์กรในกระบวนการยุติธรรม จากการท่ีมีการนำเอาระบบเทคโนโลยี

มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น ขนาดขององค์กรในกระทรวงยุติธรรมก็อาจจะลดขนาดลง ทำให้

เจ้าหน้าที่ของรัฐจำเป็นต้องมีหน้าที่ในการกำกับดูแลอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยภาครัฐต้องกลายเป็นองค์กรที่มี



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ศักยภาพสูง เพราะต้องกำกับดูแลให้เป็นกระบวนการยุติธรรมของประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกแห่ง ทุกเวลา 

(One Button One World and Everything)  

 ระยะที่ ๔ กระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่งและอาญาเข้าสู ่ยุคดิจิทัล (Digital) แบบครบ 

ทุกขั้นตอน และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายได้กับต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนสามารถ

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายและเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยองค์กรในกระบวนการยุติธรรม  

มีหน้าท่ีกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และสำหรับกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและล้มละลายนั้นจะมีความสัมพันธ์กับความมั่นคง มั่งค่ัง 

และยั่งยืน ซึ่งมีเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์  

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-

๒๕๓๔) กรมบังคับคดีได้กำหนดเป้าหมายในการขับเคล่ือนภารกิจในระยะ ๒๐ ปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

(กรมบังคับคดี, ๒๕๕๙) 

“ประเทศไทยต้องเป็นประเทศที ่น ่าลงทุนประเทศหนึ ่งในโลก โดยมีกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับ  

การบังคับคดีให้เป็นไปตามข้อตกลงและกฎหมายล้มละลายที่ได้มาตรฐานสากลและทันสมัย มีกระบวนการ

ดำเนินงานท่ีสะดวก รวดเร็ว และประหยัด และนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในทุกกระบวนงาน” 

และกรมบังคับคดีจะดำเนินการภายใต้กรอบดำเนินงาน Easier Anywhere and Better และท่ีสำคัญ

จะต้องยึดมั่นในหลักการดำเนินงาน คือ “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้” โดยมีวิสัยทัศน์และ 

พันธกิจท่ีสำคัญดังนี้ (กรมบังคับคดี, ๒๕๕๙) 

วิสัยทัศน์ คือ 

บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรช้ันนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ 

พันธกิจ คือ 

 (๑) ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี

การวางทรัพย์และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมและ

ตรวจสอบได้ 

 (๒) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของ

ลูกหนี้ การชำระบัญชีวางทรัพย์และการไกล่เกล่ียภายหลังคำพิพากษา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งพัฒนา

ระบบงานสนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 (๓) พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และคำสั ่ง ที ่เกี ่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและ 

เป็นมาตรฐานสากล 

 (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศเพื่อ

นำแนวปฏิบัติท่ีดีในด้านการบังคับคดีมาพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ 

  (๕) พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการ 

 (๖) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญมีจิตสำนึกในการบริการ

อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 

 (๗) พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 (๘) เผยแพร่ความรู ้ทางกฎหมายการบังคับคดีการวางทรัพย์ การไกล่เกลี ่ยภายหลัง 

คำพิพากษา และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องแก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างท่ัวถึง 

 โดยเป้าประสงค์สำคัญของยุทธศาสตร์กรมบังคับคดี ระยะ ๒๐ ปี ม ีรายละเอ ียดดังตาราง  

(กรมบังคับคดี, ๒๕๕๙)



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔       ๔๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๕ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของกรมบังคับคดี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
เป้าหมายในปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๕ ปี  ๑๐ ปี  ๑๕ ป ี ๒๐ ปี  
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

มีระบบการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง การบังคับคดีล้มละลาย การไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท ที ่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ที ่สามารถเชื ่อมโยงระหว่าง ประเทศ มีกฎหมายที่ทันสมัย  
เป็นมาตรฐานสากล มีหน่วยงานบริการพิเศษ (SDU) ภายใต้กำกับดูแล (Regulator) ของกรมบังคับคดี เพื่ออำนวยประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบังคับคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ง่าย เสริมสร้างให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน 
๑.๑ โครงการพัฒนาระบบการบังคับคดี  
การล้มละลาย การขายทอดตลาดทรัพย์ 
รอการขาย และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
E-Enforcement,  
E-Filing, E-Payment, 
E-Evidence,  
E-Insolvency, 
E-Public Action, 
E-Mediation  
ตามหล ักการทำงาน Easier, Anywhere 
และ Better 

พัฒนาระบบการบังคับ 
ให้เป็นไปตามข้อตกลง 
การบังคับคดีล้มละลาย  
การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบการบังคับคดี 
และการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
เป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และ
พัฒนาไปสู่ระบบ 
Digital Economy 

มีการเชื่อมโยงระบบ
การบังคับคดีกับ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

มีการเชื่อมโยงระบบ
การบังคับคดีกับ
ประเทศนอกกลุ่ม
อาเซียน เช่น เอเชีย 
และยุโรป 

มีการเชื่อมโยงระบบ
การบังคับคดีทั่วโลก 

กบค. 

๑.๒ โครงการพัฒนาศูนย์ทรัพย์สินของ
บุคคลล้มละลาย (Data Center of Assets 
of Bankrupted Person) 

มีระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่าง 
นายทะเบียนภาครัฐ 

เป็นศูนย์ข้อมูล
ทรัพย์สินของบุคคล
ล้มละลายที่เชื่อมโยง

เป็นศูนย์ข้อมูล
ทรัพย์สินของบุคคล
ล้มละลายที่เชื่อมโยง

มีศูนย์ข้อมูล
ทรัพย์สินของบุคคล
ล้มละลายที่เชื่อมโยง

กบค. 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔       ๔๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
เป้าหมายในปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๕ ปี  ๑๐ ปี  ๑๕ ป ี ๒๐ ปี  
ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย สำนักงานกำกับ
หลักทรัพย์ และ 
ตลาดหลักทรัพย์  
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและ
สถาบันการเงิน 
ทุกประเภท เพ่ือ 
ใช้ในการสืบค้น
ทรัพย์สินทุกประเภท
ของบุคคลที่ถูกพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาดและ
ล้มละลาย 

ข้อมูลภาครัฐและ
สถาบันการเงินใน
ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

ข้อมูลภาครัฐและ
สถาบันการเงินใน
ประเทศเอเชีย 

ข้อมูลภาครัฐและ
สถาบันการเงินใน
ประเทศทั่วโลก 

๑.๓ โครงการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบให้
มีความทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และอนุส ัญญาระหว่าง
ประเทศ (เช่น คณะกรรมาธิการกฎหมาย
การค ้ า ร ะหว ่ า ง ปร ะ เทศ  (UNCITRAL)  
และกรอบการประเมินความยาก-ง ่ายใน 
ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธ ุ ร ก ิ จ  (Ease of Doing 

- กฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับ 
การบังคับคดี 
มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 
อนุสัญญาระหว่าง

- พัฒนากฎหมายให้
ทันสมัยสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับ
อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศอย่างต่อเน่ือง 

- พัฒนากฎหมายให้
ทันสมัยสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับ
อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศอย่างต่อเน่ือง 

- พัฒนากฎหมายให้
ทันสมัยสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล
และสอดคล้อง 
กับอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ
อย่างต่อเน่ือง 

กบค. 
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รับผิดชอบ ๕ ปี  ๑๐ ปี  ๑๕ ป ี ๒๐ ปี  
Business) และรายงานการปฏ ิบ ั ติ ตาม
ม า ต ร ฐ า นก ฎหม า ย  ROSC (Report of 
Observance of Standards and Codes) 
ของธนาคารโลก 

ประเทศ และรายงาน
การปฏิบัติตาม
มาตรฐานกฎหมาย 
ROSC 

- เป็นปัจจัยบวกต่อ 
การประเมิน เพ่ือ 
จัดอันดับของประเทศ
ตามกรอบความยาก-
ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ (Ease of Doing 
Business) ของ
ธนาคารโลก 

- เป็นปัจจัยบวกต่อ
การประเมิน เพ่ือ 
จัดอันดับของประเทศ
ตามกรอบความยาก-
ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ (Ease of 
Doing Business) 
ของธนาคารโลก 

- เป็นปัจจัยบวกต่อ 
การประเมินเพ่ือจัด
อันดับของประเทศ
ตามกรอบความยาก-
ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ (Ease of 
Doing Business) 
ของธนาคารโลก 

- สร้างความเชื่อมั่น
แก่นักลงทุน 
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  
และช่วยส่งเสริม
ความสามารถ 
ในการแข่งขันของ
ประเทศให้อยู่
ระดับสูงข้ึน และ
ความน่าสนใจ 
ในการลงทุน 
ในประเทศไทย 
รวมทั้งการสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศได้อย่าง
มั่นคงและย่ังยืน 

๑.๔ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบังคับคดี
และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีให้
เป็นฐานข้อมูลกลาง 

- ระบบฐานข้อมูลกลาง
ทางคดี (คลังข้อมูล)  
ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่

- ระบบฐานข้อมูล
กลาง (คลังข้อมูล)  
ที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานทะเบียน

- ระบบฐานข้อมูล
กลาง (คลังข้อมูล)  
ที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานทะเบียน

- ระบบฐานข้อมูล
กลาง (คลังข้อมูล)  
ที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานทะเบียน

กบค. 
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เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือใช้ใน 
การสืบค้นข้อมูลและ
ติดตามทรัพย์สิน 

ภาครัฐด้าน 
ความมั่นคง  
สถาบันการเงิน และ
หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

ภาครัฐด้าน 
ความมั่นคง  
สถาบันการเงิน และ
หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

ภาครัฐด้าน 
ความมั่นคง  
สถาบันการเงิน และ
หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายกับ 
ประเทศทั่วโลก 

๑.๕ โครงการปรับบทบาท และรูปแบบ 
การ ให ้ บ ร ิ กา ร  (Business Model) ของ 
กรมบังคับคดี จากผู้ปฏิบัติงาน (Operator) 
เป็นผู้กำกับดูแล (Regulator) 

- มีกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็น
เจ้าพนักงานบังคับคดี
และเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เอกชน 

- จัดต้ังหน่วยนำร่อง
บริการรูปแบบพิเศษ 
(SDU) หรือหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ 
ในการบังคับ
หลักประกันของ
ภาคเอกชนและ

- มีกฎหมายและ
ระเบีบยที่เกี่ยวข้องใน
การเปลี่ยนฐานะ 
เจ้าพนักงานบังคับคดี
และเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์  
ทำหน้าท่ีในการกำกับ
ดูแล (Regulator) 

- จัดต้ังหน่วย SDU 
หรือหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ 

- ปรับเปลี่ยนฐานะ
เจ้าพนักงานบังคับคดี
และเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ เป็น 
ผู้กำกับดูแล 
(Regulator) 

- ปริมาณคดีค้าง 
ในแต่ละปีลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๐ 
จนกระทั่งเป็นศูนย์ 
(Zero Backlog) 
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รับผิดชอบ ๕ ปี  ๑๐ ปี  ๑๕ ป ี ๒๐ ปี  
ให้บริการกับภาครัฐ
และภาคเอกชน 

๑.๖ โครงการจ ั ดต ั ้ ง สำน ั กฝ ึ กอบรม 
ผู้ทำหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีเอกชน 
และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (Institute of 
Civil Enforcement Office and Trustee) 
เพื ่อพัฒนาองค์ความรู ้บ ุคลากรและเพ่ือ
เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ 

- มีกฎหมายรองรับ 
การจัดต้ัง 
สำนักฝึกอบรมเป็น
หน่วยงานพิเศษ SDU 
และจัดทำข้อบังคับ
และมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- พัฒนาวิชาชีพ 
เจ้าพนักงานบังคับคดี
และเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ 

- พัฒนาบุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นมืออาชีพ
อย่างต่อเน่ืองด้วย
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ
เดียวกัน 

- พัฒนาบุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นมืออาชีพ
อย่างต่อเน่ืองด้วย
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ
เดียวกัน เป็นที่
ยอมรับของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

- เป็นศูนย์กลาง 
การพัฒนา 
เจ้าพนักงาน 
บังคับคดีและ 
เจ้าพนักงาน 
พิทักษ์ทรัพย์ 
ในอาเซียน 

กบค. 

๑ . ๗  แ ผ น ง า น ใ ห ้ ค ว า ม ช ่ ว ย เ ห ลื อ
ผู้ประกอบการรายย่อยและขนาดกลางและ
ขนาดเล ็ก (Micro) เกษตรกร ประชาชน 
และการสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการผลิตของประเทศ 

- กฎหมายด้าน 
การบังคับคดีที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจ
ขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม  
มีความทันสมัย 

- พัฒนาองค์ความรู้ใน
ด้านกฎหมายและ
เสริมสร้างวินัย 
ทางการเงินและ
ความรู้ทางการเงิน 
(Financial Literacy) 

- พัฒนาองค์ความรู้ 
ในด้านกฎหมายและ
เสริมสร้างวินัย 
ทางการเงินและ
ความรู้ทางการเงิน 
(Financial Literacy) 

- ผู้ประกอบการ 
รายย่อยและ 
ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (Micro) 
เกษตรกร ประชาชน 
มีองค์ความรู้ด้าน

กบค. 
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รับผิดชอบ ๕ ปี  ๑๐ ปี  ๑๕ ป ี ๒๐ ปี  
- หน่วยงานให้
คำปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการรายย่อย
และขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (SMEs) 
เกษตรกร ประชาชน 
- พัฒนาองค์ความรู้ใน
ด้านกฎหมายและ
เสริมสร้างวินัยทาง
การเงินและความรู้
ทางการเงิน 
(Financial Literacy) 

กฎหมาย และ
ความรู้ทางการเงิน 

- การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของ 
ลูกหน้ี ไม่ให้เกิด 
การย้อนกลับมา 
เป็นหน้ี ซึ่งเป็น 
การป้องกันอย่าง
ย่ังยืน 

๑.๘ โครงการพัฒนาความร ่วมม ือทาง
วิชาการและการแลกเปลี ่ยนความรู ้และ
ประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และให้ความร่วมมือกับธนาคารโลก (WB) 
บริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) องค์กร
ร ะ ห ว ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ต ่ า ง  ๆ  แ ล ะ ค ณ ะ 
กรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศ (UNCITRAL) 

- ความร่วมมือทาง
วิชาการและ 
การแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์  
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- ศูนย์กลางการพัฒนา
องค์ความรู้ และ

- ระบบการบังคับคดี
รองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียนและ 
การบังคับคดี
ล้มละลายข้ามชาติ 

- งานบังคับคดี
ยกระดับสู่

- งานบังคับคดี
ยกระดับสู่
มาตรฐานสากล 
เป็นที่ยอมรับของ
ประเทศทั่วโลก 

 กบค. 
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รับผิดชอบ ๕ ปี  ๑๐ ปี  ๑๕ ป ี ๒๐ ปี  
การศึกษาดูงานด้าน
การบังคับคดีแพ่งและ
ล้มละลายในอาเซียน 

- งานบังคับคดี
ยกระดับสู่
มาตรฐานสากล 
เป็นที่ยอมรับของ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

มาตรฐานสากล 
เป็นที่ยอมรับของ
ประเทศเอเชีย 

๑.๙ โครงการพัฒนาระบบการรายงาน 
การวิเคราะห์สถิติเพื ่อส่งส ัญญาณให้กับ
ระบบเศรษฐกิจไทยและศึกษาวิจัยผลของ
การบังค ับคดีต่อระบบเศรษฐกิจ ในม ิติ
กฎหมายและ เศรษฐศาสตร ์ หร ื อน ิ ติ
เศรษฐศาสตร์ (Law and Economics) 

- มีดัชนีชี้วัด 
การบังคับคดี 
(Enforcement 
Index) เพ่ือวิเคราะห์
ผลทวีคูณ (Multiplier 
Effect) ของการบังคับ
คดีต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
และผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP) 

- มีดัชนีชี้วัด 
การบังคับคดี 
(Enforcement 
Index) เพ่ือวิเคราะห์
ผลทวีคูณ 
(Multiplier Effect) 
ของการบังคับคดี 
ต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
และผลิตภัณฑ์มวล

 - นำผลการพัฒนา
ดัชนีระบบการจัดทำ
รายงานและ
ผลการวิจัย มาใช้
เป็นกรอบแนวทาง
ในการกำหนด
แผนการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล 
การดำเนินงาน 
นโยบายปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายและ

กบค. 
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เสนอ กรมบังคับคดี 
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รับผิดชอบ ๕ ปี  ๑๐ ปี  ๑๕ ป ี ๒๐ ปี  
- มีระบบการจัดทำ
รายงานตัวเลข 
การบังคับคดีที่
เก่ียวข้องกับระบบ
เศรษฐกิจ 

รวมในประเทศ 
(GDP) 
อย่างต่อเน่ือง รองรับ
ต่อบริบทสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 

- พัฒนาระบบ 
การจัดทำรายงาน
ตัวเลขการบังคับคดี 
ที่เกี่ยวข้องกับ 
ระบบเศรษฐกิจ 
อย่างต่อเน่ืองรองรับ
ต่อบริบทสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 

กฎระเบียบที่
เก่ียวข้องต่าง ๆ  
อันจะเป็น 
การเสริมสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขันของ
ประเทศและ 
สร้างความเชื่อมั่น 
ในการลงทุน 

ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นมาตรฐานสากล สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศอย่างต่อเน่ือง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ กับทุกภาคส่วน
ทั้งในและต่างประเทศ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสทธิภาพและสอดรับกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นผู้กำกับดูแล (Regulator) และมุ่งมั่นเสริมสร้างความรับรู้ทางกฎหมาย 
ให้ประชาชนเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
๑.๑ โครงการพัฒนาระบบการบังคับคดี  
การล้มละลาย การขายทอดตลาดทรัพย์ 

พ ั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
กระบวนการยุติธรรม 

ระบบการบังคับคดี 
และการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี

มีการเชื่อมโยงระบบ
การบังคับคดีกับ

มีการเชื่อมโยงระบบ
การบังคับคดีกับ
ประเทศนอกกลุ่ม

มีการเชื่อมโยงระบบ
การบังคับคดีทั่วโลก 

กบค. 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔       ๔๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
เป้าหมายในปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๕ ปี  ๑๐ ปี  ๑๕ ป ี ๒๐ ปี  
รอการขาย และการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
E-Enforcement,  
E-Filing, E-Payment, 
E-Evidence,  
E-Insolvency, 
E-Public Action, 
E-Mediation 
ตามหล ักการทำงาน Easier, Anywhere 
และ Better 

เป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ
พัฒนาไปสู่ระบบ 
Digital Economy 

ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

อาเซียน เช่น เอเชีย 
และยุโรป 

๑ . ๒  แ ผ น ง า น ใ ห ้ ค ว า ม ช ่ ว ย เ ห ลื อ
ผู้ประกอบการรายย่อยและขนาดกลางและ
ขนาดเล ็ก (Micro) เกษตรกร ประชาชน 
และการสร ้างองค์ความร ู ้ด ้านกฎหมาย 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตของประเทศ 

- กฎหมายด้าน 
การบังคับคดี 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม  
มีความทันสมัย 

- หน่วยงานให้
คำปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการรายย่อย
และขนาดกลางและ

- พัฒนาองค์ความรู้ 
ในด้านกฎหมายและ
เสริมสร้างวินัย 
ทางการเงินและ
ความรู้ทางการเงิน 
(Financial Literacy) 

- พัฒนาองค์ความรู้ 
ในด้านกฎหมายและ
เสริมสร้างวินัย 
ทางการเงินและ
ความรู้ทางการเงิน 
(Financial Literacy) 

- ผู้ประกอบการ 
รายย่อยและ 
ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (Micro) 
เกษตรกร ประชาชน 
มีองค์ความรู ้
ด้านกฎหมาย และ
ความรู้ทางการเงิน 
 

กบค. 
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การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔       ๔๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
เป้าหมายในปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๕ ปี  ๑๐ ปี  ๑๕ ป ี ๒๐ ปี  
ขนาดเล็ก (SMEs) 
เกษตรกร ประชาชน 

- พัฒนาองค์ความรู้ 
ในด้านกฎหมายและ
เสริมสร้างวินัย 
ทางการเงินและ 
ความรู้ทางการเงิน 
(Financial Literacy) 

๑.๓ โครงการปรับบทบาท และรูปแบบ 
การ ให ้ บ ร ิ กา ร  (Business Model) ของ 
กรมบังคับคดี จากผู้ปฏิบัติงาน (Operator) 
เป็นผู้กำกับดูแล (Regulator) 

- มีกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็น
เจ้าพนักงานบังคับคดี
และเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เอกชน 
(Private Civil 
Enforcement 
Officer and Trustee) 

- จัดต้ังหน่วยนำร่อง
บริการรูปแบบพิเศษ 

- มีกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ในการเปลี่ยนฐานะ
เจ้าพนักงานบังคับคดี
และเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์  
ทำหน้าท่ีในการกำกับ
ดูแล (Regulator) 

- จัดต้ังหน่วย SDU 
หรือหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ 

- ปรับเปลี่ยนฐานะ
เจ้าพนักงานบังคับคดี
และเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์  
เป็นผู้กำกับดูแล 
(Regulator) 

- ปริมาณคดีค้าง 
ในแต่ละปีลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๐ 
จนกระทั่งเป็นศูนย์ 
(Zero Backlog)  

กบค. 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
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เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
เป้าหมายในปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๕ ปี  ๑๐ ปี  ๑๕ ป ี ๒๐ ปี  
(SDU) หรือ 
หน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษในการบังคับ
หลักประกันของ
ภาคเอกชนและ
ให้บริการกับภาครัฐ
และภาคเอกชน 

๑.๔ โครงการจ ั ดต ั ้ ง สำน ั กฝ ึ กอบรม 
ผู้ทำหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีเอกชน
และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (Institute of 
Civil Enforcement Office and Trustee) 
เพื ่อพัฒนาองค์ความรู ้บ ุคลากรและเพ่ือ
เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ 

- มีกฎหมายรองรับ 
การจัดต้ัง 
สำนักฝึกอบรม 
เป็นหน่วยงานพิเศษ 
SDU และจัดทำ
ข้อบังคับและมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- พัฒนาวิชาชีพ 
เจ้าพนักงานบังคับคดี
และเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ 

- พัฒนาบุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นมืออาชีพ
อย่างต่อเน่ืองด้วย
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ
เดียวกัน 

- พัฒนาบุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นมืออาชีพ
อย่างต่อเน่ืองด้วย
มาตรฐานแห่ง 
วิชาชีพเดียวกัน  
เป็นที่ยอมรับของ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

- เป็นศูนย์กลาง 
การพัฒนา 
เจ้าพนักงาน 
บังคับคดีและ 
เจ้าพนักงาน 
พิทักษ์ทรัพย์ 
ในอาเซียน 
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เสนอ กรมบังคับคดี 
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รับผิดชอบ ๕ ปี  ๑๐ ปี  ๑๕ ป ี ๒๐ ปี  
๑.๕ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
และองค ์ความร ู ้และประสบการณ ์ของ
บุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

 - บุคลากรให้ม ี
ความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะทาง และ 
มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
และ
ภาษาต่างประเทศ 
และมีสหวิชาชีพ 

   

๑.๖ โครงการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ 
ให้มีความทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล และอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ (เช่น คณะกรรมาธิการกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL) และ
กรอบการประ เม ินความยาก -ง ่ าย ใน 
ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธ ุ ร ก ิ จ  (Ease of Doing 
Business) และรายงานการปฏ ิบ ัต ิตาม
ม า ต ร ฐ า นก ฎหม า ย  ROSC (Report of 
Observance of Standards and Codes) 
ของธนาคารโลก 

- กฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การบังคับคดี 
มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 
อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ และรายงาน
การปฏิบัติตาม
มาตรฐานกฎหมาย 
ROSC 

- พัฒนากฎหมายให้
ทันสมัยสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับ
อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศอย่างต่อเน่ือง 

- เป็นปัจจัยบวก 
ต่อการประเมิน 
เพ่ือจัดอันดับ 
ของประเทศตาม 
กรอบความยาก-ง่าย
ในการประกอบธุรกิจ 

- พัฒนากฎหมายให้
ทันสมัยสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับ
อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศอย่างต่อเน่ือง 

- เป็นปัจจัยบวก 
ต่อการประเมิน 
เพ่ือจัดอันดับของ
ประเทศตามกรอบ
ความยาก-ง่าย 
ในการประกอบธุรกิจ 

- พัฒนากฎหมายให้
ทันสมัยสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล
และสอดคล้องกับ
อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศอย่าง
ต่อเน่ือง 

- สร้างความเชื่อมั่น
แก่นักลงทุนใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ และ
ช่วยส่งเสริม

กบค. 
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รับผิดชอบ ๕ ปี  ๑๐ ปี  ๑๕ ป ี ๒๐ ปี  
- เป็นปัจจัยบวก 
ต่อการประเมิน 
เพ่ือจัดอันดับของ
ประเทศตามกรอบ
ความยาก-ง่าย 
ในการประกอบธุรกิจ 
(Ease of Doing 
Business) ของ
ธนาคารโลก 

(Ease of Doing 
Business) ของ
ธนาคารโลก 

(Ease of Doing 
Business) ของ
ธนาคารโลก 

ความสามารถ 
ในการแข่งขันของ
ประเทศให้อยู่
ระดับสูงข้ึน และ
ความน่าสนใจ 
ในการลงทุนใน
ประเทศไทย  
รวมทัง้การสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศได้อย่าง
มั่นคงและย่ังยืน 

๑.๗ โครงการพัฒนาความร ่วมม ือทาง
วิชาการและการแลกเปลี ่ยนความรู ้และ
ประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และให้ความร่วมมือกับธนาคารโลก (WB) 
บริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) องค์กร
ร ะ ห ว ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ต ่ า ง  ๆ  แ ล ะ ค ณ ะ 
กรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศ (UNCITRAL) 

- ความร่วมมือ 
ทางวิชาการและ 
การแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์  
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- ศูนย์กลางการพัฒนา
องค์ความรู้ และ
การศึกษาดูงาน 

- ระบบการบังคับคดี
รองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียนและ 
การบังคับคดี
ล้มละลายข้ามชาติ 

- งานบังคับคดี
ยกระดับสู่
มาตรฐานสากล 

- งานบังคับคดี
ยกระดับสู่
มาตรฐานสากล 
เป็นที่ยอมรับของ
ประเทศทั่วโลก 
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การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔       ๕๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
เป้าหมายในปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๕ ปี  ๑๐ ปี  ๑๕ ป ี ๒๐ ปี  
ด้านการบังคับคดีแพ่ง
และล้มละลาย 
ในอาเซียน 

- งานบังคับคดี
ยกระดับสู่
มาตรฐานสากล 
เป็นที่ยอมรับของ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

เป็นที่ยอมรับของ
ประเทศเอเชีย 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 โดยยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดีทั ้ง ๒ ยุทธศาสตร์นั ้นมีวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ ตัวชี ้วัด และ

แนวทางการดำเนินงานท่ีสำคัญ (Flagship) ในกลยุทธ์แต่ละด้านดังนี้ (กรมบังคับคดี, ๒๕๕๙) 

ตาราง ๖ รายละเอียดการจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดี 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
แนวทางการดำเนินงาน 
ที่สำคัญ (Flagship) ใน 

กลยุทธ์แต่ละด้าน 
ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้าง 
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

มีกลยุทธ์ คือ 
พัฒนาระบบ 
การบังคับให้
เป็นไปตาม
ข้อตกลง  
การบังคับคดี
ล้มละลาย  
การฟ้ืนฟูกิจการ
ของลูกหน้ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. เพ่ือให้การจัด
อันดับความยาก-
ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจของ
ธนาคารโลกที่
เก่ียวข้องกับ 
ตัวชี้วัดที่ ๙ ด้าน 
การบังคับให้เป็นไป
ตามข้อตกลง และ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ด้าน
การแก้ไขปัญหา
ล้มละลาย ได้รับ 
การจัดอันดับ 
การประเมินที่ดีข้ึน 

๑. ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่น่าลงทุน
และมี 
ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของ
ประเทศสูงข้ึน 
เศรษฐกิจของ
ประเทศ 
มีความมั่นคงและ
ย่ังยืน 

๒. กรมบังคับคดี 
เป็นศูนย์กลางด้าน 
การบังคับคดีแพ่ง
และล้มละลายใน
อาเซียน 

๓. กระบวนการ
บังคับคดี และ 
การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี 
เปน็รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถึง
ข้อมูลและ 
การให้บริการได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว 

๑. อันดับการประเมิน
ความยาก-ง่ายใน 
การประกอบธุรกิจของ
ธนาคารโลกที่เกี่ยวข้อง
กับตัวชี้วัดที่ ๙ และ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ต้ังแต่ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ สูงข้ึน
อย่างต่อเน่ือง 

๒. กระบวนงาน 
ด้านการบังคับคดี  
การล้มละลาย  
การขายทอดตลาด
ทรัพย์รอการขาย และ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดีเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ครบ 
ทุกกระบวนงานภายใน
ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

๓. ร้อยละความสำเร็จ
ในการจัดทำข้อเสนอ
เบื้องต้นเก่ียวกับ
รูปแบบการจัดต้ัง
หน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ 

๔. ระดับความสำเร็จ
ของการเสนอปรับปรุง

๑. โครงการพัฒนา 
ระบบการบังคับคดี  
การล้มละลาย  
การขายทอดตลาดทรัพย์
รอการขาย และ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ข้ันบังคับคดีด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
E-Enforcement 
E-Filing 
E-Payment 
E-Evidence  
E-Insolvency 
E-Public Auction  
E- Mediation ตาม
หลักการทำงาน Easier, 
Anywhere และ Better 

๒. โครงการพัฒนา 
ศูนย์ข้อมูลทรัพย์สินของ
บุคคลล้มละลาย (Data 
Center of Assets of 
Bankrupted Person) 

๓. โครงการพัฒนา
กฎหมาย กฎ และระเบียบ
ให้มีความทันสมัย  

๒. เพ่ือให้ 
กรมบังคับคดีเป็น
ศูนย์กลางของ 
การพัฒนา 
ระบบการบังคับคดี 
และเป็นกลไกของ
ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
๓. เพ่ือให้ 
การบังคับคดี และ
การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี 
มีความทันสมัย 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
แนวทางการดำเนินงาน 
ที่สำคัญ (Flagship) ใน 

กลยุทธ์แต่ละด้าน 
สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล  
เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการ
เป็นไปด้วย 
ความสะดวก 
รวดเร็ว ง่าย และ
สามารถเข้าถึงได้
สะดวก และช่วยลด
ความเหลื่อมล้ำ 

๔. กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 
มีความทันสมัย 
และสอดคล้อง
มาตรฐานสากล  
และอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ 

แก้ไขกฎหมายเพ่ือให้
กรมบังคับดีทำหน้าท่ี
ในการกำกับดูแล 
(Regulator) 

๕. กรมบังคับคดีมีดัชนี
ชี้วัดการบังคับคดี 
(Enforcement 
Index) เพ่ือวิเคราะห์
ผลทวีคูณของ 
การบังคับคดีต่อ 
การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

เป็นธรรม และ 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐานสากล และ
อนุสัญญาระหว่างประเทศ
ต่างๆ เช่น 
คณะกรรมาธิการกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ 
และกรอบการประเมิน
ความยาก-ง่าย 
ในการประกอบธุรกิจ และ
รายงานการปฏิบัติตาม
มาตรฐานกฎหมาย ROSC 
(Report of the 
Observance of 
Standards and Codes) 
ของธนาคารโลก 

๔. โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลการบังคับคดี
และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดีให้เป็น 
ฐานข้อมูลกลาง 

๕. โครงการปรับบทบาท 
และรูปแบบการให้บริการ 
(Business Model) ของ
กรมบังคับคตีจาก 
ผู้ปฏิบัติงาน (Operator) 
เป็นผู้กำกับดูแล 
(Regulator) 

๖. โครงการจัดต้ัง 
สำนักฝึกอบรมผู้ทำหน้าท่ี
เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี

๔. เพ่ือให้กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 
มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และ
อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ 
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เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
แนวทางการดำเนินงาน 
ที่สำคัญ (Flagship) ใน 

กลยุทธ์แต่ละด้าน 
เอกชนและเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้บคุลากรและ 
เพ่ือเสริมสร้าง 
ความเป็นมืออาชีพ 

๗. แผนงานให้ 
ความช่วยเหลือกับ
ผู้ประกอบการรายย่อย 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
(SMEs) เกษตรกร 
ประชาชน และการสร้าง
องค์ความรู้ด้านกฎหมาย
และการเงิน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิตของ
ประเทศ 

๘. โครงการพัฒนา 
ความร่วมมือทางวิชาการ
และการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ ์
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และ 
ให้ความร่วมมือกับ
ธนาคารโลก (WB)  
บรรษัทเงินทุนระหว่าง
ประเทศ (IFC) องค์กร
ระหว่างประเทศต่าง ๆ 
และคณะกรรมาธิการ
สหประชาชาติว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศ 
(UNCITRAL) 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
แนวทางการดำเนินงาน 
ที่สำคัญ (Flagship) ใน 

กลยุทธ์แต่ละด้าน 
๙. โครงการพัฒนาระบบ
การรายงานการวิเคราะห์
สถิติเพ่ือส่งสัญญาณให้กับ
ระบบเศรษฐกิจไทย และ
ศึกษาวิจัยผลของ 
การบังคับคดีต่อ 
ระบบเศรษฐกิจ  
ในมิติกฎหมายและ
เศรษฐศาสตร์หรือ 
นิติเศรษฐศาสตร์ (Law 
and Economics) 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการปรับ
สมดุลและ 
พัฒนาระบบ 
การบริหาร
จัดการภาครัฐ  

มีกลยุทธ์คือ 
พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรมให้มี 
ความทันสมัย 
เป็น
มาตรฐานสากล 

๑. เพ่ือให้ 
การบังคับคดี และ
การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี 
มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐานสากล  
เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการ
เป็นไปด้วย 
ความสะดวก 
รวดเร็ว ง่าย และ
สามารถเข้าถึงได้
สะดวก และช่วยลด 
ความเหลื่อมล้ำ 

๑. กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 
มีความทันสมัย  
และสอดคล้อง
มาตรฐานสากล  
และอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ  
มีการบังคับใช้อย่าง
เสมอภาค เป็นธรรม 

๒. ระบบ 
การบริหารงาน 
มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย และรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

๓. บุคลากร 
มีความเชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมาย 
และสหวิชาชีพ 
สามารถปรับตัว 

๑. จำนวนกฎหมาย
ด้านการบังคับคดีม ี
ความทันสมัย และ
สอดคล้อง
มาตรฐานสากล และ
อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศเพ่ิมข้ึน 

๒. บุคลากร 
มีความเชี่ยวชาญ  
เป็นมืออาชีพ  
สามารถปรับตัวเข้ากับ
บริบทของการทำงาน
และความเปลี่ยนแปลง 

๓. ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ 
ด้านกฎหมายและ 
วินัยทางการเงิน 
มีภูมิคุ้มกัน 
ไม่ย้อนกลับมาสู่
กระบวนการบังคับคดี 

๑. โครงการพัฒนา 
ระบบการบังคับคดี  
การล้มละลาย การขาย
ทอดตลาดทรัพย์ 
รอการขาย และ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดีด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
E-Enforcement 
E-Filing 
E-Payment 
E-Evidence  
E-Insolvency 
E-Public Auction  
E- Mediation ตาม
หลักการทำงาน Easier, 
Anywhere และ Better 

๒. แผนงานให้ 
ความช่วยเหลือกับ
ผู้ประกอบการรายย่อย 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

๒. เพ่ือให้ระบบ 
การบริหารงาน 
มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย และรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
แนวทางการดำเนินงาน 
ที่สำคัญ (Flagship) ใน 

กลยุทธ์แต่ละด้าน 
๓. เพ่ือให้กฎหมายที่
เก่ียวข้องกับ 
การบังคับคดี 
มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล  
และอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ 

เข้ากับบริบทของ
การทำงานและ
ความเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔. ประชาชน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านกฎหมายและ
วินัยทางการเงิน 
และไม่ย้อนกลับมา
เป็นหน้ีซ้ำ 
๕. กระบวนการ
บังคับคดี และ 
การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี 
เป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถึง
ข้อมูลและ 
การให้บริการได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว 

๔. มูลค่าผลักดัน
ทรัพย์สินที่ออกจาก
ระบบการบังคับคดี 
เพ่ิมสูงข้ึน (ทั้งน้ี 
ข้ึนอยู่กับอัตรา 
การเติบโต 
ทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ และจำนวน
ทรัพย์ที่รอการขาย) 

๕. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจ/ 
ความเชื่อมั่นต่อ
กระบวนการบังคับคดี 

๖. ระดับความสำเร็จ
ของการเสนอปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย 
เพ่ือให้กรมบังคับคดี 
ทำหน้าท่ีในการกำกับ
ดูแล (Regulator) 

๗. กรมบังคับคดีมีดัชนี
ชี้วัดการบังคับคดี 
(Enforcement 
Index) เพ่ือวิเคราะห์
ผลทวีคูณของ 
การบังคับคดีต่อ 
การเติบโต 
ทางเศรษฐกจิ 
ของประเทศ 

๘. ความสำเร็จของ 
การเป็นเจ้าภาพ 

(SMEs) เกษตรกร 
ประชาชน และการสร้าง
องค์ความรู้ด้านกฎหมาย
และการเงิน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิต 
ของประเทศ 

๓. โครงการปรับบทบาท 
และรูปแบบการให้บริการ 
(Business Model) ของ
กรมบังคับคดีจาก 
ผู้ปฏิบัติงาน (Operator) 
เป็นผู้กำกับดูแล 
(Regulator) 

๔. โครงการจัดต้ัง 
สำนักฝึกอบรม 
ผู้ทำหน้าท่ีเป็น 
เจ้าพนักงานบังคับคดี
เอกชนและเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ (Institute of 
Civil Enforcement 
Officer and Trustee) 
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
บุคลากรและเพ่ือสร้าง
ความเป็นมืออาชีพ 
๕. โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพและ
องค์ความรู้ของบคุลากร
อย่างต่อเน่ือง 

๖. โครงการพัฒนา
กฎหมาย กฎ และระเบียบ
ให้มีความทันสมัย  

๔. เพ่ือเสริมสร้าง
องค์ความรู้ให้แก่
บุคลากรที่ม ี
ความเชี่ยวชาญ 
ด้านกฎหมาย  
และมีความเป็น 
สหวิชาชีพ  
เพ่ือตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
๕. เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
ต้านกฎหมายและ
วินัยทางการเงิน
ให้แก่ประชาชน 
เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของลูกหน้ี
ให้เป็นลูกหน้ีที่มี
คุณภาพ 
๖. เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ 
การบังคับคดีแพ่ง
และคดีล้มละลาย 
ในอาเซียน 
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เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
แนวทางการดำเนินงาน 
ที่สำคัญ (Flagship) ใน 

กลยุทธ์แต่ละด้าน 
ในการจัดประชุม 
และศึกษาดูงาน 
ด้านบังคับคดี 

เป็นธรรม และ 
สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และ
อนุสัญญาระหว่าง 
ประเทศต่าง ๆ เช่น 
คณะกรรมาธิการกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ 
และกรอบการประเมิน
ความยาก-ง่าย 
ในการประกอบธุรกิจ และ
รายงานการปฏิบัติตาม
มาตรฐานกฎหมาย ROSC 
(Report of the 
Observance of 
Standards and Codes) 
ของธนาคารโลก 

๗. โครงการพัฒนา 
ความร่วมมือทางวิชาการ
และการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ ์
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และ 
ให้ความร่วมมือกับ
ธนาคารโลก (WB)  
บรรษัทเงินทุนระหว่าง
ประเทศ (IFC) องค์กร
ระหว่างประเทศต่าง ๆ 
และคณะกรรมาธิการ
สหประชาชาติว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศ 
(UNCITRAL) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๖๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 โดยสามารถสรุปได้ว่า กรมบังคับคดีได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของกรมบังคับคดี  

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ และ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ โดยมีเป้าหมายในการขับเคล่ือนภารกิจของกรมบังคับคดีระยะ ๒๐ ปีให้ประเทศไทยต้องเป็น

ประเทศท่ีน่าลงทุนประเทศหนึ่งในโลก มีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงและกฎหมาย

ล้มละลายที่ได้มาตรฐานสากลและทันสมัย มีกระบวนการดำเนินงานที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัด รวมถึง

นำเอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ทุกกระบวนงาน เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางเป้าหมายในการดำเนินงานให้เกิด 

ผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง อันจะเป็นการช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม และอำนาจ  

ความยุติธรรมให้เกิดแก่ประชาชนโดยส่วนรวมต่อไป (กรมบังคับคดี, ๒๕๕๙) 

 ทั ้งนี้ย ุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของกรมบังคับคดี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่  ๖  

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีกำหนดให้ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

ทันสมัย รองรับการเปล่ียนแปลงของสังคม มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นผลให้

กรมบังคับคดีให้ความสำคัญกับการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งกรมบังคับคดีมีแผนงานหลักคือ “การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย 

เป็นมาตรฐานสากล” ด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมความเชื่อมั่น ศรัทธา ให้ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าท่ี

ของกรมบังคับคดีปรับเปล่ียนกระบวนการทางความคิด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก และมุ่งเน้น

ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในขณะเดียวกันการให้บริการของบุคลากรกรมบังคับคดีต้องเป็นไปด้วยความสุจริต 

โปร่งใส และมีคุณธรรม จึงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึง 

มีการพัฒนาบริหารจัดการงานบริการของกรมบังคับดีอย่างต่อเนื ่อง เพื ่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่  

ประชาชน ด้วยประชาชนจะต้องได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ เพื่อลด 

ความเหลื่อมล้ำให้แก่ประชาชน ทั้งยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึ ้น นอกจากนี้การพัฒนากฎหมายต้องมีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์  

ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทบทวนถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของกฎหมายด้วยการแก้ไขและปรับปรุง

กฎหมายให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งผลักดันกฎหมายให้มีผลบังคับใช้และมีการดำเนินกระบวนการ

ยุติธรรมอย่างสอดคล้องตามหลักสากล มีมาตรฐานและประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากลตามหลักนิติธรรม 

สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ และสร้างโอกาสให้ประชาชน

เข้าถึงความยุติธรรมได้ง่ายข้ึน ตลอดจนนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย

และกระบวนการยุติธรรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (กรมบังคับคดี , 

๒๕๕๙,๒๕๖๓)  
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การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๖๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๖. แนวทางระบบราชการ ๔.๐  

ไทยแลนด์ (Thailand) ๔.๐ หรือประเทศไทย ๔.๐ เป็นนโยบายจากรัฐบาลที่ประกาศใช้แม่แบบ 

(Model) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” และเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว ระบบราชการจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและปฏิรูประบบ

ราชการ รวมถึงบุคลากรท่ีเป็นข้าราชการให้สอดรับและส่งเสริมไทยแลนด์ ๔.๐ ท่ีจะเกิดขึ้น ด้วยเป็นฟันเฟือง

สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลผ่านการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางในการบริหาร

ประเทศ ทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 

สามารถตอบสนองต่อความต้องการและอำนาวจความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างเป็นระบบ (สำนักงาน 

ก.พ., ๒๕๖๐; สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก, ๒๕๖๒) 

โดยระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ ๔.๐ หรือระบบราชการ ๔.๐ มีความสัมพันธ์ในช่วงเวลา

ระหว่างไทยแลนด์ ๑.๐ จนถึง ๔.๐ กับการปฏิรูประบบราชการไทย ๑.๐ จนถึง ๔.๐ ดังนี้ (สำนักงาน ก.พ. , 

๒๕๖๐) 

ตาราง ๗ ความสัมพันธ์ในช่วงเวลาระหว่างไทยแลนด์ ๑.๐ จนถึง ๔.๐ กับการปฏิรูประบบราชการไทย ๑.๐ 
จนถึง ๔.๐ 

ช่วงเวลา ไทยแลนด์ ระบบราชการ 
๑.๐ เน้นการเกษตรและส่งออกสินค้าการเกษตรเป็น

หลัก 
การปฏิรูประบบราชการสมัยรัชกาลที่ ๕ 

เป้าหมาย: ประเทศรายได้ต่ำ ขับเคลื ่อนด้วย
ทรัพยากร 

เป้าหมาย: ระบบราชการที่ใช้ลายมือจริงในการเขียน 
และติดต่อสื ่อสารโดยใช้กระดาษเป็นหลัก ซึ ่งถูก
เรียกว่า “การคัดสำเนา (Face to Face-Based)” 

๒.๐ เน้นอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมพื้นฐานของ
ประเทศ และการใช้แรงงานคนเป็นหลัก 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑ 
(พ.ศ.๒๕๐๔) 

เป้าหมาย: ประเทศรายได้ปานกลาง ขับเคลื่อน
ด้วยประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย: ระบบราชการที่เริ ่มใช้คอมพิวเตอร์ แต่
ยังคงให้ความสำคัญกับการใช้ลายมือจริงในการเขียน 
และติดต่อสื่อสารโดยใช้กระดาษเป็นหลักอยู ่ ซึ่งถูก
เรียกว่า “การถ่ายเอกสาร (Paper-Based)” 

๓.๐ เน้นอุตสาหกรรมหนัก การส่งเสริม การส่งออก 
การลงท ุนและการนำ เข ้ า เทค โนโลย ี จ าก
ต่างประเทศ 

การปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ.๒๕๔๕) 
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ช่วงเวลา ไทยแลนด์ ระบบราชการ 
เป้าหมาย: ประเทศรายได้ปานกลาง ขับเคลื่อน
ด้วยประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย: ระบบราชการที่มีการใช้อิเล็กทรอนิกส์ 
เพื ่อการเตรียมเอกสารอย่างเป็นร ูปธรรม ซึ ่งถูก
เร ียกว ่า “การถ่ายเอกสารด้วยอ ิ เล ็กทรอน ิกส์  
(Electronics-Based)” 

๔.๐ เน้นนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ การปฏิรูประบบราชการเพื ่อรองรับไทยแลนด์ ๔.๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นไป) 

เป้าหมาย: ประเทศรายได้สูง ขับเคลื ่อนด้วย
นวัตกรรม 

เป ้าหมาย : ระบบราชการที ่ประชาชนสามารถ
ติดต่อสื ่อสารกับภาครัฐได้ทุกที ่และทุกเวลาโดย 
ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษและมายังสถานที่จริง ซึ่งถูก
เรียกว่า “การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-
Driven)” 

ที่มา: สำนักงาน ก.พ., ๒๕๖๐, น.๒ 

โดยปริญญ์ บุญดีสกุลโชค (๒๕๕๙ อ้างถึงใน สำนักงาน ก.พ., ๒๕๖๐) ได้กล่าวถึงการปฏิรูประบบ

ราชการไทย (Revolution of Thai Government) ไว้ดังนี้ 

 ระบบราชการ ๑.๐ ได้ริเริ ่มและดำเนินการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ที่มีการปฏิรูประบบราชการ  

เพื่อวางรากฐานประเทศและจัดโครงสร้างในการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวทางสากล จนถึงในสมัยรัชกาล 

ที่ ๗ ที่ได้เริ ่มวางระบบข้าราชการพลเรือนสมัยใหม่ที ่เน้นระบบคุณธรรม (Merit System) เข้ามา ดังนั้น 

จึงมีการเริ่มใช้ระบบราชการ ๑.๐ (Face to face-Based) ให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ ๑.๐ ที่เน้นการเกษตร

และการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นหลักภายในช่วงเวลาดังกล่าว ต่อมาได้มีการปรับเปลี ่ยนและยกระดับ  

ระบบราชการให้กลายเป็นระบบราชการ ๒.๐ (Paper-Based) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๐๔) เป็นต้นมา ซึ่งมุ ่งเน้นอุตสาหกรรมเบาและการใช้แรงงานคนเป็นหลัก ด้วยเป็น

อุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ โดยถูกใช้จนถึงยุครัฐบาลพลเอกชาติชายบนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า ระบบ

ราชการมีความเข้มแข็งและเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศผ่านการบริหารราชการที่มีความชอบธรรมทาง

การเมืองด้วยเหตุผลและกฎหมาย (Legal-Rational Legitimacy) ตามแนวคิดของ Max Weber และหลังจาก

นั้นจึงมีการปฏิรูประบบราชการอีกครั้งในปี พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งมุ ่งเน้นการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื ่อสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคม จนกลายเป็นระบบราชการ ๓.๐ (Electronics-Based)  

ในท้ายท่ีสุด ท้ังนี้ไทยแลนด์ ๓.๐ ยังคงเน้นอุตสาหกรรมเป็นหลัก แต่มีการส่งเสริมในด้านการส่งออก การลงทุน

และการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพิ่มเข้ามา และสุดท้าย ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๙ จวบจนปัจจุบัน 

ประเทศไทยได้มีการปฏิร ูประบบราชการ ๔.๐ (Innovation-driven) เพื ่อรองรับไทยแลนด์ ๔.๐ ตาม 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ ่งมุ ่งเน้นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก และภาครัฐจำเป็นต้อง
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เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปรับตัวให้สามารถอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลได้อย่างเป็น

พลวัต โดยมุ่งเน้นความคล่องตัวเพื่อขับเคล่ือนภารกิจพิเศษ (Agenda-Based) และต้องนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล

มาปรับเปล่ียนระบบราชการให้กลายเป็น Government ๔.๐ ท้ังนี้จะต้องทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทำให้ระบบราชการมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด

และวิธีการทำงานใหม่เพื่อพลิกโฉม (Transform) ให้สามารถเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจและเป็นท่ีพึ่งของประชาชน

ได้อย่างแท้จริงด้วย (สำนักงาน ก.พ., ๒๕๖๐; กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๒๕๖๐) 

 อย่างไรก็ตาม จากการปฏิรูปครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ (ไทยแลนด์ ๓.๐) ได้มีการปรับเปลี ่ยน

กระบวนการบริหารงานรัฐและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ โดยเฉพาะการนำหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public 

Management) เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบราชการ และเพื่อเป้าหมายอันเป็นหัวใจสำคัญของกฎหมาย คือ 

การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงได้ออกพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานราชการยึดถือและนำไปปฏิบัติ สำนักงาน 

ก.พ.ร. จึงได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการหารือด้านกฎหมาย 

รวมถึงการตีความต่าง ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้อง  และได้ร ่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการพัฒนา 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื ่อการสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ  ประกอบด้วย ๔ ระบบ ได้แก่  

(๑) ระบบ รายงานคู่มือสำหรับประชาชน (๒) ระบบรายงานกรณีล่าช้า (๓) ระบบรับเรื ่องร้องเรียน และ  

(๔) ระบบวิเคราะห์กระบวนงานหรือระบบรายงานและสนับสนุน การวิเคราะห์ รวมถึงการเผยแพร่คู่มือผ่าน

เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ซึ่งสามารถสืบค้นคู่มือสำหรับประชาชนได้

โดยง่าย และมีแอปพลิเคชันเปิดให้บริการบนโทรศัพท์เคลื ่อนที ่ (Mobile Application) ชื ่อว่า “คู ่มือ 

ประชาชน” ด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความจำ 

อันเป็นสาระสำคัญของการมีพระราชบัญญัติฯ และประโยชน์ที ่ประชาชนจะได้รับ รวมทั ้งการเตรียม 

ความพร้อมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติผ่านสื่อต่าง ๆ และ

จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและ

แก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นของการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชน (ทศพร 

ศิริสัมพันธ์ และคณะ, ๒๕๖๐) 

 และเพื ่อรองรับไทยแลนด์ ๔.๐ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการกำหนดกรอบแนวทางการปฏิรู ป 

ระบบราชการ ภาครัฐ หรือข้าราชการไว้ว่า จะต้องทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชน (Better Government Happier Citizens) ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานใหม่ โดยการสร้าง
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โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จิตสำนึกและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริตและประโยชน์ส่วนรวม  และได้มี

การจัดระเบียบโครงสร้างใหม่ เพื่อสร้างสมดุลและการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกลไกภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคส่วนอื่น ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งออกแบบโครงสร้างภายในภาครัฐเองให้กระชับและไม่เกิด

ความซับซ้อน โดยมีการวางระบบและวิธีการทำงานใหม่ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ ่งของ

ประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) โดยเฉพาะการมุ ่งเน้นและยึดเอา

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการบริหารงานภาครัฐหรือหลักการบริหารราชการแผ่นดินท่ีดีท้ังหมด ๓ ประการ 

ดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๖๐; สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก, ๒๕๖๒) 

 ๑) การเปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน (Open and Connected Government) 

 ระบบราชการจะต้องมีระบบการทำงานที่เปิดเผยและโปร่งใส โดยบุคคลภายนอกจะต้องสามารถ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม  

ในการตรวจสอบการทำงานได้ รวมทั ้งเปิดกว้ างให้กลไกหรือภาคส่วนอื ่น ๆ เช่น ภาคเอกชน และ 

ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดำเนินการเองออกไปให้แก่  

ภาคส่วนอื ่น ๆ เป็นผู ้ร ับผิดชอบดำเนินการแทน เป็นต้น ทั ้งนี ้จะต้องมีการจัดระเบียบความสัมพันธ์  

ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทำงานแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายบังคับบัญชา 

ในแนวดิ่ง และในขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื ่อมโยงการทำงานในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับ

ประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น (สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ, ๒๕๖๐) 

๒) การเข้าถึงความต้องการในระดับปัจเจกและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  (Citizen-Centric and 

Service-Oriented Government)  

ระบบราชการจะต้องมีการทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคำถามกับตนเองเสมอว่า 

“ประชาชนจะได้อะไร” ด้วยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยท่ีไม่ต้องรอให้

ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ (Proactive Public Services) 

รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ (Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการ

สาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอำนวย

ความสะดวกผ่านการเชื่อมโยงระหว่างระบบราชการด้วยกันเอง เพื่อให้การให้บริการเกิดขึ้นได้ในจุดเดียว 

รวมถึงประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาผ่านช่องทางต่าง ๆ ท้ังการติดต่อมาด้วย

ตนเอง เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือแอปพลิเคชัน เป็นต้น ตามความต้องการของตนเอง 

(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๖๐) 
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๓) มีขีดสมรรถนะและทันสมัย หรือการเป็นภาครัฐอัจฉริยะ (Smart and High Performance 

Government) 

ระบบราชการต้องทำงานโดยมีการเตรียมการณ์และวางแผนไว้ล่วงหน้า ทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

การสร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชา เพื่อตอบโต้กับโลกแห่ง  

การเปลี่ยนแปลงอย่างฉบับพลัน เพื่อสร้างคุณค่า ความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเท่าทัน ตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น

สำนักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทำให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมกับ

บทบาทของตนเอง (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๖๐) 

โดยสามารถสรุปได้ว่า ข้าราชการทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

โดยการพัฒนาตนเองให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งร่วมสร้างระบบดิจิทัลในภาครัฐด้วยการมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนากลไก 

ระบบงาน ระบบการบริการ รูปแบบการดำเนินงานขององค์กร (Service and Work Process Redesign)  

ให้เป็นระบบท่ีมีการเช่ือมโยงและบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 

และระหว่างภาครัฐกับประชาชน เพื่อการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน (Co-Creation) และเพื่อ 

การพัฒนางานภาครัฐที่มีมูลค่าสูงขึ้น (High Value Jobs) ในการทำงาน โดยจะต้องรู้ เข้าใจ และสามารถใช้

เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ต้องติดตามทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับและ

ปรับตัวให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลง และพัฒนารูปแบบ วิธีคิด และวิธีการทำงานให้สามารถใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) ได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อท้ังประเทศชาติและประชาชน (กรมบังคับคดี, ๒๕๖๒) 

 นอกจากนี้ ความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ได้นั ้นจะต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ  

อย่างน้อย ๓ ประการ ได้แก่ (สำนักงาน ก.พ., ๒๕๖๒; สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๖๐; 

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก, ๒๕๖๒) 

  (๑) การสานพลังระหว่างภาคร ัฐและภาคส่วนอื ่น ๆ ในสังคม (Collaboration) คือ  

การยกระดับการทำงานจากการประสานงานกัน (Coordination) หรือการทำงานด้วยกัน (Cooperation) 

ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) โดยถือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมือง ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ท่ีจะต้อง

มีการจัดระบบให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดม และ

นำเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงมีการยอมรับความเส่ียงและรับผิดชอบ
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ต่อผลสำเร ็จท ี ่ เก ิดขึ ้นร ่วมกันเพื ่อพ ัฒนาประเทศหรือแก้ป ัญหาความต้องการของประชาชนท ี ่มี  

ความสลับซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง  

  (๒) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) คือ การคิดค้นและหาวิธีการหรือศึกษาเรื ่องใหม่ ๆ 

เพื่อให้เกิดผลกระทบในระดับใหญ่ (Big impact) และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ 

โดยต้องปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะให้สามารถตอบโจทย์  

ความท้าทายของประเทศ หรือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ และอาศัยรูปแบบ

ห้องปฏิบัติการ (GovLab/Public Sector Innovation Lab) และใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความรู ้สึกนึกคิด 

(Empathize) ก่อนจะสร้างจินตนาการ (Ideate) และการพัฒนาต้นแบบ (Prototype) เพื่อปฏิบัติจริงและ

นำไปขยายผลต่อไป  

  (๓) การปรับเข้าสู ่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) คือ การผสมผสานการจัดเก็บและ

ประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud Computing) อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน และเครื่องมือเพื่อใช้

ในการทำงานร ่วมกัน (Collaboration tool) ทำให้สามารถติดต่อก ันได้แบบเร ียลไทม์ (Real-Time)  

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินการการให้บริการของราชการ สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด  

 นอกจากนี้ในส่วนของข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นจะต้องได้รับการปรับเปลี่ยน

กระบวนการทางความคิดหรือวัฒนธรรมการทำงานใหม่ โดยให้ตนเองกลายเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ 

(Public Entrepreneurship) การเพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็น และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

ตนเอง มุ่งสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนีที่ ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถแสดงบทบาทของ  

การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Chang Leader) เพื่อสร้างคุณค่า (Public Value) และประโยชน์สุขให้แก่

ประชาชนและส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง (สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก, ๒๕๖๒) 

 โดยสามารถสรุปและเปรียบเทียบระหว่างระบบราชการแบบเดิมและระบบราชการแบบใหม่ได้  

ดังตาราง (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๖๐) 
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โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๘ การเปรียบเทียบระหว่างระบบราชการแบบเดิมและระบบราชการแบบใหม่ของประเทศไทย 

ลำดับที่ ระบบราชการแบบเดิม ระบบราชการแบบใหม่ 
๑ การทำงานแยกตามภารกิจของ 

แต่ละหน่วยงาน แม้จะมีการทำงาน
ประสานกันระหว่างหน่วยงาน แต่ยังคงไม่ใช่
การบูรณาการอย่างแท้จริง (Autonomy, 
Separation) 

การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างแท้จริง  
ในเชิงยุทธศาสตร์ ต้ังแต่ระดับการวางนโยบาย 
ไปจนถึงการนำไปปฏิบัติ (Collaboration) 

๒ การทำงานยังไม่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
อย่างเต็มรูปแบบและยังเป็นการทำงาน 
ตามสายบังคับบัญชาในแนวดิ่ง 
(Fragmentation, Hierarchy, Silo, 
Vertical Approach) 

การทำงานมีการเช่ือมโยงผ่านระบบดิจิทัล 
อย่างเต็มรูปแบบต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
เช่ือมโยงทุกส่วนราชการในการบริการประชาชน
และมีการบังคับบัญชาในแนวนอน (End-to-End 
Process Flow, Cross-Boundary 
Management, Program/Project 
Management Office, Horizontal 
Approach) 

๓ ให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างตายตัว
ตามสิทธิพื้นฐานของบุคคลท่ีรัฐกำหนด 
(Standardization) 

ให้บริการตามความต้องการเฉพาะบุคคล 
ซึ่งสามารถออกแบบ/เลือกรูปแบบ/วิธีการ 
ในการขอรับบริการได้ (Customization, 
Personalization) 

๔ ระบบการทำงานในแบบอนาล็อก (Analog) ระบบการทำงานท่ีปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ 
(Digitalization) 

๕ การดำเนินงานเชิงรับตามสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้น (Passive) 

การดำเนินงานท่ีตอบสนองทันที/ทันเวลา/เชิงรุก
และทันต่อการเปล่ียนแปลง มีการคาดการณ์ไว้
ล่วงหน้า (Pro-Active) 

๖ ยึดกฎเกณฑ์ และมุ่งเน้นแต่การปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมาย (Rule-Based, 
Performance-Oriented) 

สร้างนวัตกรรม มีการควบคุมอย่างชาญฉลาด  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Innovation, 
Smart Regulation, Results-Oriented) 

๗ ปฏิบัติงานตามนโยบาย ขับเคล่ือนโดย
ภาครัฐเป็นศูนย์กลาง (Government-
Driven) 

ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen-Centric) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๖๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ลำดับที่ ระบบราชการแบบเดิม ระบบราชการแบบใหม่ 
๘ ระบบการทำงานท่ีล่าช้าและมีต้นทุนสูง 

(Red Tape, Costly) 
สร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชน  
ทำน้อยได้มาก (Creating Value for The 
Public, Doing More and Better with Less) 

๙ เปิดเผยข้อมูลตามท่ีร้องขอเฉพาะราย/
เปิดเผยข้อมูลจำกัด (Close System, 
Upon Request Only) 

เปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ (Default) ในรูปแบบท่ี
สามารถนำไปใช้ได้ในทันทีโดยไม่ต้องรองขอ 
(Open System, Open Access) 

๑๐ การปฏิบัติงานตามข้ันตอนแบบเดิม ๆ 
(Routine Work) 

สามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการ
ทำงานในรูปแบบเดิมและสามารถตอบสนองได้
ทันที (Non-Routine Problem Solving, Real 
Time Capability) 

๑๑ ต่างหน่วยงานต่างทำงานกันตามลำพัง  
โดยไม่มีการแบ่งปันทรัพยากรเพื่อใช้งาน
ร่วมกัน (Stand Alone) 

แบ่งปันทรัพยากรในการทำงานร่วมกัน  
เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน (Shared Services) 

๑๒ การวางนโยบายและปฏิบัติงานโดยใช้
ความรู้สึก และคาดเดาเอาเอง (Intuition) 

ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อมูล ความต้องการ
ของประชาชน และวางนโยบายท่ีสามารถนำไป
ปฏิบติัให้เกิดผลได้จริง (Data-Driven, 
Demand-Driven, Actionable Policy 
Solutions) 

๑๓ บริการประชาชนเฉพาะในเวลาราชการ 
(Office-Hours Only) 

บริการประชาชนตลอดเวลา (On-Demand 
Services) 

๑๔ มีความเช่ียวชาญ/ชำนาญเฉพาะทาง 
(Expert/Specialist) 

มีความสามารถในการใช้ความรู้ สติปัญญา และ
ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาและ 
สร้างคุณค่า (Knowledge Worker)  
มีความสามารถในการเรียนรู้ (Educability)  
และมีเหตุผลในเชิงจริยธรรม (Ethicality) 

๑๕ ข้าราชการแบบด้ังเดิม (Public 
Administrator) 

มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public 
Entrepreneurship) 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๖๐ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๖๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ทั ้งนี ้จะต้องมีการจัดระเบียบโครงสร้างใหม่เพื่อสร้างสมดุลและจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง  

กลไกภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งออกแบบโครงสร้างภายใน

ภาครัฐเองให้กระชับและไม่เกิดความซ้ำซ้อนด้วย (สำนักงาน ก.พ., ๒๕๖๐) 

 โดยการยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและรองรับ

ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยให้สามารถเป็นท่ีน่าเช่ือถือและไว้วางใจ รวมถึงเป็นท่ีพึ่งของประชาชนโดยแท้จริง

นั้นจะต้องอาศัยคุณลักษณะสำคัญ ๑๐ ประการตามระบบราชการ ๔.๐ ดังนี้ (สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก , 

๒๕๖๒) 

  (๑) ทำงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส เอื้อให้บุคคลภายนอกและประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ 

  (๒) ทำงานเชิงรุก แก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และสร้างคุณค่า 

  (๓) การแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เชื่อมโยงการทำงานเข้าด้วยกันอย่างเป็นเอกภาพ

เบ็ดเสร็จในจุดเดียว 

  (๔) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ มีฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุน  

การวางแผนยุทธศาสตร์ และการตัดสินใจในการทำงาน 

  (๕) การปรับรูปแบบการทำงานให้คล่องตัวและรองรับการประสานงานแนวระนาบและ 

ในลักษณะเครือข่าย 

  (๖) ทำงานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า ตอบสนองต่อสถานการณ์ ทันเวลา มีการวิเคราะห์

ความเส่ียงท้ังในระดับองค์การและในระดับปฏิบัติการ 

  (๗) เปิดกว้างให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม และถ่ายโอนภารกิจให้เอกชนไปดำเนินการ

แทนได้ 

  (๘) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ความคิดริเริ่ม และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการทำงาน  

ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง 

  (๙) บุคลากรทุกระดับพร้อมรับการเปล่ียนแปลงตนเอง สู่องค์การท่ีมีความทันสมัยและมุ่งเน้น

ผลงานท่ีดี 

  (๑๐) ให้ความสำคัญกับบุคลากร ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพสูง พัฒนาอย่างเหมาะสมตาม

บทบาทหน้าท่ี สร้างความผูกพัน สร้างแรงจูงใจ และมีแผนเชิงรุกรองรับการเปล่ียนแปลงด้านบุคลากร 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๗๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 โดยสามารถสรุปการวางระบบและวิธีการทำงานของระบบราชการ ๔.๐ ได้ดังภาพประกอบ  

 

ภาพประกอบ ๒ การวางระบบและวิธีการทำงานของระบบราชการ ๔.๐ 

ที่มา: สำนักงาน ก.พ., ๒๕๖๐, น.๑๔ 

๗. การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 

 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดกลไกในการขับเคลื ่อนการนำเครื ่องมือประเมินสถานการณ์เป็น 

ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ท่ีนำไปใช้ในการยกระดับการบริหารจัดการองค์การไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ 

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำเอาเครื่องมือไปวิเคราะห์องค์การด้วยตนเอง เพื่อปรับปรุงองค์กรและ  

นำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรไปสู่การยกระดับองค์กรให้เป็น  

ระบบราชการ ๔.๐ ดังกล่าวได้ โดยมีหลักการท้ังหมด ๕ ข้ันตอน ดังนี้ (สำนักงาน ก.พ.ร., ม.ป.ป.) 

 ๑) การประเมินตนเอง (Self Assess) คือ การที ่ส ่วนราชการเริ ่มทำการประเมินตนเองด้วย 

การรวบรวมข้อมูลในการดำเนินการและตัวชี้วัดต่างๆ ที่มี ว่าสามารถตอบข้อกำหนดต่าง ๆ ได้หรือไม่  

มีการรวบรวมข้อมูลและการติดตามประเมินผลเพื ่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างไร และมีคู ่มือและเอกสาร  

ในการถ่ายทอดการดำเนินการที่เป็นระบบตามแนวทางในการเมินตามคู่มือ “การประเมินสถานะของ

หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ แนวทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐”  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๗๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๒) การช้ีบ่งจุดท่ีต้องปรับปรุง (Identify Gap) คือ ขั้นตอนหลังจากการประเมินตนเอง จะต้องทบทวน

ว่าผลการประเมินที่ได้ตรงกับระดับพัฒนาการหรือไม่ หัวข้อที่ยังไม่ได้ดำเนินการมีความเป็นไปได้เพี ยงใด  

ส่วนใดท่ีขาดหายไป และมีข้อมูลท่ีต้องรวบรวมและดำเนินการอีกมากน้อยเพียงใด  

 ๓) การกำหนดเรื ่องสำคัญที ่ต้องลงมือทำ (Set Priorities for Improvement) ในการวางแผน 

การปรับปรุงอาจมีบางเรื่องที่สำคัญและต้องลงมือดำเนินการก่อน หรือเป็นเรื่องต่อเนื่องจากการดำเนินการ 

ท่ีจะนำไปสู่ผลลัพธ์ของเรื่องอื่น ซึ่งบางเรื่องอาจต้องค้นหาเครื่องมือหรือศึกษาแนวทางจากตัวอย่างท่ีเป็นเลิศ 

(Best Practices) ท่ีมีส่วนราชการหรือภาคเอกชนดำเนินการสำเร็จมาแล้ว  

 ๔) การนำไปปฏิบัต ิ ( Implement Solutions) คือ การกำหนดผู ้ร ับผิดชอบและแผนงานใน 

การปรับปรุง การติดตามประเมินผล และตัววัดผลท่ีเกี่ยวข้อง  

 ๕) การวัดผลการปรับปรุง (Measure Results and Impacts) คือ การประเมินผลการปรับปรุงว่า

สำเร็จตามตัวชี้วัดและแผนการปรับปรุง และเกิดประสิทธิผลในการดำเนินการมากน้อยเพียงใด ก่อนเริ่มต้น

วงจรใหม่อีกครั้ง  

 โดยมีแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ ดังนี้ (สำนักงาน ก.พ.ร., 

ม.ป.ป.) 

 ๑) การประเมินตนเอง (Self Assess) คือ เมื ่อหน่วยงานภาครัฐได้ประเมินสถานการณ์เป็นระบบ

ราชการ ๔.๐ ด้วยตนเองและมีผลการประเมินตั้งแต่ ๓๕๐ คะแนนขึ้นไป ให้สามารถยื่นความจำนงขอรับ 

การตรวจรับรอง ณ พื้นท่ีปฏิบัติงานเพื่อตรวจรับรองสถานการณ์เป็นระบบราชการ ๔.๐  

 ๒) การตรวจสอบผลการประเมินเบื ้องต้น (Screen) คือ สำนักงาน ก.พ.ร. จะตรวจสอบผล 

การประเมินตนเองของหน่วยงานในเบ้ืองต้นเพื่อยืนยันผลคะแนน  

 ๓) การตรวจรับรอง ณ พื้นท่ีปฏิบัติงาน (Site Visit) คือ หน่วยงานท่ีได้รับการยืนยันผลคะแนนต้ังแต่ 

๓๕๐ คะแนนขึ้นไป สำนักงาน ก.พ.ร. จะจัดให้มีผู้ตรวจรับรองฯ ไปตรวจ ณ พื้นท่ีปฏิบัติงาน เพื่อการพิจารณา

รับรองสถานะในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ และจะได้รับการพิจารณาตามหลัก เกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ สาขา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐต่อไป  

 โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ ๔.๐ มีทั ้งหมด ๗ หมวด (อ้างอิง  

ตามเกณฑ์ PMQA ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๘) ดังนี้ (สำนักงาน ก.พ.ร., ม.ป.ป.) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๗๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หมวดท่ี ๑ การนำองค์การ ประกอบด้วย (๑) ระบบการนำองค์กรท่ีสร้างความยั่งยืน (๒) การป้องกัน

ทุจริตและสร้างความโปร่งใส (๓) การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายท้ังภายในและ

ภายนอก และ (๔) คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและการมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ 

 หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย

และสร้างนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง (๒) เป้าหมายยุทธศาสตร์ทั ้งระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้อง  

พันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ (๓) แผนงานขับเคล่ือนลงไปทุกภาคส่วน และ (๔) การติดตามผล การแก้ไขปัญหา 

และการรายงานผล 

 หมวดที่ ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย (๑) ระบบข้อมูลและ

สารสนเทศที ่ทันสมัยเพื ่อการบริการและการเข้าถึง (๒) การประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน  

(๓) การสร้างนวัตกรรม การบริการและตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม และ (๔) กระบวนการแก้ไข  

ข้อร้องเรียนท่ีรวดเร็วและสร้างสรรค์ 

 หมวดที ่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ ประกอบด้วย (๑) การกำหนดตัววัด 

เพื่อการติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล (๒) การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัดในทุกระดับ เพื่อการแก้ปัญหา  

(๓) การใช้ความรู้และองค์ความรู้ของส่วนราชการในการแก้ปัญหาเรียนรู้และมีเหตุผล และ (๔) การบริหาร

จัดการข้อมูล สารสนเทศ และการปรับระบบการทำงานเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ 

 หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร ประกอบด้วย (๑) ระบบการจัดการบุคลากรตอบสนองยุทธศาสตร์

และสร้างแรงจูงใจ (๒) ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ( ๓) การสร้าง

วัฒนธรรมการทำงานท่ีดี และความร่วมมือ และ (๔) ระบบการพัฒนาบุคลากร 

 หมวดท่ี ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ประกอบด้วย (๑) กระบวนการทำงานเช่ือมโยงต้ังแต่ต้นจนจบ 

นำไปสู ่ผลลัพธ์ที ่ต้องการ (๒) การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ การให้บริการ  

(๓) การลดต้นทุน การใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน และ (๔) การมุ่งเน้น

ประสิทธิผล ท้ังองค์กรและผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ประเทศ 

 หมวดท่ี ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ ประกอบด้วย (๑) ด้านพันธกิจ (๒) ด้านผู้รับบริการและประชาชน 

(๓) ด้านการพัฒนาบุคลากร (๔) ด้านการเป็นต้นแบบ (๕) ด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 

ส่ิงแวดล้อม และ (๖) ด้านการลดต้นทุน สร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ  

และการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ ๔.๐ มีระดับการพัฒนาทั้งหมด ๓ ระดับ ได้แก่ 

(สำนักงาน ก.พ.ร., ม.ป.ป.) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๗๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๑) ระดับพื้นฐาน (Basic) คือ การมีผลการประเมินเทียบเท่า ๓๐๐ คะแนน ส่วนราชการที่มีคะแนน

ประเมินโดยรวมในระดับ ๓๐๐ คะแนน จะมีแนวทางและการดำเนินการในเรื ่องสำคัญในทุกหมวด และ  

มีการถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ จนเกิดประสิทธิผล ตอบสนองพันธกิจและหน้าที ่ของ 

ส่วนราชการ ซึ่งถือว่ามีแนวคิดริเริ่มไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐  

 ๒) ระดับก้าวหน้า (Advance) คือ การมีผลการประเมินเทียบเท่า ๔๐๐ คะแนน ส่วนราชการ  

ท่ีมีคะแนนประเมินโดยรวมในระดับ ๔๐๐ คะแนน จะมีแนวทางและการดำเนินการในเรื่องสำคัญในทุกหมวด 

และมีการถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ จนเกิดประสิทธิผล ตอบสนองพันธกิจและหน้าที่ของ  

ส่วนราชการ และเชื่อมโยงกับความต้องการและการบรรลุเป้าหมายของประเทศ ซึ่งถือว่ามีการพัฒนาตาม  

แนวทางการเป็นระบบราชการ ๔.๐  

 ๓) ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance) คือ การมีผลการประเมินเทียบเท่า ๕๐๐ คะแนน  

ส่วนราชการท่ีมีคะแนนประเมินโดยรวมในระดับ ๓๐๐ คะแนน จะมีแนวทางและการดำเนินการในเรื่องสำคัญ

ในทุกหมวดอย่างเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ จนเกิดประสิทธิผล ตอบสนองพันธกิจและ

หน้าที ่ของส่วนราชการ และเชื ่อมโยงกับความต้องการและการบรรลุเป้าหมายของประเทศ โดยมี  

การบูรณาการไปยังทุกภาคส่วน จนเกิดการพัฒนาตามแนวทางการเป็นระบบราชการ ๔.๐ จนเกิดผล  

๘. แนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี 

กรมบังคับคดี (กบค.) เป็นหนึ่งในองค์กรท่ีจำเป็นต้องมีการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ 

เช่นกัน โดยจะต้องปฏิบัติตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ๔.๐ เพื่อเตรียมความพร้อมและ

เข้ารับการตรวจประเมินการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เพื่อดำเนินการขับเคล่ือนและยกระดับกรมบังคับคดีไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ 

ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้อย่างแท้จริง โดยการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของ  

กรมบงัคับคดีนั้นมีรายละเอียดสำคัญดังนี้ (กรมบังคับคดี, ๒๕๖๒) 

 ในยุคสังคมปัจจุบัน หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนล้วนให้ความสำคัญกับคุณภาพการให้บริการ

ตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการให้บริการจนประชาชนเกิดความพึงพอใจ  

ด้วยจะส่งผลให้องค์กรมีความน่าเช่ือถือและมีภาพลักษณ์ที่ดี ซึ ่งกรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ี  

ให้ความสำคัญของการให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นการให้บริการ 

ที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ยึดหลัก เป็นธรรม ง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และมองประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง ซึ่งกรมบังคับคดีได้มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการอำนวย



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๗๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ความสะดวกในการให้บริการประชาชนให้เป็นไปในรูปแบบทิศทางเดียวกัน และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีการปฏิบัติงานที ่สอดคล้องกับบริบทตามรัฐ ธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการ

ลูกค้าด้วยความเป็นเลิศ (Customer Service Excellence: CSE) ของ The Government Standard UK  

ซึ่งเป็นมาตรฐานของประเทศอังกฤษที่ใช้ในการประเมินผลหน่วยงานบริการภาครัฐทั้งหมด โดยมีเป้าหมาย  

๕ ประการ ได้แก่ ๑) รู้ว่าใครเป็นลูกค้า ๒) นโยบายในการให้บริการ ๓) คุณภาพของข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล 

๔) การส่งมอบ และ ๕) คุณภาพในการให้บริการแนวทางการให้บริการ (กรมบังคับคดี, ๒๕๖๒) 

 โดยกรมบังคับคดีมีแนวทางในการให้บริการท่ีสำคัญ ๔ ด้าน ดังนี้ (กรมบังคับคดี, ๒๕๖๒) 

 ๑) ด้านผู้รับบริการ คือ การต้องคำนึงถึงความเข้าใจผู้รับบริการ ความพึงพอใจ และความผูกพัน 

 ๒) ด้านวัฒนธรรมองค์กร คือ การต้องมีนโยบายและวัฒนธรรมการให้บริการที่จะทำให้มั่นใจว่า

ผู ้รับบริการทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และขีดความสามารถและทัศนคติของ

บุคลากรท่ีจะต้องมีทักษะและเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ 

 ๓) ด้านสารสนเทศ คือ มีการกำหนดคุณภาพสารสนเทศที่จะสามารถให้ผู ้รับบริการใช้งานได้ง ่าย  

มีช่องทางต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม และการเข้าถึงสารสนเทศจะต้องให้ผู้รับบริการเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 

 ๔) ด้านคุณภาพการให้บริการ คือ ต้องคำนึงถึงกระบวนการให้บริการในทุกบริการทุกช่องทางอย่าง

ชัดเจน และสิ่งแวดล้อมการให้บริการจะต้องมีความสะดวก มีคุณภาพ มีแผนการบริหารความต่อเนื่องใน 

การให้บริการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ และมีระเบียบปฏิบัติในเรื่องข้อร้องเรียนท่ีจะจัดการกับปัญหา

ได้อย่างเต็มท่ี เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำอีกในอนาคต 

 และมาตรฐานในการให้บริการของกรมบังคับคดีนั้นประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน ดังนี้ (กรมบังคับคดี, 

๒๕๖๒) 

 ๑) มาตรฐานกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ประกอบด้วย 

  (๑) แจ้งข้อมูลให้ทราบเรื่องขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการ ณ จุดบริการ 

เช่น การติดป้าย โปสเตอร์ ประกาศ เผยแพร่ผ่านสื ่อประชาสัมพันธ์ และรวมถึงจัดให้มีการเผยแพร่ 

บนส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ท้ังแบบออนไลน์/ออฟไลน์ เป็นต้น 

  (๒) ให้บริการตามลำดับขั้นตอนขอรับบริการก่อนและหลังอย่างเป็นธรรม โดยจัดการ  

ด้วยระบบคิด และระบบสารสนเทศ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๗๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  (๓) ให้บริการด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมกับสภาพงานบริการ หรือตามประกาศระยะเวลา

แล้วเสร็จของงาน 

  (๔) ให้บร ิการด้วยความสะดวกรวดเร ็ว ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดให้ม ีการบร ิการ  

แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 

  (๕) มีคู ่ม ือการให้บริการประชาชน สำหรับเผยแพร่ให้กับผู ้ร ับบริการ รวมถึงจัดให้มี  

การเผยแพร่บนส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ท้ังแบบออนไลน์/ออฟไลน์ 

  (๖) มีระบบประเมินผลการให้บริการแบบทันท่วงที หลังจากปิดงานให้บริการและให้สรุปผล

เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส และจัดให้มีกระบวนการปรับปรุงการให้บริการจากข้อเสนอแนะตามระยะเวลา 

 ๒) มาตรฐานส่ิงอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย 

  (๑) มีจุดให้บริการอย่างเพียงพอต่อผู้รับบริการ 

  (๒)  มีมุมให้คำปรึกษา หรือสอบถาม สำหรับผู้รับบริการทั้งรายใหม่และรายเก่า หรือ  

ผู้ท่ีต้องการรับคำปรึกษาแนะนำเพิ่มเติม 

  (๓) มีวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือท่ีพร้อมสำหรับการให้บริการ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 

หรือเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 

  (๔) มีจุดบริการหรือสถานท่ีสำหรับกรอกเอกสร รวมถึงแบบฟอร์ม และอุปกรณ์ เช่น ปากกา 

และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีจำเป็นและเพียงพอกับจำนวนผู้รับบริการ เป็นต้น 

  (๕) มีส่ิงอำนวยความสะดวกภายในสำนักงานฯ สำหรับรองรับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ เช่น 

น้ำด่ืม มุมเครื่องด่ืม มุมหนังสือ นิตยสาร เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับค้นหาข้อมูลสารสนเทศการให้บริการของ

กรมบังคับคดี เป็นต้น 

  (๖) มีท่ีนั่งรออย่างเพียงพอ 

  (๗) มีป้ายประกาศบอกขั้นตอนการให้บริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ ป้ายแสดง

กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ป้ายแสดงรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาติดต่อขอรับ

บริการ ป้ายแสดงอัตราค่าธรรมเนียม หรือป้ายแสดงรายละเอียดอื่น ๆ สำหรับผู้รับบริการ 

  (๘) มีกระดานแสดงผังตำแหน่งและ/หรือรายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๗๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  (๙) มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกสำนักงานฯ เช่น ห้องสุขา ตู้เอทีเอ็ม ทางลาดสำหรับ

คนพิการ หรือท่ีจอดรถสำหรับผู้รับบริการ เป็นต้น 

  (๑๐) มีป้ายบอกทางไปจุดรับบริการและป้ายบอกสถานที่ตั ้งของสิ่งอำนวยความสะดวก

ภายนอกของสำนักงาน 

  (๑๑) สถานท่ีให้บริการในภาพรวมมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

  (๑๒) จัดให้มีจุดรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับฟัง 

ความคิดเห็น เป็นต้น 

 ๓) มาตรฐานการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ประกอบด้วย 

  (๑) มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อย่างน้อย ๑ คน ด้านหน้าจุดให้บริการ ซึ่งจะต้องสามารถ

ให้บริการเบื้องต้นได้ เช่น สามารถตรวจเอกสาร/หลักฐานช่วยเหลือผู้รับบริการในการกรอกแบบ แนะนำ 

ตอบข้อสักถาม ช้ีแจงข้อสงสัย และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น 

  (๒) มีเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการประจำจุดให้บริการอย่างพอเพียงต่อภาระงาน 

  (๓) เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีให้บริการมีความกระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมท่ีจะให้บริการ

อย่างสุภาพและเป็นมิตรตลอดเวลา 

  (๔) เจ้าหน้าที่แสดงความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอรับสิ่งตอบแทน  

ไม่รับสินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น 

  (๕) เจ้าหน้าท่ีให้บริการเท่าเทียมกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

  (๖) ให้เจ้าหน้าที ่ผู ้ให้บริการปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการในแต่ละกรณี ได้แก่  

การสนทนาทางโทรศัพท์ การให้บริการหน้าจุด/เคาน์เตอร์ให้บริการ การให้บริการปรึกษาแนะนำงานบังคับคดี 

และการให้คำแนะนำและติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการในกลุ่มงานบังคับคดี 

 ๔) มาตรฐานการแต่งกายของเจ้าหน้าท่ี ประกอบด้วย 

  (๑) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแต่งกายในชุดเครื่องแบบตามระเบียบกรมบังคับคดี หรือระเบียบ/

คำส่ังอื่น ๆ เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๗๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  (๒) เจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการแต่งกายในชุดเครื่องแบบประจำสำนักงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ  

๑ วัน นอกจากกำหนดในข้อ (๑) และ (๒) แล้ว ให้เจ้าหน้าที ่ผู ้ให้บริการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตาม  

ประเพณีนิยม 

 โดยกรมบังคับคดีได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง 

และเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีผ่านการตรวจประเมินได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ

สะดวก (GECC) มาอย่างต่อเนื่องถึง ๒ ปี ทั ้งในระดับส่วนกลางกับรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ  

การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว One Stop Service และส่วนสำนักงานฯ ซึ่งมาตรฐานการให้บริการ

ทั้งหมดข้างต้นนั้นจะนำมาให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับการให้บริการของกรมบังคับคดีให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน และสร้างภาพลักษณ์ที ่ดี รวมทั ้งความเชื ่อมั ่นแก่ประชาชน ที ่มุ ่งเน้นให้ประชาชน  

เป็นศูนย์กลาง อันจะทำให้ประชาชนผู้รับบริการเข้าถึงบริการของกรมบังคับคดีได้อย่างง่ายและสะดวกต่อไป 

ทั้งนี ้กรมบังคับคดีได้มีแผนงานในการปรับปรุงเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐ ตาม

รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ ๔.๐ (Application Report) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

ดังนี้ (กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓) 

ตาราง ๙ แผนงานการปรับปรุงเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐ 

ลำดับที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ ปีที่ดำเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยี 

๑ การจัดทำระบบเชื่อมข้อมูลจากศาล
ยุติธรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กรมบังค ับคดีสามารถเช ื ่อมข้อม ูลจากศาล
ยุต ิธรรม ซ ึ ่ง เป ็นการเพิ ่มประส ิทธ ิภาพใน
กระบวนการทำงานด้านบังคับคดีแพ่ง 

๒ ก า ร จ ั ด ท ำ ร ะ บ บ บ ู ร ณ า ก า ร
ฐานข้อมูลด ้านการบังค ับคดีกับ
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กรมบังคับคดีมีฐานข้อมูลแบบบูรณาการ โดยมี 
การเชื่อมโยงกันระหว่างระบบงานบังคับคดแีพ่ง 
ระบบบังคับคดีล้มละลาย ระบบฟื้นฟูกิจการ
ลูกหนี้ และระบบอื่น ๆ ที ่มีความจำเป็นต้อง
เชื่อมโยงกัน 

แผนพัฒนานวัตกรรม 
๑ การพัฒนากระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
กระบวนการทำงานของกรมบังค ับคด ี เป็น 
ระบบดิจิทัล ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบรรลุ
เป้าหมายในกระบวนการบังคับคดี 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๗๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ลำดับที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ ปีที่ดำเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
แผนพัฒนาเครือข่าย และความร่วมมือ 

๑ การจัดทำระบบยื่นคำร้องคดีแพ่ง
ทางอ ิเล ็กทรอนิกส์ E-Filing To-
Do-List 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ประชาชนได้รับการบริหารที ่สะดวก รวดเร็ว  
เป็นธรรม และโปร่งใส โดยสามารถติดต่อกับ
หน่วยงานภายในกรมบังคับคดีทั ่วประเทศได้  
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๒ การจัดทำระบบงานฟื ้นฟูกิจการ
ข อ ง ล ู ก ห น ี ้  E-Reorganization 
Data Management 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ฐานข้อมูลการฟ้ืนฟูกิจการลูกหน้ีมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ 
ลดระยะเวลาในการดำเนินการเก่ียวกับการฟ้ืนฟู
กิจการลูกหน้ี 

๓ การจ ัดทำระบบงานบ ังค ั บค ดี
ล ้ ม ล ะ ล า ย  E-Insolvency Case 
Management 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ประชาชนได้รับการบริการที ่สะดวก รวดเร็ว  
เป็นธรรม และโปร่งใส โดยสามารถยื ่นคำร้อง 
ในคดีล้มละลายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

๔ การจัดทำระบบงานบังคับคดีแพ่ง 
E-Civil Case Management 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

การดำเนินการบังค ับคดีแพ่งมีความโปร่งใส  
โดยประชาชนสามารถติดตามผลการดำเนินการ
ด้านการบังคับคดีแพ่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้ 

๕ ระบบติดตามข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

การจ ัดการร ้อง เร ียนของกรมบ ังค ับคด ีมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้ร้องเรียนสามารถยื่นคำร้อง 
ตรวจสอบระยะเวลาการดำเนินการ และสถานะ
ข้อร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 โดยการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมบังคับคดีสู่ระบบราชการ ๔.๐ นั้น  

มีรายละเอียดสำคัญดังนี้ (กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓) 

 กรมบังคับคดี ได้นำเอายุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรอบความร่วมมือด้านต่างประเทศและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้รับบริการและ  

ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนทบทวนแผนปฏิบัติราชการและผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ผ่านกระบวนการ  

มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งยังเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาประเทศต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นต้น 

มาใช้ในการกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของแผนในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ คือ “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่

องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” และตั้งเป้าหมายความเป็นเลิศเพื่อดำเนินการ

พัฒนาไปสู่กรมบังคับคดี ๔.๐ (LED ๔.๐) ไว้ทั้งหมด ๕ ด้าน เรียกว่า “LED ๕ Excellence” ประกอบด้วย  

(๑) การบริหารจัดการคดีสู ่ความเป็นเลิศ (Case Management Excellence) (๒) นวัตกรรมและระบบ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๗๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การทำงานที ่ เป ็นเล ิศ ( IT Excellence) (๓) ระบบฐานข้อม ูลท ี ่ เป ็นเล ิศ ( Information Excellence)  

(๔) บุคลากรมีศักยภาพท่ีเป็นเลิศ (HR Excellence) และ (๕) ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Organization 

Excellence) เพื่อให้มีระบบการนำองค์การ ซึ่งแผนการขับเคล่ือน LED ๔.๐ มีเป้าหมายในการดำเนินงานดังนี้ 

(กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓) 

ตาราง ๑๐ ตัวชี้วัดตามแนวทาง LED ๕ Excellence 

Excellence ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
การบริหารจัดการคดีสู่ความเป็นเลิศ 
(Case Management Excellence) 

ร้อยละคดีค้าง ๑๐ ปี ท่ีสามารถปิดได้ ร้อยละ 
๓๕ 

ร้อยละ 
๓๕ 

ร้อยละ 
๓๕ 

ร้อยละคดีที่ไกล่เกลี่ยได้สำเร็จ ๘๕ ๘๕ ๘๕ 
นวัตกรรมและระบบการทำงานที่
เป็นเลิศ (IT Excellence) 

ร้อยละการพัฒนาระบบงานการบังคับ
คดีให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๖๐ ๗๐ ๘๐ 

จำนวนระบบการทำงานที่มีการปรับปรุง ๓ ๖ ๙ 
จำนวน Best Practice ของการ เป็น
หน่วยงานต้นแบบดิจิทัล 

๓ ๖ ๙ 

ระบบฐานข้อมูลที่เป็นเลิศ 
(Information Excellence) 

ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 

๖๐ ๗๐ ๘๐ 

ร้อยละความสำเร ็จของการนำระบบ
สารสนเทศไปใช้ 

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

บุคลากรมศีักยภาพที่เป็นเลิศ (HR 
Excellence) 

ร ้อยละบุคลากรทีม ี ่ศ ักยภาพตามที่
องค์กรกำหนด 

๗๐ ๘๐ ๙๐ 

ส ัดส ่วนผ ู ้บร ิหารที ่ม ีความพร ้อมข้ึน
ตำแหน่งต่อจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด 

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

ยกระดับองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ 
(Organization Excellence) 

ระดับการประเมินองค์การตามเกณฑ์ 
PMQA ๔.๐ 

๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ 

 

 ในขณะเดียวกันยังมีการกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  

ท่ีประกอบด้วย (๑) การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ (๒) การเปล่ียนผ่านกระบวนการทำงานสู่

ยุคดิจิทัลของบุคลากร (๓) การยกระดับกระบวนการทำงานสู่ World Class (๔) การยกระดับบุคลากรสู่ 

ความเป็นมืออาชีพและเป็นสหวิชาชีพ ๕) บูรณาการฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และกำหนด

ตัวชี้วัด พร้อมทั้งถ่ายทอดเป้าหมายดังกล่าวสู่ระดับต่าง ๆ ในองค์กรอย่างสอดคล้องกัน และมีการกำหนด

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคลากรทุกระดับจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้ค่านิยม “I AM LED” 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๘๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

อันส่งผลให้การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดีสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง  

(กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓) 

ตาราง ๑๑ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดีกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์อื่น ๆ  

แผนระดับที่ 
๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ ๒๐ ปี  

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๘๐) 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๖ 

  

แผนระดับที่ 
๒ 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้อง

กับกรมบังคับคดี 

ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๘ ด้านที่ ๒๐ ด้านที่ ๒๑ ด้านที่ ๒๒ 

แผนปฏิรูปประเทศที่
สอดคล้องกับกรมบังคับคดี 

ด้านที่ ๒ ด้านที่ ๓ ด้านที่ ๔ ด้านที่ ๕ ด้านที่ ๙ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๖ 

  

แผนระดับที่ 
๓ 

ร่างแผนแม่บทการ
บริหารงานยุติธรรม ฉบับที่ ๓ 

(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ 

 

แผนปฏิบัติราชการระยะ  
๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)  

ของกระทรวงยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๓ 

  

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของ

กรมบังคับคดี 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๔ 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๘๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๓ ระบบการนำองค์การของกรมบงัคับคดี 
ที่มา: กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓ 

และในภาพรวมของกรมบังคับคดีในฐานะที่เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมนั้น สามารถ

สรุปได้ว่า กรมบังคับคดีมีภารกิจหลักด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  

การชำระบัญชี การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ และการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี ซึ่งมีหน่วยงาน

ในสังกัดท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๑๑ แห่ง ภายใต้การนำองค์การของผู้นำระดับสูงท่ีเป็นระบบ

และมุ่งเน้นการมีประสิทธิผล และขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ท่ีบูรณาการไปกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของ



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๘๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ชาติในการ “ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ขจัดความทุกข์ยากของประชาชน ส่งเสริมความอยู่ดีมีสุข และ  

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” กรมบังคับคดีมีงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมถึง

สมรรถนะหลักของกรมบังคับคดีที่ว่า “มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายการบังคับคดี และกระบวนการทำงาน 

ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้” มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและผลักดันเป้าหมายการดำเนินการให้  

พัฒนาไปสู่ LED ๔.๐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้กรมบังคับคดีมีงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ดังนี้   

(กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓) 

 ๑) งานด้านภารกิจหลัก (Function Based) คือ หน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยอำนาจหน้าท่ี 

ดังนี้ (กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓) 

  (๑) ดำเนินการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลายตามคำส่ังศาล 

  (๒) ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำส่ังศาล 

  (๓) ดำเน ินการตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของผู ้ม ีส ่วนได้เส ียเพื ่อร ับส่วนแบ่งจากคดี  

การตรวจสอบค่าใช้จ่ายและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบังคับคดี 

  (๔) การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลในฐานผู้ชำระบัญชีตามคำส่ังศาล 

  (๕) การรับวางทรัพย์จากลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิ์วางทรัพย์ 

  (๖) ดำเนินการประเมินราคาทรัพย์ 

  (๗) ดำเนินการเกี ่ยวกับการเดินหมาย คำคู ่ความ หนังสือ หรือประกาศของศาล หรือ

หน่วยงานในสังกัดกรม 

  (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม ตามรัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามคำส่ังศาล 

  (๙) การบังคับคดีทางปกครอง 

 ๒) งานด้านนโยบายรัฐบาล (Agenda Based) คือ หน้าที่ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่ง

ประกอบด้วยอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ (กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓) 

  (๑) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนของ

ทรัพย์สินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๘๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  (๒) บูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาคราชการและภาคเอกชนในลักษณะที่เปิดกว้างและ

เช่ือมโยงกัน 

  (๓) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและ 

ผู้มีส่วนได้เสียได้รับบริการด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยและการวางทรัพย์อย่างสะดวก โปร่งใส และ  

เป็นธรรม 

  (๔) การพัฒนาและแก้ไขปรับปร ุงกฎหมายด้านการบังคับคดีให้ทันสมัยกับบร ิบทท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

 ๓) งานระดับพื้นที่ (Area Based) คือ การตอบสนองต่อความเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศใน

ด้านสังคมให้เกิดความยั่งยืนโดยมุ่งอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก และสร้าง

ประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ด้วยการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการบังคับคดี

และบูรณาการกับหลักปรัชญาศาสตร์พระราชาเพื่อให้แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ไม่เกิดปัญหาซ้ำ ลดความเสี่ยงใน

การเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี โดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับฐานรากหรือตามต่างจัดหวัดที่เป็นกลุ่มเปราะบาง 

ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างต้นแบบเชิงพื้นท่ีผ่านกระบวนการ “บ ว ร” (บ้าน วัด ส่วนราชการ) 

(กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓) 

 ๔) งานด้านนวัตกรรม ( Innovation Based) คือ การให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรม 

การบริการผ่านช่องทางเว็บไซต์ (Website) แอปพลิเคชนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) และ 

Kiosk ได้แก่ (กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓) 

  (๑) ระบบ Web Service เช่ือมโยงหมายบังคับคดี 

  (๒) ระบบงานสนับสนุนกระบวนการบังคับคดีแพ่ง กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท และกระบวนการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้  

  (๓) ระบบสนับสนุนการให้บริการผู้มีส่วนได้เสีย



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔       ๘๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 โดยมีระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรองรับแนวทางระบบราชการ ๔.๐ และไทยแลนด์ ๔.๐ ที่เรียกว่า LED ๔.๐ ดังนี้ (กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, 

๒๕๖๓) 

ตาราง ๑๒ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดี 

ไทยแลนด์ ๔.๐ (Thailand ๔.๐) 
กรมบังคับคดี ๔.๐ (LED ๔.๐) 

LED ๕ Excellence ประกอบด้วย Case Management Excellence/IT Excellence/Information Excellence/HR Excellence/ Organization Excellence 
Input Process Output & Outcome Stakeholders 
ศาล 

Web Service เชื่อมโยง
หมายบังคับคดี 
- ศาลแพ่ง 
- ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ 
- ศาลแพ่งธนบุร ี

ระบบงานสนับสนุน
กระบวนการ 
บังคับคดีแพ่ง 

- E-Civil Case 
Management System 

ระบบงานสนับสนุน 
กระบวนการคดีล้มละลาย 

- E-Insolvency Case 
Management System 

- Asset Tracking 
- Deblor Data Center 

ระบบงานสนับสนุน
กระบวนการ 

ฟื้นฟูกิจการลูกหน้ี 

- E-Reorganization 
Case Management 

System 

ระบบงานสนับสนุน 
กระบวนการไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาท 

- E-Reorganization 
Case Management 

System 

Web Service 
ให้บริการ Service 
Any Time Work 

Any Where 

- ระบบคลงัข้อมูล
ผู้บริหาร (LED REP) 

- MIS 

ระบบงานสนับสนุน 
การให้บริการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของกรมบังคับคดี 

- LED Property 
- LED Property+ 
- ABC 
- LED Streaming 

ระบบงานสนับสนุนการให้บริการกับผู้มีส่วนในกระบวนการบังคับคดี 
 - E-Service   - E- Payment   – E – Tracking 
 - E – Filing   - E-EDC    – E-Announcement 

ระบบงานสนับสนุน (Support Process) 
- E-Project Management  – E-HR DPIS  – GFIMS  – E-Tracking (บุคลากร)  - ระบบการเงิน – E-Budgeting – ระบบเรื่องร้องเรียน 

ดำเนินการภายใต้ความมุ่งมั่นตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
I AM LED (I = Integrity, A = Accountability, M = Management, L = Learning, E = Excellence, D = Digital)  

“บริการด้วยรอยยิ้ม บริหารด้วยหลักการ บริบาลด้วยหลักธรรม” 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๘๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 นอกจากนี้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมบังคับคดีสู่ระบบราชการ 

๔.๐ นั้นได้ดำเนินการผ่านการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาสู่ LED ๔.๐ สู่ความเป็นเลิศใน ๕ ด้านหลักท่ีเรียกว่า 

“LED ๕ Excellence” ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เพื่อพัฒนาไปสู่ Digital Economy และไทยแลนด์ ๔.๐ ที่มี

ความสามารถทางการแข่งขันและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ด้วยการเป็นประเทศ

ที่น่าลงทุนและทำธุรกิจติดอันดับโลก ซึ่งระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดีนั้นประกอบด้วยคุณลักษณะ

สำคัญทั้งหมด ๓ มิติ ได้แก่ มิติที ่ ๑ ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน มิติที ่ ๒ ระบบราชการ  

ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมิติที่ ๓ ระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ (กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓) 

 ๑) มิติท่ี ๑ ระบบราชการท่ีเปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน 

 ผู้บริหารของกรมบังคับคดีจะเป็นผู้นำและส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม  

ความโปร่งใส และมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและความมีจริยธรรม โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของ

ค่านิยมร่วมสำหรับบุคลากรท่ีทุกคนควรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างท่ัวถึง เพื่อ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยได้นำแนวคิด Triple Bottom Line ที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล้อมมากำหนดยุทธศาสตร์ในลักษณะ Sustainability Balanced Scorecard ท้ังในมิติของ

คนและความร ู ้  ม ิต ิกระบวนการ ๔ ภายใน และมิต ิความยั ่งย ืน พร ้อมกำหนดตัวชี ้ว ัดด้านพันธกิจ  

ด้านปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านทรัพยากรบุคคล ตลอดจนตัวชี้วัดสำคัญท่ีส่งผลบวกต่อ

ยุทธศาสตร์ประเทศ ได้แก่ (๑) ร้อยละมูลค่าผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบบังคับคดี (๒) ร้อยละความเช่ือมั่น

ในกระบวนการบังคับคดีสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู ้รับบริการ (๓) คะแนน  

การประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) (๔) ร้อยละ

ความสำเร็จของไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันการบังคับคดี และ (๕) ร้อยละความสำเร็จตามแผนบูรณาการเช่ือมโยง

ข้อมูลความร่วมมือกับหน่วยงานอื ่น (บันทึกความเข้าใจ (MOU)) นอกจากนี ้ ยังมุ ่งเน้นประสิทธิภาพ 

การให้บริการประชาชน โดยวิเคราะห์กระบวนการที่สำคัญที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสียและปรับกระบวนการ

ทำงานจากองค์การแบบเดิมไปสู่องค์การที่เปิดกว้าง โดยมีการปฏิบัติร่วมกันกับหน่วยงานกลาง ส่วนราชการ

ภูมิภาค ท้องถิ่น และภาคเอกชน ในบทบาททั้งผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือด้วยการเชื่อมโยงการให้บริการ

ข้อมูลเข้าด้วยกัน เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์กับนายทะเบียนทั้งหมด ๑๖ หน่วยงาน เช่น ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานประกันสังคม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่นำไปสู่  

การพัฒนาข้อมูลลูกหนี้คดีล้มละลาย (Debtor Data Center) จนทำให้กรมบังคับคดีสามารถรวบรวมทรัพย์

ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังดำเนินการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล เพื่อ



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๘๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

แก้ไขปัญหาตามนโยบายรัฐบาล เช่น เชื ่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  

การเช่ือมโยงข้อมูลกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร การเช่ือมโยงฐานข้อมูลกับ

กรมที่ดินเข้ากับการประกาศขายทอดตลาดในรูปแบบ Land Map เพื่อทำให้การแสดงภาพที่ตั ้งทรัพย์มี 

ความชัดเจนและถูกต้อง รวมถึงอยู่ในรูปแบบภาพ ๓ มิติ เป็นต้น โดยกรมบังคับคดีสามารถติดตามผล  

การดำเนินงานผ่านทางระบบสารสนเทศ (Intranet) แบบ Real-Time ในรอบความถี่ที่กำหนด และรายงาน

ตรงไปยังผู้บริหารระดับสูง เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุและหาวิธีแก้ไขได้อย่างต่อเนื่องและทันท่วงที รวมทั้งสรา้ง

การรับรู ้และความเข้าใจแก่ผู ้รับบริการ รวมถึงประชาชนในเรื ่องที่สำคัญ ผ่ านสื่อสาธารณะตามรูปแบบ

มาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (Standard Dialogue) ของ ก.พ.ร. 

และเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ไปยังผู ้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย  

โดยแผนขับเคล่ือน LED ๔.๐ มีทิศทางในการดำเนินงานดังนี้ (กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓) 

ตาราง ๑๓ แผนขับเคล่ือนสู่ LED ๔.๐ 

Wave ๑ 
ENSURE to ENVISION 
รับรู้เข้าใจเป้าหมายองค์กร 

Wave ๒ 
ENHANCE to EMPOWERMENT 
เพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วย

สภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม 

Wave ๓ 
ENSURE to ENVISION 

บรรลคุวามเป็นเลิศทั้ง ๕ ด้าน 

Collaboration 
ทบทวนฐานข้อมูลด้านบังคับคดีแพ่ง/
ล้มละลาย/ฟื้นฟูกิจการฯ (ผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้เสีย และคู่ความร่วมมือ) 

ปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้าน
ข้อมูลการบังคับคดี 

ฐานข้อมูลพร้อมใช้/ระบบบริการข้อมูล 
พร้อมใช้ พร้อมให้บริการ 

Innovation 
กำหนดนโยบายการปรับปรุง
กระบวนการอย่างต่อเน่ือง 
(Continuous Improvement) 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับ Best 
Practice ระดับส่วนงาน 

การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์กร 

Digitalization 
กำหนดนโยบายการปรับปรุง
กระบวนการอย่างต่อเน่ือง 
(Continuous Improvement) 

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการทั้ง  
๔ ด้าน ได้แก่ Hardware Software 
Peopleware และ Dataware 

E-Enforcement 
E-Service 
Work Anywhere 
บุคลากรมคีวามเป็นมืออาชีพ (K-S-A) 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๘๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๒) มิติท่ี ๒ ระบบราชการท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 กรมบังคับคดีได้ออกแบบกระบวนการบริหารจัดการที่มุ ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเป็น

ศูนย์กลาง ครอบคลุมทุกกลุ่มภายใต้โมเดล “LED Customer Excellence” ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และนำสารสนเทศมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการและ 

การทำงานใหม่ ๆ เพื ่อนำไปสู ่การปรับปรุงการให้บริการที ่มีมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ เช่น  

การประเมินปัจจัยเสี่ยงของประชาชนทุกกลุ่มในการเข้าสู่การบังคับคดีมากที่สุดในอันดับที่ ๑-๓ มาวิเคราะห์

หาสาเหตุและวิธีการในการช่วยเหลือโดยการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรท่ีมีภาระหนี้ร่วมกับ ธกส. เพื่อสนับสนุน

การปรังโครงสร้างหนี้ (Refinance) และจัดเวทีไกล่เกลี่ยหนี้เกษตรกรที่เป็นหนี้เร่งด่วน เป็นต้น รวมท้ังหา

แนวทางป้องกันและให้ความรู้ทางด้านกฎหมายควบคู่กับความรู้ทางการเงิน และสร้างวินัยทางการเงินภายใต้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓) 

 นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการให้บริการท่ีตอบสนองในยุค ๔.๐ หรือช่องทางการให้บริการออนไลน์อีกด้วย 

ซึ่งได้พัฒนาระบบ Full-Fledged E-Service ผ่านแอปพลิเคชันที ่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ดังตาราง  

(กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓) 

ตาราง ๑๔ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการประชาชน 

ระบบ แอปพลิเคชัน/คุณสมบัติ 
เว็บไซต์ (Website) ระบบการค้นหาทรัพย์ที ่อยู ่ระหว่างประกาศขายทอดตลาด/ระบบ 

การตรวจสอบสถานะคดีแพ่ง/ระบบตรวจสอบบุคคลล้มละลาย/ระบบ
ตรวจสอบการฟื ้นฟูกิจการของลูกหนี ้/ระบบยื ่นคำร้องขอรับเงิน 
ส่วนแบ่งในคดีล้มละลาย/ระบบยื่นคำร้องวางเงินค่าใช้จ่ายเพิ่ม/ระบบ
ถ่ายทอดสดการขายทอดตลาดทรัพย์ ๒๖ หน่วยงาน/ระบบลงนัด
ล่วงหน้าสำหรับคดีแพ่ง 

แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
(Application On Mobile) 

LED Property ค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาด 
LED Property Plus ค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาดที ่เป็นห้องชุด 
ใกล้แนวเขตรถไฟฟ้าทุกสาย 
LED Debt Info Mobile ตรวจสอบข้อมูลการอายัดเง ินในคดีของ
ตนเองได้อย่างง่าย 
LED Streaming ถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด 
LED ABC (ApplicationBankruptcy Checking) ตรวจสอบบ ุคคล
ล้มละลาย 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๘๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ระบบ แอปพลิเคชัน/คุณสมบัติ 
E-Offering Auction เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อทอดตลาด 

Automatic and Random Case 
Arraignment 

ให้บริการตรวจสอบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองบังคับคดีล้มละลาย
เจ ้าของสำนวน ผ ่านทางต ู ้  Kiosk ณ กรมบังค ับคด ี  เว ็บไซต์  
กรมบังคับคด ี และระบบ Intranet ของกรมบังคับคด ี เพ ื ่อให้  
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว 

 

 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนานวัตกรรมการบริการที่มีมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการเพื่อช่วย 

ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น นวัตกรรมการส่งเงินอายัด Central Group ท่ีสามารถลดค่าใช้จ่ายต่อ

ผู้รับบริการ ๑,๐๐๐ คนต่อปี จาก ๕๘๓,๖๐๐ บาทต่อปี เหลือเพียง ๓,๒๗๐ บาทต่อปี หรือลดลงได้ประมาณ

ร้อยละ ๙๙.๔๓ รวมถึงการลดขั้นตอนการให้บริการจาก ๕ ขั้นตอน จนเหลือเพียง ๑ ขั้นตอนเท่านั้น ซึ่ง 

ส่งผลให้ผู ้รับบริการและประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสารได้มากกว่า ๗ ล้านแผ่น/ปี ทั ้งนี ้ยังมี  

การปรับปรุงนำเอาเทคโนโลยีที่เป็นการให้บริการตามกรอบ LED Service Excellence มาใช้เป็นมาตรฐาน

เดียวกันทั่วท้ังองค์กร นั่นคือ ระบบทำนัดล่วงหน้า ระบบการส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ  

การติดตามความก้าวหน้าของคดีผ่านระบบการติดตามสถานะคดี รวมถึงระบบ E-Petition ที่เป็นระบบ 

การจัดการข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีระบบตอบรับ ระบบการตรวจสอบ

ความก้าวหน้าของข้อร้องเรียน ซึ่งทำให้ข้อร้องเรียนที่เป็นเรื ่องซ้ำในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๒  ลดลงมากกว่า 

ร้อยละ ๒๕ (กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓) 

 ๓) มิติท่ี ๓ ระบบราชการท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

 กรมบังคับคดีมีการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย โปร่งใส และ

เป็นมืออาชีพ ด้วยการให้ความสำคัญกับคุณค่าของบุคลากรบริหารจัดการสมรรถนะของบุคลากรในระดับ

หน้าที่ ระดับบริหาร และระดับองค์กรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตามแนวทาง  LED ๔.๐ อันขับเคลื่อนไปสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้และร่วมกันผลักดันให้เกิดนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ  

การให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการเป็นอย่างมาก เช่น การพัฒนาและรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ 

(Sandbox) เป็นต้น จนส่งผลให้กรมบังคับคดีได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาน ก.พ. ให้เป็นหน่วยงานนำรอ่ง 

ในการเป็นหน่วยงานราชการ ๔.๐ และหน่วยงานต้นแบบของการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยทุธ์

เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล รวมทั้งยังมีการยกระดับคุณภาพบุคลากรด้านดิจิทัลด้วยการวางแผนแม่บทด้านดิจิทัล 

ท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวงดิจิทัล เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความพร้อมท่ีจะขับเคล่ือนองค์กรไปสู่



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๘๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ความทันสมัยและมีสมรรถนะสูง ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการให้บริการลูกค้า (Customer Culture Building) 

เพื่อมุ่งเน้นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการให้บริการตามแนวทาง Customer Service Excellence ให้กับ

บุคลากรทุกระดับจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เช่น การบริหารบุคลากรแบบ Cross Functional ในการทำ

โครงการ One Stop Service และออกแบบระบบการบริการ “บริการไม่พักเที่ยง” เป็นต้น โดยจะเห็น 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดังนี้ (กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓) 

 

ภาพประกอบ ๔ แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ที่มา: กรมบงัคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๙๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ทั้งนี้ผู้บริหารกรมบังคับคดียังได้มีการติดตาม ทบทวน และประเมินผลการปฏิบัติงานในมิติดังกล่าว

อย่างสม่ำเสมอ ผ่านระบบคลังข้อมูล (LED REP) ที่สามารถรายงานตรงไปยังผู้บริหาร ทำให้กรมบังคับคดี

สามารถปรับปรุงผลการทำงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น  (กรมบังคับคดี 

กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓) 

 โดยสรุปแล้ว ปัจจัยแห่งความสำเร็จของกรมบังคับคดีในการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ นั้นมี

รากฐานแนวคิดมากจากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย “๓L” ดังนี้  

(กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓) 

 Linkage คือ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างสมดุล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

และผู ้มีส่วนได้เสียทั ้งในปัจจุบันและอนาคต ให้เกิดความยั ่งยืน โดยมุ ่งอำนวยความยุติธรรม การลด 

ความเหล่ือมล้ำ การขจัดความทุกข์ยาก และการสร้างประชาสามัคคี 

 Leadership คือ ผู ้นำทุกระดับของกรมบังคับคดีได้นำองค์การอย่างมีระบบและถ่ายทอดสู่ 

ระบบบุคลากร เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนสื่อสารไปยังหน่วยงาน

ภายนอก เพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการ จนเกิดการนำไปใช้

ประโยชน์กับประชาชนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

 Learning Organization คือ การเรียนรู้เพื ่อสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการให้บริการของ

บุคลากรทุกระดับท่ีมุ่งอำนวยประโยชน์ต่อประชาชนผู้มารับบริการท่ีง่าย สะดวก และเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ภายใต้ค่านิยม “I AM LED” 

๙. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

วิสัยทัศน์สำคัญของยุทธศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) คือ การที่ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 

ดังนี้ (กองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ๒๕๖๒; สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๒) 

 (๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

 จุดมุ่งหมายสำคัญคือ บริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 

และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ และทุกมิติ เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศชาติมั ่นคง และ

ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๙๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  (๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 จุดมุ่งหมายสำคัญคือ เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ควบคู่กับการขยายโอกาส

ของประเทศไทยในเวทีโลก เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ี  

พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน รวมถึงมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

  (๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

 จุดมุ่งหมายสำคัญคือ คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา และมีทักษะ 

ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และมีคุณธรรม เพื่อพัฒนา

คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 

  (๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 จุดมุ ่งหมายสำคัญคือ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื ่อมล้ำในทุกมิติ กระจาย

ศูนย์กลาง ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนา

ประเทศในทุกระดับ เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน

ท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 

  (๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 จุดมุ่งหมายสำคัญคือ คำนึงถึงความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน เพื่อสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

  (๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 

 จุดมุ่งหมายสำคัญคือ การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน

และประโยชน์ส่วนรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบการบริหารภาครัฐมีความสมดุลและมุ ่งเน้น

ประชาชนให้เป็นศูนย์กลางเพื่อประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการที่ภาครัฐ  

มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชนและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส รวมทั้งภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง  

และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

แผนยุทธศาสตร์ชาติมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด ๒๓ แม่บท ได้แก่ (๑) ความมั่นคง  

(๒) การต่างประเทศ (๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นท่ี  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๙๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม  

(๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  

(๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกัน 

ทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

โดยโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทาง

ระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งนี ้ ได้มุ ่งเน้นไปที่แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี ๖ ด้านการปรับปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ ในประเด็นท่ี ๒๐ การบริการ

ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ซึ่งมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้ 

ตาราง ๑๕ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและ 
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

พ.ศ.๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

พ.ศ.๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

๑. บริการของรัฐ 
มีประสิทธิภาพและ 
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ของผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ในคุณภาพการให้บริการ
ของภาครัฐ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕ 

๒. ภาครัฐมีการดำเนินการ
ที่มีประสิทธิภาพ ด้วย 
การนำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ในการจัดลำดับของ
องค์การสหประชาชาติ 

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มี
การพัฒนา
สูงสุด ๖๐ 
อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มี
การพัฒนา
สูงสุด ๕๐ 
อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มี
การพัฒนา
สูงสุด ๔๐ 
อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มี
การพัฒนา
สูงสุด ๓๐ 
อันดับแรก 

 

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐนั้นมุ ่งเน้นการปรับปรุงและเพิ ่มประสิทธิภาพ 

การให้บริการภาครัฐให้มีความทันสมัย เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู ่อย่างเป็นลำดับ

ขั้นตอน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการเป้าหมาย



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๙๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ผ่านการกำหนดความสัมพันธ์ในเชิงภารกิจตามยุทธศาสตร์ท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น 

เพื่อให้การทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่เกิดความเข้มแข็ง ไม่ซ้ำซ้อน และชัดเจนภายใต้ข้อรับรองที่เหมาะสม  

ซึ่งทุกฝ่ายถือเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลให้ครอบคลุมตั ้งแต่  

เริ ่มดำเนินการ ระหว่างการดำเนินการ และหลังการดำเนินการ ทั้งในระดับยุทธศาสตร์และผลสัมฤทธิ์  

ระดับโครงการ โดยระบบงบประมาณและระบบการตรวจสอบต้องส่งเสริมแรงขับเคลื่อนการดำเนินการตาม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้งในมิติภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ โดยบุคลากร

ภาครัฐต้องมีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นมืออาชีพ และมีสรรถนะสูง รวมถึงมีระบบค่าตอบแทน 

ที่เป็นระบบมีมาตรฐาน และสอดคล้องกับภาระงาน โดยมีค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงานของเจ้าหน้าท่ี

ภาครัฐเพื่อประชาชน มีความมุ่งมั่น และมีแรงบันดาลใจในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมาย  

ที่พึงประสงค์โดยในแผนแม่บทที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบด้วยแผนย่อย  

๕ แผน ได้แก่ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๒) 

 (๑) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 

 มีเป้าหมายสำคัญในการบริการภาครัฐ คือ ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการ และให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใส โดยภาครัฐจะต้องร่วมมือและ

ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และ

ให้บริการราชการแผ่นดินท้ังราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พร้อมทั้งสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน รวมถึงมีความพร้อมที่จะ

ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการทำงานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ

ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกันต้องมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกัน และดำเนินการ

พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถ 

เข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส่ หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่มีข้อจำกัด

ของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน ตลอดจนผู้ใช้งานไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทำการ

ออกแบบแนวทาง ขั้นตอน รูปแบบการให้บริการของภาครัฐให้เป็นรูปแบบดิจิทัลและวางแผนให้มีการเช่ือมโยง 

หลายหน่วยงาน และสร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการ

ประชาชน สามารถพัฒนานวัตกรรมมาใช้สร้างสรรค์และพัฒนาบริการเดิม และสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัต

สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื ่อนโดยความต้องการของทั้งประชาชน ภาคธุรกิจ แล ะ



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๙๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผู้ใช้บริการ โดยมีแนวทางในการพัฒนา ๓ แนวทาง ได้แก่ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, ๒๕๖๒) 

 (๑.๑) พัฒนารูปแบบการบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน  

ผู ้ประกอบการ และภาคธุรก ิจ โดยภาครัฐจัดสร รร ูปแบบบริการให้ม ีความสะดวก มีการเช่ือมโยง 

หลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมท้ัง

อำนวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการดำเนินธุรกิจ เช่น การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาต

ต่าง ๆ และการให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล 

 (๑.๒) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ต้ังแต่ต้นจนจบ

กระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย 

ลดข้อจำกัดทางกายภาพ เวลา พื้นท่ี และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบท่ีเป็นสากล เพื่อให้บริการภาครัฐ

เป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 (๑.๓) ปรับวิธีการทำงาน จากการทำงานตามภารกิจที่กฎหมายกำหนดเป็นการให้บริการ  

ที่ให้ความสำคัญกับผู้ให้บริการ ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและ 

ได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทำงานด้วยมือเป็นการทำงานด้วยระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยง และ

บูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว รวมถึงมีการพัฒนาบริการเดิม

และสร้างบริการใหม่ท่ีเป็นพลวัต สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคล่ือนโดยความต้องการของ

ประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐได้

อย่างสะดวก และทันต่อสถานการณ์  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๙๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

และแผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชนมีเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังตาราง 

ตาราง ๑๖ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

พ.ศ.๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

พ.ศ.๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

งานบริการภาครัฐ
ท่ีปรับเปล่ียนเป็น
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนความสำเร็จ
ของกระบวนงานท่ี
ได้รับการปรับเปล่ียน
ให้เป็นดิจิทัล 

ร้อยละ ๑๐๐๑ ร้อยละ ๑๐๐๒ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 (๒) แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

 แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง มุ่งเน้นให้ภาครัฐเป็นกลไกสำคัญในการจัดสรร

บริการและประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น แผนย่อยการบริหาร

จัดการการเง ินการคลังจึงถูกจัดทำขึ ้นเพื ่อให้ภาครัฐดำเนินการภายใต้กรอบความยั ่งยืนทางการคลัง   

มีความสามารถในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลัง และบริหารและจัดการการเงินการคลังได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพ หน่วยงานรัฐใช้จ่ายในจำนวนที่เหมาะสมอย่างโปร่งใส โดยที่ประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ 

สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายของภาครัฐได้ทุกขั้นตอน และมีมาตรการทางเศรษฐกิจ การเงิน และการค้า 

ท่ีเท่าทันต่อบริบทของการเปล่ียนแปลงของประเทศ โดยมีแนวทางในการพัฒนา ๕ แนวทาง ได้แก่ (สำนักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๒) 

 (๒.๑) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ด้วยการรักษาวินัยการเงิน  

การคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง และพัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว 

โดยดำเนินกรอบนโยบายการเงินและการคลังที่โปร่งใส ยืดหยุ่น รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน และพัฒนา

เครื่องมือทางนโยบายใหม่ ๆ เพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายในและภายนอก ให้สอดรับ

กับบริบทและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน  

ตลาดทุน และการประกันภัยด้วย พร้อมทั้งส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการนำ

 
๑ ทั้งหมด ๒,๑๘๐ กระบวนงาน แบ่งเป็น กระบวนงานในระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร ๓๐๐ กระบวนงาน และ
กระบวนงานอ่ืน ๆ ๑,๘๘๐ กระบวนงาน 
๒ ทุกกระบวนงาน ๕,๓๖๐ กระบวนงาน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๙๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

เทคโนโลยีมาใช้ในการให้บร ิการทางการเง ิน และพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานกลางทางการเง ินให ้เป็น

มาตรฐานสากลและเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของนวัตกรรมทางธุรกิจ ตลอดจนดูแลความมั่นคงและปลอดภัย

ของระบบการชำระเงินหลักของประเทศ 

 (๒.๒) พ ัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเง ินและการค้า ให้เท่าทันต่อ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน และรูปแบบการค้า 

ตลอดจนการกีดกันทางการค้ารูปแบบใหม่ ๆ โดยให้ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือในการเตรียมความพร้อม  

เพื่อป้องกันความเสี่ยง และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเง ินในภาพรวมได้อย่าง

ครอบคลุม รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ แผนเพิ่มรายได้ของประเทศคู่กับแผนงบประมาณ 

ให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย การขยายฐานภาษี และการปรับปรุงระบบภาษีที ่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 (๒.๓) จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณเป็น

เครื่องมือสำคัญท่ีจะขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานท้ังในภารกิจพื้นฐาน

ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และ 

ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้เกิด 

การพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 

 (๒.๔) ทบทวน ศึกษา ปร ับปร ุงและพัฒนาโครงสร ้าง ระบบและมาตรการทางภาษี  

ให้มีโครงสร้างในด้านการจัดเก็บที่มีความเสมอภาคและความเป็นธรรมทั้งในแนวตั้งและแนวนอน มีระบบ

จัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และเท่าทันบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยหน่วยงานต้องมีวิธีการท่ีทำให้

ประชาชนสามารถเข้าใจและตระหนักถึงระบบภาษีได้อย่างง่าย รวมถึงให้มาตรการภาษีกลายเป็นเครื่องมือ 

ในการลดความเหล่ือมล้ำ และลดการสะสมความมั่งคั่งที่กระจุกตัว เช่น การปรับปรุงมาตรการลดหย่อนภาษี

และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่ีมีผลประโยชน์ต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการใช้มาตรการทาง

ภาษีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิต ิ

 (๒.๕) กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ มีการติดตาม

ประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผล 

ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย

ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และนำไปสู่การปรับแนวทาง 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๙๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การดำเนินงานที ่ เหมาะสมได้อย่างต่อเนื ่อง พร้อมทั ้งเปิดโอกาสให้ ผู ้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส ่วนร ่วม 

ในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ  

เป็นประจำ รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลังมีเป้าหมายและตัวชี ้ว ัด ดังตาราง (สำนักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๒) 

ตาราง ๑๗ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

พ.ศ.๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

พ.ศ.๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

หน่วยงานภาครัฐ
บรรลผุลสัมฤทธ์ิ 
ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้อยละของโครงการที่มี
ผลสัมฤทธ์ิต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนงาน/
โครงการภายใต้ 
๑๕ ประเด็น
เร่งด่วนของ 
แผนแม่บท

ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้อยละ ๕๐ 
ของโครงการ 

ที่ได้รับ
งบประมาณ 
มีผลสัมฤทธ์ิ 
ต่อเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้อยละ ๗๕ 
ของโครงการ 

ที่ได้รับ
งบประมาณ 
มีผลสัมฤทธ์ิ 
ต่อเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการ
ทั้งหมดที่ได้รับ
งบประมาณ 

มีผลสัมฤทธ์ิต่อ
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

 (๓) แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ 

  แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ กล่าวไว้ว่า การมุ่งเน้นให้ภาครัฐเป็นผู้ร ับผิดชอบหลัก  

ในการจัดทำและให้บริการสาธารณะจะส่งผลให้ภาครัฐมีขนาดใหญ่และขยายตัว รวมถึงมีอัตรากำลังภาครัฐ

และสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำและค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ

งบประมาณการลงทุนของประเทศ ดังนั้นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการบริการประชาชน

และประสิทธิภาพภาครัฐจึงมีจุดเน้นสำคัญประการหนึ่งในการปรับสมดุลให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับ

บทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีทำหน้าที่ในการกำกับหรือการให้บริการอย่างชัดเจน

มากขึ้น ซึ ่งในปัจจุบันในภาคส่วนอื่น ๆ นั้นได้มีขีดความสามารถในการจัดทำบริการสาธารณะได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับภาครัฐได้ รวมทั้งมีทางเลือกในการส่งมอบบริการให้กับประชาชน  

หลายรูปแบบ เช่น การถ่ายโอนภารกิจของภาคร ัฐในปัจจุบันให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือ 

ภาคประชาชน ในรูปแบบแม่แบบ (Model) ประชารัฐ ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการแทนการพัฒนาการปรับสมดุล

ภาครัฐ ฉะนั้นจึงมุ ่งเน้นการลดบทบาทและขนาดของภาครัฐ ด้วยการเสริมสร้างบทบาทของภาคส่วนอื่ น 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๙๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ในสังคม เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงบริการสาธารณะได้ง่าย มีทางเลือกที่หลากหลาย และ  

ได้รับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของบุคคลหรือกลุ่มคน เพื่อตอบโจทย์ที ่ว่าประชาชนคือ 

หัวใจสำคัญของการบริการสาธารณะ พร้อมทั ้งสนับสนุนให้การบริหารจัดการภาครัฐเกิดความสมดุล 

ตามภารกิจที่เหมาะสมระหว่างบทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะประชาชน  

ทำให้การปรับสมดุลภาครัฐกลายเป็นแนวทางสำคัญท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐ ท้ังในด้านการปรับขนาด

ของภาครัฐและโครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจด้านการกำกับดูแล และการให้บริการในกิจกรรมสาธารณะ

ต่าง ๆ ท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ให้มีความชัดเจน และไม่ซ้ำซ้อน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ ่งเป็นภาครัฐที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดในการจัดบริการสาธารณะด้วย 

การส่งเสริมประชาชนให้ได้มีส่วนร่วม และมีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการให้ชุมชน ท้องถิ่นดำเนินการ

สร้างความเข้มแข็ง มีสมรรถะสูง และมีธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงบทบาทในเชิงพื้นที่ รูปแบบการให้บริการ

สาธารณะและปรับปรุงระบบภาษีของท้องถิ่นมีรายได้ที ่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนในการดำเนินงานในพื้นท่ี  

ให้เกิดความยั่งยืน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ๒ แนวทาง ได้แก่ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๒) 

 (๓.๑) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการบริการสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม โดยกำหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่วน  

การพัฒนาในการดำเนินภารกิจที่สำคัญระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

พร้อมทั้งสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบแม่แบบ (Model) ประชารัฐ 

มาร่วมดำเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ โดยจัดให้มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อน  

การวิเคราะห์และทบทวนภารกิจของภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อกำหนดภารกิจ

หลักท่ีใหภ้าครัฐดำเนินการ อาทิ การกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการกำหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐ

ท่ีสำคัญ ซึ่งสามารถตรวจสอบการทำงานของภาครัฐได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการกำกับดูแลการแปลงนโยบาย

สู่การปฏิบัติ การกำกับการให้บริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการคำนึงถึงความมั่นคงของมนุษย์

และรัฐ และจัดให้มีการยุบเลิกภารกิจที่ไม่จำเป็น รวมทั้งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการสาธารณะ  

ที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน การถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการ เช่น การจ้าง

เหมาบริการ และการทำงานแบบจัดบริการร่วม เป็นต้น พร้อมท้ังจัดให้มีการเตรียมความพร้อมหรือ 

การสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมดำเนินภารกิจของภาครัฐ และปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐ  

ให้เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้งกำหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรค  

ต่อการดำเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๙๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 (๓.๒) ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพ ต้ังอยู่บนหลักธรรมาภิบาล และมีมาตรฐานการให้บริการ เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพิ่มอิสระ 

ในการให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่หลากหลาย มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ มีระบบ

ภาษีและรายได้ของท้องถิ ่นอย่างเหมาะสมต่อการจัดสรรงบประมาณ กำลังบุคลากร และองค์ความรู้  

ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ทั้งในมิติ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมิติอื่น ๆ ร่วมกับชุมชน

ท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคีอื่น ๆ ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ ประชาชน และความต้องการของ  

คนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกเพศภาวะ 

และแผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐมีเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังตาราง (สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๒) 

ตาราง ๑๘ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

พ.ศ.๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

พ.ศ.๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

เปิดโอกาสให้ 
ภาคส่วนต่าง ๆ  
มีส่วนร่วม 
ในการจัดบริการ
สาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ
อย่างเหมะสม 

ร้อยละของโครงการที่มี
ผลสัมฤทธ์ิต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๒๐ 
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๓๕  
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๕๐ 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๗๕ 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 
ต้องมีสมรรถนะ 
และสร้าง 
ความทันสมัย 
ในการจัดบริการ
สาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

ค่าคะแนนการประเมิน
ร้อยละของเทศบาล 
และองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลที่นำ 
แผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถ่ินได้ตามเกณฑ์ที่
กำหนด (LQM) 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๗๐ 
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๐ 
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๙๐ 
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๐๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 (๔) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

 แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ มุ ่งเน้นพัฒนาให้ภาครัฐมีระบบบริหารงาน  

ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการพัฒนาประเทศให้  

ก้าวสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วในอนาคต และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ทำให้  

การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติราชการให้แล้วเสร็จเท่านั้น 

หากแต่จะต้องปฏิบัติราชการโดยรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นเลิศด้วย ซึ่งนวัตกรรม 

เทคโนโลยี ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบวิธีปฏิบัติราชการแบบดิจิทัล และสอดคล้องกับไทยแลนด์ ๔.๐ จึงเป็น

เครื่องมือท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อ

ความเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ และความต้องการของประชาชนโดยรวมได้ นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐ 

ยังต้องมีกลไกด้านโครงสร้างและมีวิธีการปฏิบัติราชการท่ียืดหยุ่น หลากหลาย คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อ

ภารกิจและการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีการเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูล

และกระบวนการร่วมกันเสมือนเป็นองค์กรเดียวด้วย ตลอดจนเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลขนาดใหญ่ พัฒนา 

องค์ความรู้ และปรับเปล่ียนสภาพการทำงานภายในองค์กร โดยนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหม่ 

มาใช้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการท่ีใช้หลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าการวินิจฉัยโดยบุคคล ซึ่งจะต้องมี

การพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลเปิดที่มีความโปร่งใสและคล่องตัวโดยนำภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ

การพัฒนาบริการของประชาชน เพื่อประชาชน และการทำให้ภาครัฐเป็นฐานการต่อยอดการสร้างคุณค่าของ

ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้พร้อมรับกับ 

การปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการและพัฒนา  

การบริหารจัดการภาครัฐที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ โดยมุ่งหมายให้

ประชาชนและผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการของ

หน่วยงานภาครัฐมากที่สุด ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา ๓ แนวทาง ได้แก่ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๒) 

 (๔.๑) พ ัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้ เป็น “ภาคร ัฐทันสมัย เปิดกว ้าง เป็นองค์กรขีด 

สมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล และรองรับ

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรม

และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาให้มีการนำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย  

การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเช่ือมโยงการทำงาน

และข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ เช่น การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๐๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วได้มากขึ้น และสามารถ

เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจน

เพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้า

ท้ังในประเทศและต่างประเทศได้ 

 (๔.๒) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์  

มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ และ  

ระบบการทำงานที ่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้  

ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนำองค์ความรู้  

ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื ่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเท่าทันอีกด้วย พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่ างเป็นระบบ 

เพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู ้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนา

วัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 

 (๔.๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่  

ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ และทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ  

ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาด  

ที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ 

โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั ้งวางกฎระเบีบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  

ท่ีเปล่ียนแปลงไป พร้อมท้ังเน้นทำงานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ท้ังนี้

เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐาน

ระดับสากล นอกจากนี้ยังมีความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์

คาดการณ์ล่วงหน้า และทำงานในเชิงรุก ตลอดจนสามารถนำเอาเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทำงาน 

และแผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐมีเป้าหมายและตัวชี ้วัด ดังตาราง (สำนักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๒) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๐๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๑๙ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

พ.ศ.๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

พ.ศ.๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

ภาครัฐมีขีด
สมรรถนะสูง
เทียบเท่า
มาตรฐานสากลและ
มีความคล่องตัว 

ระดับ Digital 
Government 
Maturity Model 
(Gartner) 

ระดับ ๒ ระดับ ๓  ระดับ ๔ ระดับ ๕ ตามรูปแบบ
ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ 

สัดส่วนของ
หน่วยงานที่
บรรลผุลสัมฤทธ์ิ
อย่างสูงตาม
เป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๙๐ 
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๙๐ 
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๙๐ 
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๙๐ 
 

 

 (๕) แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

  แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มองว่า บุคลากรภาครัฐถือเป็นปัจจัยสำคัญ

ที่สุดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศให้ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคล  

ที ่ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่ที ่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจไว้เพื ่อการปฏิบัติภารกิจของรัฐ  

ในด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายท่ีได้ต้ังไว้ ดังนั้น 

ในการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ กรอบความคิด และทัศนคติ  

ในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลสำเร็จได้นั ้น ภาครัฐจำ เป็นต้องทบทวน พัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลัก คุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้นำ มุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี มีทักษะการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย

และเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้องตามหลักการ

แห่งวิชาชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

เพื่อส่วนรวม และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลัง

ความสามารถของบุคลากรภาครัฐทุกคน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ๔ แนวทาง ได้แก่ (สำนักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๒) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๐๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  (๕.๑) ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน

และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กำลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ

และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหาร

กำลังคนให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และเพิ ่มความยึดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐ 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้  

หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และกลไกการวางแผนกำลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา 

การคัดเลือก และการแต่งตั ้ง เพื่อเอื ้อให้เกิดการหมุนเวียน แลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพ 

ในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว 

  (๕.๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม

อย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึก

สาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน  

มีความก้าวหน้าในอาชีพ และสามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื ่อน

ระดับตำแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิ บัติงาน โดยมีกลไก 

การป้องกัน การแทรกแซง และการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ รวมถึงการสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐ

ตามความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถ

โยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพื่อประโยชน์ของภาครัฐ พร้อมทั้งการพัฒนาระบบการจ้างงาน 

ของบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ เช่น การจ้างงาน  

ที่มีลักษณะชั่วคราว เป็นต้น ตลอดจนการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบคำตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน 

และเหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน และเหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ

ตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหล่ือมล้ำของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

ระหว่างบุคลากรของรัฐ 

  (๕.๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู ้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด

วิเคราะห์ และการปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง รวมถึงมีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

ให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ครอบคลุมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล และมีทัศนคติ

และกรอบความคิดในการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชน

และภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงบริบทการพัฒนา 

มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปล่ียนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๐๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพ

ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค พร้อมทั้งกล้ายืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้อง และคำนึงถึงประโยชน์ของ

ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐ  

ท่ีกล้ายนืหยัดในการกระทำท่ีถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  (๕.๔) สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

เพื่อให้ผู้นำและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก รวมทั้งมีความสามารถในการนำหน่วยงาน 

และมีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นท้ังผู้นำทางความรู้และความคิด 

ผลักดันภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู ้ร่วมงานและ  

ต่อสังคม เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง

ความคิดให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ ตลอดจนเพิ่มทักษะให้มีสมรรถะที ่จำเป็น และ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วยทำให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้าง  

คุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 

และแผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐมีเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังตาราง (สำนักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๒) 

ตาราง ๒๐ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

พ.ศ.๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

พ.ศ.๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

บุคลากรภาครัฐ 
ยึดค่านิยม 
ในการทำงาน 
เพ่ือประชาชน  
ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม  
มีจิตสำนึก  
มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และ 
มีความเป็นมืออาชีพ 

ดัชนีความผูกพันของ
บุคลากรภาครัฐ 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๐ 
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๕  
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๙๐ 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๙๕ 

สัดส่วนเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ที่กระทำผิดกฎหมาย
ลดลง 

ลดลง 

ร้อยละ ๒๐ 
ลดลง 

ร้อยละ ๓๐ 
ลดลง 

ร้อยละ ๔๐ 
ลดลง 

ร้อยละ ๕ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๐๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 โดยสามารถสรุปได้ว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของกรมบังคับคดี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ในประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ที่มุ่งเน้นพัฒนา

ระบบการบริการจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย มีสมรรถนะสูง ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน

ด้วยหลักการ “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” และยังให้ความสำคัญกับ 

ความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐที ่พิจารณาจาก ๒ ปัจจัยหลัก ได้แก่  

ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ซึ่งการดำเนินการพัฒนา

ระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 

สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ ่งความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวจะช่วยให้  

สามารถนำไปพัฒนาเครื่องมือวัดเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้างต้น กรมบังคับคดียังนำไป

ประยุกต์ใช้กับยุทธศาสตร์กรมบังคับคดี แผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  

ด้านเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาลอีกด้วย ซึ่งจะเห็นรายละเอียดได้ในหัวข้อถัดไป 

๑๐. ยุทธศาสตร์กรมบังคับคดี แผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

 ยุทธศาสตร์กรมบังคับคดี แผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ 

ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เสริมสร้างภาพลักษณ์และยกระดับธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ขับเคล่ือนประชารัฐสู่

ความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างองค์กรดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็น  

มืออาชีพ ซึ่งจะกล่าวถึงยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัยครั้งนี้ นั่นคือ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เสริมสร้าง

ภาพลักษณ์และยกระดับธรรมาภิบาล ท่ีมีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ โปร่งใส เป็นธรรม 

เสมอภาค และทันสมัย รวมถึงให้องค์กรมีระบบการบังคับคดีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้  

(กรมบังคับคดี, ๒๕๖๒) 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๑๐๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๒๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล 

สมรรถนะ
หลัก* 

ตอบสนอง SC SA SO* 
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

CC๑ SC๑ SA๑, 
SA๒, 
SA๓, 
SA๔, 

เพ่ิมระดับ 
ความเชื่อมั่น 
ของผู้มีส่วนได้
เสียต่อ
กระบวนการ
ทำงาน 

๒ ผลสำรวจ 
ความเชื่อมั่น 
ด้านความโปร่งใส 
ของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้เสีย 

มากกว่า ปี 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

+๒ 

มากกว่า ปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

+๒ 

มากกว่า ปี 
พ.ศ.๒๕๖๔ 

+๒ 

โครงการองค์กรคุณธรรม กบท. 

ร้อยละของคดีที่มี
ระยะเวลาดำเนินการ
มากกว่า ๑๐ ปี ลดลง 
(ตัวชี้วัดต่อเน่ืองจาก 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙) 

๓๐ ๓๐ ๓๐ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการคดี 
(Case Management) 

พป. 

จำนวนสื่อความรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๒ ๒ ๒ โครงการยกระดับองค์กร 
สู่สากล 

สลก. 

SA๑, 
SA๒, 
SA๓, 
SA๔, 

เพ่ิมคุณค่า 
การทำงานเพ่ือ
พัฒนาสู่สังคมที่
เป็นธรรม 

๒ ร้อยละประชาชนกลุ่ม
เปราะบางที่ได้รับการ
ให้ความรู้ด้าน
กฎหมายบังคับคดี 

๘๐ ๘๐ ๘๐ โครงการสงัคมคุณธรรม กบท. 
โครงการยกระดับ GECC กพร. 

SA๑  พัฒนากฎหมาย 
กฎระเบียบสู่
สากล 

๖ จำนวนกฎหมาย 
กฎระเบียบ ที่ได้รับ 

๕ ๕ ๕ โครงการปรับแก้ไข
กฎหมาย กฎระเบียบ  
และคำสั่งกรมบังคบัคดี 

พป. 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๑๐๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

สมรรถนะ
หลัก* 

ตอบสนอง SC SA SO* 
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

การเสนอเพ่ือ
ปรับปรุง 

ให้มีความทันสมัย  
เป็นมาตรฐานสากล 

หมายเหตุ: *Core Competency (CC) คือ ความสามารถหลักขององค์กร 

    Strategic Challenge (SC) คือ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

    Strategic Advantage (SA) คือ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

    Strategic Opportunities (SO) คือ โอกาสเชิงกลยุทธ์ 

 นอกจากนี้ กรมบังคับคดียังมีตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรองรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ดังนี้ 

(กรมบังคับคดี, ๒๕๖๒) 

ตาราง ๒๒ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้โครงการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรองรับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

โครงการเชิง
ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

ร่วม ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
โครงการ 
องค์กรคุณธรรม 

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 

ร้อยละของเรื่องร้องเรียน
จากประชาชนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรท่ีสอบสวนแล้ว
เป็นจริงจนถึงมีการลงโทษ 

ลดลงจากปีฐาน 
ร้อยละ ๑๐  

(ฐานข้อมูลคิด
ค่าเฉล่ีย ๓ ปี 

ย้อนหลัง) 

ลดลงจากปีฐาน 
ร้อยละ ๑๐  

 

ลดลงจากปฐีาน 
ร้อยละ ๑๐  

 

กบท. ทุกส่วนงาน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๑๐๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

โครงการเชิง
ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

ร่วม ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
โครงการส่งเสริม 
การรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) 

ระดับความพึงพอใจของ
ชุมชนต่อโครงการ CSR 

ระดับ ๔ 
(ร้อยละ ๘๐) 

ระดับ ๔ ระดับ ๔ สลก. ทุกส่วนงาน 

โครงการองค์กร
โปร่งใส 

คะแนนการประเมินจาก 
ปปช. 

ไม่น้อยกว่า  
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

ไม่น้อยกว่า  
ปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

ไม่น้อยกว่า  
ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

สลก. ทุกส่วนงาน 

โครงการสำรวจ
ความเช่ือมั่น 
ด้านความโปร่งใส
ของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสีย 

ร้อยละความสำเร็จตามแผน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กพร. ทุกส่วนงาน 

โครงการประเมิน
ตามกรอบ ITA 

คะแนนการประเมิน ระบบ
ITA 

TOP ๕ TOP ๕ TOP ๕ กพร. ทุกส่วนงาน 

โครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพ 

โครงการ 
พัฒนาระบบบัญชี 
รับ จ่าย 

ร้อยละความสำเร็จของ 
การปรับปรุงกระบวนการ
บัญชี รับ จ่าย ตามแผน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ พป. สบก., สบจ., 
สบจ.สาขา 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๑๐๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

โครงการเชิง
ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

ร่วม ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
การบริหารจัดการคดี 
(Case 
Management) 

โครงการพัฒนา
กระบวนการ
จัดการคดีค้าง  
๑๐ ปี (ต่อเนื่อง) 

ร้อยละสำนวนค้าง
ดำเนินการ ๑๐ ปี ท่ี
ดำเนินการแล้วเสร็จ 

ร้อยละ ๓๕ ร้อยละ ๓๕ ร้อยละ ๓๕ กพร. ทุกส่วนงาน 

โครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรท่ีได้รับ
มอบหมายจาก 
เจ้าพนักงาน 
บังคับคดี 

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ
มอบหมายจากเจ้าหน้าท่ี
พนักงานบงัคับคดีท่ีผ่าน
เกณฑ์การประเมินท่ีกำหนด 
(บุคลากรท่ีเข้ารับ 
การอบรม) 

ร้อยละ ๘๐ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ 

กบท. ทุกส่วนงาน 

โครงการยกระดับ
องค์กรสู่สากล 

โครงการพัฒนา 
Website 
ภาษาอังกฤษ 

จำนวนข้อมูลภาษาอังกฤษ
ท่ีเผยแพร่ผ่าน Website 
(วันทำงานต่อปี = ๒๔๒ วัน 
ยอมรับได้ท่ี ๘๐% ของวัน
ทำงานต่อปี 

๑๙๔ ๑๙๘ ๒๐๐ สลก. พป. 

โครงการสร้างส่ือ
ประชาสัมพันธ์เป็น
ภาษาต่างประเทศ 

จำนวนส่ือประชาสัมพันธ์
เป็นภาษาต่างประเทศท่ี
ส่ือสารสู่ภายนอกองค์กร 

๒ ๒ ๒ สลก. พป. 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๑๑๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

โครงการเชิง
ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

ร่วม ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
โครงการสังคม
คุณธรรม 

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้กฎหมาย
บังคับคดีแก่ 
ประชารัฐ 

ร้อยละความสำเร็จตามแผน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กบท. ทุกส่วนงาน 

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้
เศรษฐกิจฐานราก 

ร้อยละความสำเร็จตามแผน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กบท. ทุกส่วนงาน 

โครงการยกระดับ 
GECC 

โครงการพัฒนา
คุณค่าการทำงาน
ตามกรอบ GECC 

ร้อยละพื้นท่ีให้บริการได้รับ
รางวัล GECC ต่อพื้นท่ี
ท้ังหมด 

๑๐ ๑๕ ๒๐ กพร. ทุกส่วนงาน 

โครงการส่ือสาร 
การพัฒนาพืน้ท่ีใช้
บริการตามกรอบ 
GECC 

ร้อยละพื้นท่ีให้บริการได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ GECC 

๒๐ ๒๐ ๒๐ กพร. ทุกส่วนงาน 

โครงการ 
ปรับแก้ไขกฎหมาย 
กฎระเบียบ  

โครงการศึกษาวิจัย 
ปรับปรุงกฎหมาย 

จำนวนกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ท่ีได้รับการเสนอ
เพื่อปรับปรุง 

๕ ๕ ๕ พป. สบก. สบจ. 
กองบังคับคดี
ล้มละลาย 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๑๑๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

โครงการเชิง
ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

ร่วม ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
และคำส่ัง 
กรมบังคับคดีให้มี
ความทันสมัย เป็น
มาตรฐานสากล 

กฎ ระเบียบ อย่าง
ต่อเนื่อง 

 โครงการศึกษา
กฎหมาย
ต่างประเทศ 

จำนวนกฎหมาย กฎหมาย
แม่แบบ แนวทางการร่าง
กฎหมายของต่างประเทศ/
องค์การระหว่างประเทศ 

๑ ๑ ๑ พป. กองบังคับคดี
ล้มละลาย 

 

 โดยสรุปแล้ว แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกรมบังคดีนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกรมบังคับคดีไปสู่  

การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ และการก้าวสู่ความเป็นองค์กรช้ันนำในระดับสากล รวมถึงพร้อมให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ผ่านการนำเอาทิศทาง กรอบนโยบาย 

และแผนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือนโยบายการพัฒนาไปสู่การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ เป็นต้น มาประยุกต์ใช้ 

เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้กรมบังคับคดีก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการอย่างมืออาชีพ และเป็นผู้นำการเปล่ี ยนแปลงให้เกิดผลสำเร็จตาม

วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการมุ่งปรับเปล่ี ยนโครงสร้างเศรษฐกิจขององค์ไปสู่ 

“เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม” ตามโมเดล ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand ๔.๐) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (กรมบังคับคดี, ๒๕๖๒) 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๑๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๑๑. กระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดี 

 กระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดีครอบคลุม ๗ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

ชั ้นบังคับคดี กระบวนการติดตามและเฉลี ่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/ 

การขายทอดตลาด และกระบวนการวางทรัพย์ โดยแต่ละกระบวนการนั้นมีรายละเอียดสำคัญดังนี้ 

 ๑๑.๑ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

 คดีแพ่ง คือ คดีท่ีคู่ความฝ่ายหนึ่งฟ้องคดีต่อศาล เพื่อเรียกให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าเสียหายเป็น

ตัวเงิน หรือให้กระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ได้มุ่งเน้นท่ีจะให้จำเลยถูกลงโทษเหมือนคดีอาญา 

หรืออาจหมายรวมถึงเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลใช้สิทธิทางศาล เพื่อรับการคุ้มครองตามสิทธิของตน  

ซึ่งหากศาลตัดสินให้ฝ่ายใดชนะแล้ว คู่ความฝ่ายที่แพ้ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งหรือตามคำพิพากษาของศาล  

จึงต้องมีการบังคับให้ปฏิบัติตาม ซึ่งการที่จะบังคับดังกล่าว คู่ความที่ชนะคดีจะไปบังคับเองไม่ได้ แต่จะต้อง

กระทำโดยขอให้เจ้าพนักงานซึ ่งกฎหมายกำหนดอำนาจและหน้าที่ไว ้ นั ่นคือ “เจ้าพนักงานบังคับคดี”  

หรือ “เจ้าพนักงานท่ีสังกัดกรมบังคับคดี” (กรมบังคับคดี, ม.ป.ป.) 

 หมายบังคับคดี คือ คำสั่งของศาลที่ตั ้งเจ้าพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดี หรือพนักงานอื่นเป็น 

เจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ซึ่งเป็นคำสั่งของศาลที่มี  

ไปถึงเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ดำเนินการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา  

 วิธ ีการบังคับคดีตามคำสั ่งหรือคำพิพากษาของศาลในคดีแพ่ง มีแนวทางสำคัญคือ เมื ่อศาลมี  

คำพิพากษาแล้ว จะออกบังคับให้ลูกหนี้ ซึ่งหากลูกหนี้ขัดขืนไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษา เจ้าหนี้สามารถยื่น

คำร้องต่อศาล เพื่อร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพย์สินของ

ลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้วนำออกขายทอดตลาด นำเงินมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ตลอดจนการบังคับให้รื้อถอน

หรือขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์ด้วย โดยเจ้าหนี้สามารถดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำส่ัง  

โดยไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุด แม้จะมีการอุทธรณ์ฎีกาก็สามารถดำเนินการบังคับคดีได้ เว้นแต่  

ศาลจะมีคำส่ังทุเลาการบังคับคดี ท้ังนี้ เจ้าหนี้จะต้องร้องขอให้มีการบังคับคดีภายใน ๑๐ ปี นับต้ังแต่วันท่ีศาล

มีคำพิพากษาช้ันท่ีสุด มิฉะนั้น ย่อมหมดสิทธิบังคับคดีแก่ลูกหนี้ 

 การตั ้งเร ื ่องขอบังคับคดีน ั ้นประกอบด้วย ๕ กระบวนการ ได้แก ่ ๑) การสืบหาทรัพย์ สิน 

(สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิเรียกร้อง) ๒) การเตรียมเอกสาร (เช่น เอกสารสิทธิ แผนท่ี ภาพถ่าย 

ราคาประเมิน หรือภูมิลำเนาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น) ๓) การยื่นคำขอบังคับคดี (คือ การแสดง



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๑๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

รายละเอียดทรัพย์) ๔) การวางเงินทดรองจ่าย และ ๕) การเตรียมพาหนะ (คือ การนำเจ้าพนักงานไป

ดำเนินการ ณ ท่ีต้ังทรัพย์) 

 และประเภทของการบังคับคดีประกอบด้วย การยึดทรัพย์ การอายัดทรัพย์สิน การขายทอดตลาด  

และการบังคับขับไล่หรือรื ้อถอน ซึ่งโจทก์หรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีหน้าที่สืบหาทรัพย์หรือที่ตั ้งของ

ทรัพย์สินที่จะดำเนินการตามหมายบังคับคดี แล้วจัดทำรายงานทรัพย์แจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยทำการ  

นัดวันท่ีจะดำเนินการกับเจ้าพนักงาน เพื่อนำเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการตามหมายประเภทของบังคับคดี 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑) การยึดทรัพย์สิน 

 การยึดทรัพย์สิน คือ การเอาทรัพย์สินของลูกหนี ้ตามคำพิพากษาไว้ในความดูแลร ักษาของ  

เจ ้าพนักงานบังคับคดีเพื ่อดำเน ินการตามกฎหมายให้บรรลุผลตามคำพิพากษาหรือคำสั ่งของศาล  

ในการบังคับคดียึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องเป็นผู้นำยึด ซึ่ งตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๘ บัญญัติว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีจะยึดหรืออายัด หรือขาย  

เฉพาะบรรดาทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาอ้างว่าเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งการยึดทรัพย์สิน  

เป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ตามพิพากษา ต้องสืบให้ทราบว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษามีทรัพย์สินอะไรบ้าง อยู่ที่ไหน 

ผู ้ใดครอบครองทรัพย์สินนั ้น โดยหากทรัพย์สินนั้นเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาย่อมนำยึดได้  และ 

ในการยึดทรัพย์ ผู้นำยึดทรัพย์จะต้องอยู่ในสถานที่ยึดทรัพย์ เพื่อชี้ทรัพย์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึด 

โดยก่อนไปทำการยึดทรัพย์เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องตรวจสอบข้อมูลทรัพย์ให้แน่ชัดว่า ทรัพย์อะไร  

ของใคร และจำนวนราคาทรัพย์ท่ีจะยึดได้ตามกฎหมายมีประมาณเท่าใดด้วย 

 ท้ังนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องดำเนินการบังคับคดีในวันทำการปกติในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น

และพระอาทิตย์ตก ถ้ายังไม่แล้วเสร็จประกอบกับมีความจำเป็นและสมควร จะกระทำต่อไปในเวลา 

หลังพระอาทิตย์ตกก็ได้ และในกรณีที่มีความจำเป็นและสมควร ศาลจะอนุญาตให้ดำเนินการบังคับคดี  

นอกวันทำการปกติหรือในเวลาหลังพระอาทิตย์ตกก็ได้ 

และในการดำเน ินการบังคับคดีแก ่ล ูกหนี ้ตามคำพิพากษา ให้เจ ้าพนักงานบังคั บคดีแสดง 

หมายบังคับคดีให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทรัพย์สินที่จะถูกบังคับคดีทราบ ถ้าบุคคล

ดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่อาจแสดงหมายบังคับคดีแก่บุคคลดังกล่าวได้ด้วยเหตุใด ๆ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิด

สำเนาหมายบังคับคดีไว้ในท่ีท่ีเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีที่ดำเนินการบังคับคดีนั้น และให้ถือว่าเป็นการแสดง 

หมายบังคับคดีให้บุคคลดังกล่าวทราบแล้ว 
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เสนอ กรมบังคับคดี 
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๒) การอายัดทรัพย์สิน 

การอายัดทรัพย์สิน นับเป็นวิธีการบังคับคดีรูปแบบหนึ ่งที ่ไม่ใช่การบังคับกับทรัพย์สินที่มีอยู่  

ในความครอบครองของลูกหนี้โดยตรง หากแต่เป็นการบังคับกับสิทธิที่เรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้คำพิพากษา 

และเป็นการสั่งบุคคลภายนอกไม่ให้ชำระหนี้แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา แต่ให้ชำระแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี

แทน 

กรณีเจ้าหนี้ตามคำพิพากษายื่นคำร้องขออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้อันมีต่อบุคคลภายนอก เช่น 

พันธบัตร หลักทรัพย์ที ่เป็นประกันตราสารเปลี ่ยนมือหรือสิทธิเรียกร้องอื่น ๆ ของลูกหนี ้คำพิพากษา  

เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีหนังสือแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องไปยังบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลภายนอกนำส่ง

ทรัพย์สินอันเป็นสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีโดยตรง ซึ่งในการแจ้ง

ดังกล่าวจะต้องมีสำเนาหมายบังคับคดีและแบบส่งเงินอายัดแนบไปด้วย 

๓) การขับไล่/รื้อถอน 

การขับไล่หรือรื้อถอน ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ขับไล่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบริวารออกไป

จากอสังหาริมทรัพย์ที ่อยู ่อาศัย หรือทรัพย์ที ่ครอบครอง ถ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำบังคับ 

เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็สามารถยื ่นคำร้องต่อศาลขอให้ตั ้งเจ้าพนักงานบังคับคดี จัดการให้เจ้าหนี ้ตาม 

คำพิพากษาเข้าครอบครองทรัพย์ รวมทั้งการบังคับคดีในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รื ้อถอน 

ส่ิงปลูกสร้าง ไม้ยืนตัน หรือขนย้ายทรัพย์สินท่ีมีอยู่อื่นใดออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ 

๔) การขายทอดตลาด 

การขายทอดตลาดหรือการจำหน่ายทรัพย์สินสิน เป็นขั้นตอนหนึ่งของการบังคับคดีตามคำพิพากษา 

หรือคำสั่งของศาล อันเป็นวิธีการปฏิบัติหรือดำเนินการบังคับคดี เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำส่ัง  

ของศาลเป็นกระบวนการพิจารณา ซึ่งจะดำเนินการภายหลังศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี ้ขาดแล้ว โดย  

การดำเนินกระบวนพิจารณาเกี ่ยวกับการบังคับคดีส่วนมากไม่ได้กระทำโดยศาล และหากกระทำโดย 

เจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี จะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง ภาค ๔ วิธีการบังคับคดีเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล ได้แก่ การยึด

ทรัพย์สิน การอายัดทรัพย์สิน การขายทอดตลาดทรัพย์ การขับไล่-รื้อถอน หรือการบังคับคดีตามกฎหมาย 

อื่น ๆ ตามคำส่ัง  
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โดยอำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  

จึงมีอำนาจในฐานะตัวแทนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในอันท่ีจะรับชำระหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้นำมาวางกับ

การมีอำนาจที่จะยึด อายัด และยึดถือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้ และมีอำนาจที่จะเอาทรัพย์สิน

เช่นว่านี้ออกขายทอดตลาด ซึ่งการมีอำนาจที่จะจำหน่ายทรัพย์สินสินหรือเงินรายได้จากการนั้น ดังนั้น  

การขายทอดตลาดจึงเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีดำเนินการต่อเนื่องจากการยึดทรัพย์ ด้วยเป็นการจัดการเกี่ยวกับ

ทรัพย์ที ่ยึด ซึ ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อาจแบ่งการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินที ่ยึด  

ได้เป็น ๒ กรณี ได้แก่ การเอารายได้จากทรัพย์สินแทนการขายทอดตลาด (เช่น การนำเอาอสังหาริมทรัพย์  

ออกให้เช่า และเพียงพอที่จะชำระหนี้ตามคำพิพากษา จะดำเนินการแทนการขายทอดตลาด เป็นต้น) และ  

การขายทอดตลาดและการประมูล (เช่น การประมูลราคากันเองระหว่างคู่ความ แต่หากมีการคัดค้านหรือ  

ไม่เป็นท่ีตกลงกันก็จะดำเนินการขายทอดตลาดต่อไป เป็นต้น) 

๕) การงดบังคับคดี 

การงดบังคับคดีอาจเกิดขึ้นจากจากผลของกฎหมาย เช่น ลูกหนี ้ย ื ่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่  

ศาลสั่งให้งด หรือเจ้าหนี้ไม่วางค่าใช้จ่าย และโดยการตกลงยินยอมระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ด้วย ซึ่งหาก

เจ้าหนี ้แจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยลูกหนี้และบุคคลภายนอกผู ้มีส่วนได้เสียในคดี 

ให้ความยินยอมให้งดการบังคับคดี เช่น ผู ้ขอรับชำระหนี ้บุริมสิทธิ ์ ผู ้ขอเฉลี ่ยทรัพย์ ผู ้รับจำนอง หรือ 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม เป็นต้น 

๖) การถอนการยึดทรัพย์ และการถอนการบังคับคดี 

การถอนการบังคับคดี อาจกระทำโดยเจ้าหนี้ขอถอนการบังคับคดีได้ โดยชำระค่าธรรมเนียมและ

ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีก็อาจถอนการบังคับคดีตามคำสั่งศาล แต่สำหรับคดีใดท่ี  

ไม่มีการยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์แต่โจทก์ประสงค์จะถอนการบังคับคดีก็จะมีเฉพาะค่าใช้จ่ายในช้ันบังคับคดี

เท่านั้น 

๗) การจัดทำบัญชีแสดงรับ-จ่ายเงิน และการจ่ายเงิน 

เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือได้รับเงินจากการอายัดแล้วจะ

จัดทำบัญชีแสดงรับ-จ่ายเงินเมื่อพ้น ๑๕ วัน และเมื่อจัดทำบัญชีแสดงรับ-จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ 

ผู้มีส่วนได้เสียมาตรวจรับรองบัญชีและรับเงินต่อไป  
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๑๑.๒ กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

การบังคับคดีล้มละลาย เป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของกรมบังคับคดี ซึ่งเป็นการดำเนินกระบวนการ

พิจารณาคดีล้มละลายในชั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายหลังศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว โดยกระบวนการ

พิจารณาคดีล้มละลาย ชั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นกระบวนการที่จะดำเนินการรวบรวมและจำหน่าย

ทรัพย์สินสินของลูกหนี้แล้วนำมาจัดสรรแบ่งส่วนชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั ้งหลาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ บัญญัติไว้ว่า กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย หมายความว่า กระบวนการพิจารณา

ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะกระทำต่อศาลหรือต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ต้ังแต่เริ่มต้นคดีจนถึง

คดีส้ินสุด โดยมีวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์เพื่อให้เจ้าหนี้ทุกรายได้รับส่วนเฉล่ียอย่างเท่าเทียมกัน ท้ังเจ้าหนี้

ในฐานะท่ีเป็นโจทก์ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา และเจ้าหนี้ท่ียังไม่ได้ฟ้องคดี 

โดยตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ไม่มีอำนาจในการจัดการใด ๆ เกี ่ยวกับทรัพย์สิน  

หรือกิจการของตนเองได้อีก เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเข้ามามีอำนาจในการจัดการและจำหน่ายทรัพย์สิน

สินของลูกหนี้ในการเก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพย์สินซึ่งจะตกได้แก่ลูกหนี้หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิได้รับจาก 

บุคคลอื่น ประนีประนอมยอมความ ฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีใดเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ รวมทั้งมีอำนาจ

หมายเรียกลูกหนี้หรือบุคคลใดท่ีสามารถแจ้งข้อความเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้มาสอบสวน หรือ

ส่งเอกสารที่อยู ่ในความยึดถืออันเกี ่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยการบังคับคดีล้มละลาย  

ชั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการดำเนินการที่สำคัญ ๖ ประการ ได้แก่ ๑) การประกาศแจ้งคำส่ัง 

พิทักษ์ทรัพย์เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับแจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจากศาลแล้ว จะดำเนินการ

ประกาศคำส่ังฯ ลงราชกิจจานุเบกษา และประกาศในเว็บไซต์กรมบังคับคดี เพื่อเรียกลูกหนี้มาให้การสอบสวน

เกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน ๒) การประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกและการรายงานศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย 

เมื่อศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว เพื่อปรึกษาว่าจะยอมรับคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้หรือ 

ควรรายงานศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย ๓) ภายหลังจากศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว  

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจขายทรัพย์สินที่ได้ยึดไว้ในคดล้มละลาย เพื่อนำเงินมาแบ่งให้กับบรรดา

เจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้และมีสิทธิได้รับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย แต่หากยังไม่สามารถแบ่งทรัพย์สินได้  

ทุกระยะเวลา ๗ เดือน นับตั้งแต่วันที่ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะรายงาน

ศาลขออนุญาตขยายระยะเวลาแบ่งทรัพย์สิน ๔) การปิดคดี เมื่อได้แบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้แล้วเสร็จ หรือ  

เมื ่อได้หยุดกระทำการตามข้อตกลงในการประนอมหนี้ หรือเมื ่อลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่นำมาแบ่งได้  ซึ่ง 

การปิดคดีนั้นมีผลเพียงให้ระงับการจัดการต่าง ๆ ไว้ แต่ไม่ได้มีผลทำให้คดีล้มละลายสิ้น สุด ซึ่งหากต่อมา 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่าบุคคลล้มละลายมีทรัพย์สินขึ้น อาจรายงานขอให้ศาลมีคำส่ังอนุญาตให้เปิดคดี
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โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต่อไปได้อีก ๕) เมื ่อศาลได้พิพากษา บุคคลล้มละลายอาจได้ร ับการปลดจากล้มละลายได้ ๒ ทาง คือ  

ศาลมีคำส่ังปลดจากล้มละลาย และการปลดจากล้มละลายโดยผลของกฎหมาย และ ๖) การยกเลิกล้มละลาย 

เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำขอ ศาลมีอำนาจส่ังยกเลิกการล้มละลายได้ 

๑๑.๓ กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นกระบวนการทางศาล และตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ 

(และฉบับที่แก้ไข) ได้บัญญัติเรื่องการฟื้นฟูกิจการไว้ ๒ หมวด ได้แก่ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นบริษัท

ขนาดใหญ่ และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมีวัตถุประสงค์

คือ เมื่อลูกหนี้ประสบปัญหา ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถชำระหนี้ภายใน

กำหนดได้ แต่ยังคงมีช่องทางในการดำเนินธุรกิจต่อไป เพื่อรักษาไว้ซึ่งธุรกิจของลูกหนี้ และเมื่อการฟื้นฟูกิจการ

สำเร็จจะทำให้เจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้มากกว่าการเข้าสู ่การล้มละลาย  โดยผู้ร้องขอจะต้องนำคดีขึ ้นสู่ 

ศาลล้มละลายกลาง ซึ่งได้บัญญัติเพิ่มเติมไว้ในหมวด ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ อันเป็น 

การสร้างมาตรการทางกฎหมายข้ึนมาเพื่อช่วยเอื้อต่อการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลูกหนี้ส่วนมากท่ีเป็นบริษัทขนาดใหญ่เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการ จะมีลักษณะธุรกิจ

ที่หลากหลายและมีความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จำเป็นต้องมีทักษะ 

ในหลาย ๆ ด้าน หรือสหวิชาชีพ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการของผู้ทำแผนหรือผู ้บริหารแผนได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพ และต้องอาศัยความรู้ความชำนาญเป็นอย่างมาก เนื่องจากในบางกรณีต้องเข้าไปดำเนินการ 

ในฐานะผู้บริหารช่ัวคราวหรือผู้บริหารแผนช่ัวคราวของบริษัทลูกหนี้ เพื่อให้ธุรกิจของลูกหนี้ดำเนินการต่อไปได้ 

รวมทั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังจำเป็นต้องตรวจสอบให้ได้ความจริง เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา

ของศาลในขั้นตอนต่าง ๆ ให้ได้มากท่ีสุด เพื่อลดการใช้ช่องทางกฎหมายท่ีไม่สุจริตของบรรดาลูกหนี้ 

๑๑.๔ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี หมายถึง วิธีการระงับหรือยุติข้อพิพาท โดยมีบุคคลที ่สาม  

ท่ีเรียกว่า ผู้ไกล่เกล่ีย ทำหน้าท่ีในการช่วยเหลือ เสนอแนะแนวทาง และเป็นส่ือกลาง เพื่อให้คู่กรณีหาทางออก

ของข้อพิพาทร่วมกัน โดยที่ผู้ไกล่เกลี่ยไม่มีอำนาจในการกำหนดข้อตกลงให้แก่คู ่กรณี ซึ่งการจะตกลงหรือ  

ไม่ตกลงนั้น เป็นการตัดสินใจของคู่กรณีเอง ซึ่งขั้นตอนการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดีนั้นมีท้ังหมด ๕ ขั้นตอน ได้แก่ 

๑) คู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดียื่นคำร้องขอไกล่เกล่ีย ๒) เจ้าพนักงานผู้รับคำร้องอธิบายขั้นตอน

วิธ ีการไกล่เกลี ่ย ให้คำแนะนำเบื ้องต้นให้ก ับผู ้ร ้อง ๓) กำหนดวันนัดไกล่เกลี ่ย ๔) นำส่งหนังสือ  

แจ้งวันเวลานัดไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีทราบ และ ๕) ทำการไกล่เกลี่ยตามกำหนดนัด ทั้งนี้ก่อนเริ่มกระบวนการ 
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โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไกล่เกล่ีย ผู้ไกล่เกล่ียต้องช้ีแจงถึงขั้นตอนและวิธีการไกล่เกล่ียให้คู่ความทราบ รวมถึงอาจหารือร่วมกับคู่ความ 

เพื่อพิจารณากำหนดขั้นตอน หรือแนวทางในการดำเนินการไกล่เกล่ียก็ได้ โดยคู่ความอาจคัดค้านผู้ไกล่เกล่ียได้ 

หากมีเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางของผู้ไกล่เกล่ีย ซึ่งต้องแสดงเหตุแห่งการคัดค้านให้ผู้อำนวยการหรือ

หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดีทราบก่อนเริ ่มกระบวนการไกล่เกลี่ย หรือภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่  

มีเหตุแห่งการคัดค้าน โดยต้องกระทำก่อนกระบวนการสิ้นสุดลง และเมื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยเสร็จแล้ว 

เจ้าหน้าท่ีประจำศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทจะจัดทำรายงานการไกล่เกล่ียและให้คู่ความลงนาม และจัดทำรายงาน

เจ้าหน้าท่ีเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อมีคำส่ังต่อไป โดยกรณีท่ีถือว่ากระบวนการไกล่เกล่ียได้ส้ินสุดลงแล้ว มีดังนี้ 

๑) ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ เนื่องจากมีรายได้น้อย มีภาระค่าครองชีพสูง 

๒) ลูกหนี้ยังขาดความเข้าใจและยอมรับกระบวนการไกล่เกล่ีย 

๓). หลักเกณฑ์ในการรับข้อเสนอของเจ้าหนี้ไม่มีความยืดหยุ่นเท่าที่ควร หรือการให้ผ่อนชำระหนี้

ค่อนข้างให้เวลาส้ันเกินไป 

๔) ลูกหนี้ที ่ประสงค์จะเข้าไกล่เกล่ียมักจะเป็นกรณีที่อยู ่ในขั้นตอนสุดท้ายของการบังคับคดี เช่น  

ถึงกำหนดการขายทอดตลาด เมื่อยื่นคำขอไกล่เกล่ียกับเจ้าหนี้ ทำให้ระยะเวลาการตัดสินใจ หรือพิจารณาของ

เจ้าหนี้มีไม่มากพอ การเจรจาไกล่เกล่ียภายหลังจากมีการบังคับคดีแล้วค่อนข้างยากเพราะเจ้าหนี้ต้องพิจารณา

ทรัพย์ท่ีบังคับคดีประกอบการเจรจาไกล่เกล่ียด้วย เป็นเหตุท่ีทำให้การไกล่เกล่ียไม่สำเร็จ 

๑๑.๕ กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

เมื ่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ยึดหรืออายัดทรัพย์ รวบรวม และขายทรัพย์สินของลูกหนี้แล้ว  

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะส่งสำนวนคดีของลูกหนี้และสำนวนคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี ้ที ่ม ีคำส่ัง  

ถึงที่สุดแล้วไปยังกองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายในคดีล้มละลาย เพื่อจัดทำบัญชีรับจ่ายและ

แบ่งเงินให้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้นั้น ซึ ่งกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดี

ล้มละลายมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) เมื่อมีคำสังพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนของการติดตามรวบรวมทรัพย์สินของ

ลูกหนี้ รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลเอกสารและหลักฐานทางการเงินอื่น ๆ ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

จะออกหมายเรียกลูกหนี้หรือบุคคลใดที่สงสัยว่าจะมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในความครอบครองหรือเชื่อว่า  

เป็นของลูกหนี้หรือเห็นว่าสามารถแจ้งข้อความเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สินของลูกหนี้ มาไต่สวนหรือสอบสวน

และมีอำนาจให้บุคคลนั้น ๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานที่อยู่ในความยึดถือ ตลอดจนถึงอำนาจในการจัดการ

เกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สินของลูกหนี้ 
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๒) เจ้าหนี้ที่จะขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย จะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอ 

ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน ๒ เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด พร้อมทั้งส่งบันทึก 

คำช้ีแจงข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานประกอบมูลหนี้และเสียค่าธรรมเนียม เพื่อให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

พิจารณาตรวจสอบคำขอรับชำระหนี้ 

๓) หลังจากสิ้นกำหนดเวลาในการยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะออกหมาย 

นัดลูกหนี้และเจ้าหนี้มาพร้อมกัน เพื่อตรวจคำขอรับชำระหนี้และกำหนดระยะเวลาให้เจ้าหนี้และลูกหนี้  

ยื่นคำโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้และสอบสวนว่ามูลหนี้ดังกล่าวเป็นมูลหนี้ที่ต้องห้ามมีให้ยื่นคำขอรับชำระหนี้

หรือไม่ ซึ่งมูลหนี้ท่ีต้องห้าม ได้แก่ 

๓.๑) หนี้ท่ีเกิดโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีหรือหนี้ท่ีจะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้ 

๓.๒) หนี้สินท่ีเจ้าหน้าท่ียอมให้ลูกหนี้กระทำขึ้น โดยเจ้าหนี้ได้รู ้ถึงการที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว  

แต่ไม่รวมถึงหนี้ท่ีเจ้าหนี้ยอมให้กระทำขึ้น เพื่อให้กิจการของลูกหนี้ดำเนินการต่อไปได้ 

๔) เมื ่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตรวจคำขอรับชำระหนี้แล้ว หัวหน้ากลุ ่มงานสั ่งจ่ายสำนวน 

คำขอรับชำระหนี้ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการส่งสำนวนให้นักบัญชีกองติดตามและเฉล่ียทรัพย์สิน

ในคดีล้มละลายในคดีล้มละลาย คำนวณยอดหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำความเห็นส่งผู้บังคับบญัชา 

เพื่อให้ผู ้บังคับบัญชาเห็นชอบ ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการจากขั้นตอนนี้จนไปถึงทำความเห็นเสนอ

ผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาเห็นชอบเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาเห็นชอบใช้ระยะเวลาตามกรณี คือ 

๔.๑) เวลา ๔ เดือน สำหรับกรณีที ่สำนวนคำขอรับชำระหนี้ไม่มีผู ้โต้แย้งและมีมูลหนี ้ที ่เจ ้าหนี้  

ยื่นคำขอรับชำระหนี้เพียงมูลหนี้เดียว 

๔.๒) เวลา ๘ เดือนหรือกว่านั้น สำหรับกรณีท่ีสำนวนคำขอรับชำระหนี้มีผู้โต้แย้งและมีมูลหนี้ท่ีเจ้าหนี้

ยื่นคำขอรับชำระหนี้มากกว่า ๑ มูลหนี้ 

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติลัมละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ขยายขอบเขตอำนาจของเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ให้เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาส่ังอนุญาตเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ โดยไม่ต้องผ่าน

การพิจารณาของศาล ทำให้ขั้นตอนรวบรัดมากขึ้น และเมื่อศาลมีคำสั่งเห็นชอบตามคำขอรับชำระหนี้และ

คำส่ังนั้นถึงท่ีสุดแล้วจะมีหนังสือจากกองติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลายในคดีล้มละลายไปยังผู้ยื่น

คำขอ เพื่อให้นำเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ มาแสดงเพื่อรับเงินท่ีกองบริหารการคลัง  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๒๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๑๑.๖ กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด 

กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ ๖ ขั้นตอน ได้แก่ 

๑) การเตรียมตัวก่อนเข้าประมูลทรัพย์ ประกอบด้วย การท่ีผู้ซื้อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์

ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฏในประกาศขายทอดตลาดก่อนการเข้าประมูล และการศึกษา

เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา ข้อสัญญา และคำเตือนผู้ซื้อตามประกาศขายทอดตลาด 

๒) การเตรียมหลักฐานที่ต้องนำมาในวันประมูล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนารับรอง

ถูกต้องจำนวน ๑ ฉบับ และในการเข้าประมูลอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาประเมินตั้งแต่ 

๕ แสนบาทขึ้นไป ผู้สนใจเข้าสู ้ราคาต้องวางเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายให้สำนักงานบังคับ คดีแพ่ง

กรุงเทพมหานคร ๑-๖ หรือสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเป็นผู้รับเงิน หรือใช้วิธีทำรายการผ่านระบบ EDC 

(Electronic Data Capture) เพื่อเป็นหลักประกันในการเข้าสู้ราคาตามหลักเกณฑ์ เป็นต้น 

๓) การลงทะเบียนในวันประมูล เช่น ผู้เข้าสู้ราคาในวันประมูลต้องลงทะเบียนในแบบลงทะเบียนของ

กรมบังคับคดี พร้อมวางเงิน ซึ่งผู้มีสิทธิขอหักส่วนได้ใช้แทนก็ต้องวางหลักประกันของราคาประเมินและแสดง

ตัวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อรับป้ายเข้าประมูลเช่นกัน และผู้เข้าสู ้ราคาต้องทำสัญญาหรือข้อตกลงกับ  

กรมบังคับคดีในการเสนอราคาแล้วจะได้รับป้ายเข้าประมูลและลำดับจากเจ้าพนักงาน เพื่อใช้สำหรับการเสนอ

ราคาและเข้าไปนั่งในสถานท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดเตรียมไว้ 

๔) การทราบถึงวิธีการประมูลซื้ออสังหาริมทรัพย์ (เช่น ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด 

เป็นต้น) ซึ ่งในก่อนการเริ ่มต้นการประมูลนั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีจะอธิบายวิธ ีการขาย เงื ่อนไขและ

ข้อกำหนดของการขายทอดตลาดโดยสังเขป และจำทำการขายเรียงตามลำดับที่กำหนดไว้ในประกาศขาย 

จากนั ้นในแต่ละคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีจะอ่านรายละเอียดของประกาศและกำหนดราคาเริ ่มต้น  

ในการขายทอดตลาด โดยผู้เข้าสู ้ราคาท่านใดที่เสนอราคาสูงสุด เมื ่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขานราคาและ  

นับ ๑-๓ พร้อมเคาะไม้ขายให้ผู ้เสนอราคาสูงสุดดังกล่าว ผู ้ซ ื ้อได้จะต้องทำสัญญาตามแบบพิมพ์ของ  

กรมบังคับคดีต่อไป 

๕) วิธีการประมูลซื้ออสังหาริมทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย การเสนอราคาผ่านทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งจะมีกระบวนการคล้ายคลึงกับการเดินทางไปประมูล ณ สถานที่ขายทอดตลาด 

(สำนักงานศูนย์กลาง) แต่จะต้องมีการติดต่อจองเครื่องอุปกรณ์เพื่อใช้ซื้อทรัพย์ซึ่งติดต้ังอยู่ท่ีสำนักงานบังคับคดี 

ท้ังนี้จะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ณ สำนักงานเครือข่ายในวันเวลาท่ีกำหนดไว้ด้วย 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๒๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๖) วิธีการประมูลซื้อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสังหาริมทรัพย์นั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ขายทอดตลาดจะ 

ปักธงหมากรุกในบริเวณที ่จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์ โดยวิธ ีการเสนอราคาเป็นไปเช่นเดียวกับ  

การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ 

ทั้งนี้ยังมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการขายทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ทรัพย์สินรายการประมูล/ขายทอดตลาด 

ที ่ไม่มีผู ้ใดซื ้อ ผู ้เข้าสู ้ราคาที่ประมูลซื้อทรัพย์ไม่ได้ แนวทางการปฏิบัติเมื ่อประมูลซื้อทรัพย์ที ่ได้จาก  

การขายทอดตลาด การขอเพิ่มชื่อหรือลดชื่อผู ้ซื้อทรัพย์ การจัดการให้ลูกหนี้และบริวารออกไปจากทรัพย์  

ที่ทำการขายทอดตลาด และความรับผิดของผู้ซื ้อเดิมด้วย ซึ่งสามารถสอบถามและศึกษาได้ผ่านคู่มือของ 

กรมบังคับคดี 

๑๑.๗ กระบวนการวางทรัพย์ 

การวางทรัพย์ คือ วิธีการชำระหนี้ที ่กฎหมายกำหนดขึ้น เมื ่อการชำระหนี้มีอุปสรรคอันเกิดจาก  

ตัวเจ้าหนี้ โดยผู้วางทรัพย์ได้นำเงิน หรือทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ไปวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์  ซึ่งผลของ 

การวางทรัพย์ทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญา ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ค่าเสียหาย  

ค่าสินไหมทดแทน หรือเบี้ยปรับ เป็นต้น และเจ้าหนี้จะร้องต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ไม่ได้ การไถ่ถอน  

การขายฝาก โดยการวางทรัพย์ทำให้ได้กรรมสิทธิ ์กลับคืนมาสู ่ผู ้วางทรัพย์ ซึ ่งเหตุที ่จะขอวางทรัพย์ 

ประกอบด้วย (๑) เจ้าหนี้บอกปัดหรือปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้ โดยปราศจากมูลเหตุอันอ้างตามกฎหมายได้ 

(๒) เจ้าหนี้ไม่สามารถรับชำระหนี้ได้ และ (๓) ลูกหนี้ไม่สามารถหยั่งรู้สิทธิของเจ้าหนี้ หรือรู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอน 

โดยผู้มีสิทธิวางทรัพย์ ได้แก่ ลูกหนี้ ผู้รับมอบอำนาจลูกหนี้ หรือบุคคลภายนอกที่เต็มใจชำระหนี้แทนลูกหนี้ 

เว้นแต่สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บุคคลภายนอกชำระแทนได้ หรือขัดกับเจตนาที่คู่กรณีแสดงไว้และจะตอ้ง  

ไม่เป็นการฝืนใจหรือขัดใจลูกหนี้ โดยทรัพย์ที ่สามารถนำมาใช้วาง ได้นั ้นมี ๓ รูปแบบ ได้แก่ (๑) เงินสด  

(๒) แคชเชียร์เช็คของธนาคารในส่วนกลาง (กรม) สั ่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ -๖  

ในกรณีวางทรัพย์ในส่วนภูมิภาคสั่งให้จ่ายในนามสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนั้น ๆ และ (๓) ทรัพย์ที่เป็นวัตถุ

แห่งหนี้และสามารถส่งมอบกันได้ตามกฎหมาย เช่น รถยนต์ ตู้เย็น หรือสร้อยทอง เป็นต้น ในทางกลับกัน  

ยังกำหนดไว้ว่ามีทรัพย์ที ่ไม่ควรใช้วางด้วย ซึ่งประกอบด้วย (๑) สภาพทรัพย์ไม่ควรแก่การวาง หรือเป็น  

ที ่พึงวิตกว่าทรัพย์นั ้นต่อไปจะเสื ่อมเสีย ทำลาย หรือบุบสลายได้ เช่น น้ำแข็งที ่สลักเป็นรูปต่าง  ๆ  

เพื่อความสวยงาม เป็นต้น (๒) มีค่ารักษาทรัพย์แพงเกินควร และ (๓) ตึกแถว โรงแรม คอนโดมิเนียม 

เครื่องจักร หรือทรัพย์ท่ีขนย้ายไม่สะดวก รวมถึงน้ำมันหรือวัตถุไวไฟ เป็นต้น โดยผู้วางทรัพย์ และเจ้าหนี้หรือ 

ผู้ประสงค์จะรับทรัพย์ท่ีวางมีวิธีการปฏิบัติและหน้าท่ี ตลอดจนผลของการวางทรัพย์มีรายละเอียดดังนี้  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๒๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๑) วิธีการปฏิบัติและหน้าท่ีของผู้วางทรัพย์ ประกอบด้วย 

 (๑) เขียนคำร้องขอวางทรัพย์ตามแบบ ว.๑ หากมอบอำนาจให้บุคคลอื่นวางทรัพย์แทน  

ต้องทำใบมอบอำนาจ ตามแบบ ว.๔. 

 (๒) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดท่ีทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) 

 (๓) กรณีมอบอำนาจ ยื ่นใบมอบอำนาจตามแบบ ว.๔ ติดอากรตามกฎหมายพร้อม 

บัตรประชาชน หรือหลักฐานอื่นท่ีทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) ท้ังของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 

 (๔) กรณีเป็นนิติบุคคลให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งนายทะเบียนรับรองไม่เกิน  

๑ เดือน มาแสดงด้วย 

 (๕) แนบแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ (ท.ร. ๑๔/๑) หรือหนังสือรับรองฐานะนิติบุคคล

ของเจ้าหนี้รับรองไม่เกิน ๑ เดือน 

 (๖) หลักฐานที่เกี ่ยวข้องกับการวางทรัพย์ในเรื ่องนั้น ๆ มาแสดง เช่น ถ้าวางตามสัญญา

ประนีประนอมยอมความของศาล ให้มีคำพิพากษาตามยอมท่ีเจ้าหน้าท่ีศาลรับรอง หรือถ้าวางตามสัญญาเช่า

ให้มีสัญญาเช่า พร้อมถ่ายสำเนาสัญญาเช่าและรับรองสำเนาถูกต้อง เป็นต้น 

 (๗) เงินประกันค่าใช้จ่าย (ข้ันต่ำ) จำนวน ๓๐๐ บาท 

 (๘) ผู้วางทรัพย์ หรือผู้มอบอำนาจ ต้องมาให้เจ้าพนักงานสอบสวนถึงท่ีมาแห่งมูลหนี้ 

 (๙) ผู้วางทรัพย์ต้องแจ้งการวางทรัพย์ให้เจ้าหนี้ทราบโดยพลัน จึงจะมีผลสมบูรณ์ว่าเป็น  

การวางทรัพย์โดยชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นกรณีขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา 

๙๙๒ 

๖) วิธีการปฏิบัติและหน้าท่ีของเจ้าหนี้หรือผู้ประสงค์จะรับทรัพย์ท่ีวาง ประกอบด้วย 

 (๑) เขียนคำร้องขอรับทรัพย์หรือเงินตามแบบ ว.๓ 

 (๒) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดท่ีทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) 

 (๓) กรณีมอบอำนาจ ยื่นใบมอบอำนาจตามแบบ ว.๔ ติดอากรตามท่ีกฎหมายกำหนดพร้อม

นำบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ มีรูปถ่ายทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 

มาแสดงต่อเจ้าพนักงาน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๒๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 (๔) กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งนายทะเบียนรับรองไม่เกิน  

๑ เดือน มาแสดงด้วย 

 (๕) กรณีวางทรัพย์โดยมีเงื ่อนไขให้เจ้าหนี ้แสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานว่าได้ปฏิบัติ  

ตามเงื่อนไขแล้ว 

๗) ผลของการวางทรัพย์ ได้แก่ (๑) ทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ที่ต้องชำระ ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดและ 

ไม่ต้องเสียดอกเบ้ียให้แก่เจ้าหนี้ หลังจากวันท่ีวางทรัพย์ และ (๒) เจ้าหนี้มีสิทธิมารับทรัพย์ท่ีวาง ภายใน ๑๐ ปี 

นับแต่ได้รับคำบอกกล่าวการวางทรัพย์ หากเจ้าหนี้ไม่มารับสิทธิของเจ้าหนี้เหนือทรัพย์ท่ีวางเป็นอันระงับไป 

ทั ้งนี ้ย ังสามารถถอนหรือขอรับทรัพย์ที ่วางคืนได้ เว้นแต่กรณี  (๑) ผู ้วางทรัพย์ได้แสดงเจตนา 

สละสิทธิ์ที ่จะถอนไว้ (๒) เจ้าหนี้ได้แจ้งต่อสำนักงานบังคับคดีที ่รับวางทรัพย์ว่าประสงค์รับทรัพย์ที ่วาง  

(๓) การวางทรัพย์ตามคำสั่งศาล (๔) ผู้วางทรัพย์อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย และ (๕) หากบุคคลใด 

วางทรัพย์ชำระหนี้แทนลูกหนี้ บุคคลนั้นจะถอนการวางทรัพย์ได้ต่อเมื่อลูกหนี้ยินยอม 

๑๒. ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี 

 ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดีนั้นครอบคลุม ๗ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการ

บังคับคดีแพ่ง กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กระบวนการไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาทช้ันบังคับคดี กระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/ 

การขายทอดตลาด และกระบวนการวางทรัพย์ โดยแต่ละกระบวนการนั้นมีข้ันตอนการบังคับคดีดังนี้  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๒๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๑) ข้ันตอนการยึดทรัพย์ 

 

ภาพประกอบ ๕ ขั้นตอนการยึดทรัพย์ 

ที่มา: กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๒๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๒) ขั้นตอนการอายัดเงินในคดีแพ่ง 

 

ภาพประกอบ ๖ ขั้นตอนการอายัดเงินในคดีแพ่ง 

ที่มา: กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๒๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๓) ข้ันตอนการขายทอดตลาดทรัพย์ 

 

ภาพประกอบ ๗ ขั้นตอนการขายทอดตลาดทรัพย์ 

ที่มา: กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๒๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๔) ข้ันตอนการขับไล่-ร้ือถอน 

 

ภาพประกอบ ๘ ขั้นตอนการขับไล่-รื้อถอน 

ที่มา: กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๒๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๕) ขั้นตอนการบังคับคดีล้มละลาย 

 

ภาพประกอบ ๙ ขั้นตอนการบังคับคดีล้มละลาย 

ที่มา: กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๒๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๖) ข้ันตอนการตรวจรับรองบัญชี เพื่อจ่ายเงินคดีแพ่ง 

 

ภาพประกอบ ๑๐ ขั้นตอนการตรวจรับรองบัญชี เพื่อจ่ายเงินคดีแพ่ง 

ที่มา: กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๓๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๗) ข้ันตอนการขอรับเงินคดีแพ่ง 

 

ภาพประกอบ ๑๑ ขั้นตอนการขอรับเงินคดีแพ่ง 

ที่มา: กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๓๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๘) ข้ันตอนการทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายเงินและบัญชีแบ่งทรัพย์สิน 

 

ภาพประกอบ ๑๒ ขั้นตอนการทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายเงินและบัญชีแบ่งทรัพย์สิน 

ที่มา: กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓ 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๓๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๙) ข้ันตอนการรับเงินคดีล้มละลาย 

 

ภาพประกอบ ๑๓ ขั้นตอนการรับเงินคดีล้มละลาย 

ที่มา: กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๓๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๑๐) ขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

 

ภาพประกอบ ๑๔ ขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

ที่มา: กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๓  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๓๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๑๓. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒) ได้ให้ความหมายของคำว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 

พอใจ ชอบใจ 

 ชริณี เดชจินดา (๒๕๓๖) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง 

หรือมีความพึงพอใจลดลงเมื่อความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง  

 วิมลสิทธิ ์ หรยางกูร (๒๕๕๑) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นการให้คุณค่าต่อความรู ้สึกของเรา  

และมีความสัมพันธ์กับโลกทัศน์ที ่เกี ่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อม กล่าวคือ ความรู้สึ กของบุคคล 

แต่ละคนจะมีต่อสภาพแวดล้อมอย่างแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกดี/เลว พอใจ/ไม่พอใจ หรือสนใจ/ไม่สนใจ 

เป็นต้น 

 W. Thomas (๑๙๗๓) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกมีความสุข เมื่อได้รับ

ผลสำเร็จตามความมุ่งหมายท่ีต้องการหรือตามแรงจูงใจ 

 Vroom (๑๙๖๔) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถลดความตึงเครียดของ

บุคคลให้น้อยลงได้ ถ้าความตึงเครียดมีมากก็จะทำให้เกิดความไม่พอใจ ซึ่งความตึงเครียดนี้มีผลมาจาก  

ความต้องการของมนุษย์ หากมนุษย์มีความต้องการมากก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง แต่ถ้าเมื่อใดท่ีมนุษย์ได้รับ

การตอบสนองความต้องการอย่างเพียงพอและเหมาะสมก็จะทำให้เกิดความพึงพอใจ  

 วัลภา ชายหาด (๒๕๓๒) ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจของประชากรท่ีมีต่อการบริการสาธารณะว่า 
หมายถึง ระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการในลักษณะของแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวกับความพึงพอใจ ครอบคลุม 

 (๑) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

 (๒) การให้บริการอย่างรวดเร็วและทันเวลา 

 (๓) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

 (๔) การให้บริการอย่างก้าวหน้า 

 สุทธิชาติ อำมาตย์หิน (๒๕๔๓) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยแบ่งออกเป็น  

๒ นัย ดังนี้ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๓๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 (๑) ความหมายที ่ย ึดสถานการณ์การซื ้อหลักให้ความหมายว่า “ความพึงพอใจเป็น  
ผลท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินส่ิงท่ีได้รับภายหลังสถานการณ์หนึ่ง” 

 (๒) ความหมายที่ยึดประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเป็นหลักให้ความหมายว่า 
“ความพึงพอใจเป็นผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์หลายอย่างเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการในระยะหนึ่ง” และได้ให้ความหมายคำว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภค หมายถึง 
ภาวการณ์แสดงออกที่เกิดจากการประเมินประสบการณ์ซื ้อและการใช้สินค้าและบริการและได้อธ ิบาย
ความหมายเพิ่มเติมว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวะที่แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกที่เกิดขึ้นจาก  
การประเมินเปรียบเทียบ ประสบการณ์ ได้รับบริการท่ีตรงกับส่ิงท่ีลูกค้าคาดหวังหรือดีกว่าความคาดหวังของ
ลูกค้าในทางตรงกันข้าม ความไม่พึงพอใจ หมายถึง ภาระการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบที่เกิดจาก  
การเปรียบเทียบประสบการณ์ได้รับบริการท่ีต่ำกว่าความคาดหวังของลูกค้า 

สาโรช ไสยสมบัติ (๒๕๓๔) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยทำให้งาน
ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ นอกจากผู้บริหารจะดำเนินการให้  
ผู้ทำงานเกิดความพึงพอใจในการทำงานแล้ว ยังจำเป็นต้องดำเนินการท่ีจะทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ
ด้วยเพราะความเจริญก้าวหน้าของการบริการเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ ่งที ่เป็นตัวบ่งชี ้ถึงจำนวน 
ผู้มาใช้บริการ ดังนั้นผู้บริหารที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ  
ท่ีจะทำให้เกิดความพึงพอใจ ท้ังผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ 

เมื่อผู้ใช้บริการเกิดความคาดหวังในคุณภาพของการบริการ ย่อมก่อให้เกิดท้ังความรู้สึกพึงพอใจ เช่น 
ความประทับใจ ความระลึกถึง หรือการกลับมาใช้บริการซ้ำอีกครั้ง เป็นต้น หรือความไม่พึงพอใจ เช่น  
ความผิดหวัง ความไม่ประทับใจ หรือการไม่กลับมาใช้บริการอีกต่อไป เป็นต้น ซึ่งมีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจจากการใช้บริการไว้อย่างสอดคล้องกัน ดังนี้ 

กาญจนา อรุณสุขรุจี (๒๕๔๖) กล่าวถึงความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม  
ที ่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ ่งการที ่เราจะทราบว่า ผู ้ใช้บริการหรือบุคคลใดก็ตามเกิด  
ความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตจากการแสดงออกทางสีหน้าหรือลักษณะท่าทาง โดยส่วนมากการจะเกิด
ความรู้สึกพึงพอใจได้นั ้นจำเป็นต้องมีสิ ่งที ่ตรงต่อความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ใช้บริการหรือ  
บุคคลหนึ่ง ๆ ได้  

เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ (๒๕๕๑) ให้ความหมายสำหรับความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึกที่ดี
ของผู ้ใช้บริการหลังจากที่ได้ทดลองใช้สินค้าหรือบริการนั้นแล้วพบว่า  การบริการนั้นดีและมีคุณภาพ 
ตามท่ีผู้ใช้บริการได้คาดหวังไว้ และเมื่อผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกพึงพอใจแล้ว อาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการกลับมา
ซื้อซ้ำอีกครั้ง การบอกต่อ และเกิดความภักดีต่อการบริการได้ 
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จิราพรกา จัดทุกข์ (๒๕๕๒) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกที ่เป็น 
การยอมรับความรู้สึกที่ยินดีความรู้สึกชอบในการได้รับบริการ หรือการได้รับการตอบสนองอย่างตรงตาม  
ความคาดหวังหรือความต้องการท่ีบุคคลนั้นได้ต้ังไว้  

ลักษณวรรณ พวงไม้มิ ่ง (๒๕๔๕: น.๙-๑๑ อ้างถึงใน ชนะดา วีระพันธ์ , ๒๕๕๕: น.๖) กล่าวว่า  
ความพึงพอใจ หมายถึง แนวความคิด หรือทัศนคติอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสภาวะรับรู้ภายใน หรือเป็นสภาพของ  
จิตที่ปราศจากความเครียด โดยส่วนมากมักเกิดจากความคาดหวังไว้ว่า ความต้องการที่ตนเองได้รับนั้น 
ถูกตอบสนองอย่างตรงตามความคาดหวัง ในขณะที่ทัศนคติด้านลบหรือความรู้สึกเชิงลบที่เกิดขึ้นจะแสดง  
ให้เห็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ ด้วยสิ่งที่ได้รับนั้นต่ำกว่าระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ หรือการไม่ได้รับ 
การตอบสนองต่อความต้องการมากเท่าท่ีควร 

Kotler (๑๙๙๔ อ้างถึงใน ชนะดา วีระพันธ์ , ๒๕๕๕: น.๙) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า  
เป็นระดับความรู้สึกที่มีผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู ้ผลจากการทำงานหรือประสิทธิภาพกับ  
ความคาดหวังของผู ้ใช้บริการ ซึ ่งหากได้ร ับการบริการต่ำกว่าความคาดหวัง จะก่อให้เกิดความรู ้สึก  
ไม่พึงพอใจขึ้น ในขณะท่ีการบริการท่ีได้รับนั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้จะนำมาซึ่ง
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

จากคำนิยามและการให้ความหมายของคำว่าความพึงพอใจข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ 
คือ กระบวนการทางจิตวิทยา มีลักษณะเป็นนามธรรม เป็นความรู้สึกดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล เมื่อได้รับ
การตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังของตนเอง จนก่อให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกขึ้น ในขณะท่ี  
ความไม่พึงพอใจนั้นอาจกล่าวได้ว่า เป็นความรู้สึกที่ไม่ดี การมีทัศนคติในด้านลบ หรือการตอบสนองที่ได้รับ 
ไม่ตรงกับความต้องการของบุคคล ซึ่งเป็นในทางตรงกันข้ามกับความหมายของความพึงพอใจ 

 สุรศักดิ์ นาถวิล (๒๕๔๔: ๑๐ อ้างถึงใน ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ , ๒๕๕๘: น.๑๐ - ๑๑)  
ได้กล่าวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว ้ว ่า เป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความร ู ้ส ึกเชิงบวก  
โดยผู้ใช้บริการจะสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกพึงพอใจได้ โดยเฉพาะเมื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการหรือบุคคลหนึ่ง ๆ ได้อย่างแท้จริง ในขณะเดียวกันอาจเกิดขึ้นจากการประเมินความแตกต่าง
ระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงในสถานการณ์ กล่าวคือ การบริการมักจะมีมาตรฐานของการบริการ 
นั้น ๆ อยู่เสมอ ซึ่งมีแหล่งอ้างอิงมาจากคุณค่าที่ยึดถือต่อการบริการ ประสบการณ์ดั ้งเดิมที่เคยใช้บริการ  
การบอกเล่าของผู้อื่น การรับข้อมูล การรับประกันบริการจากโฆษณา หรือการให้คำมั่นสัญญาของผู้ให้บริการ 
เป็นต้น เนื ่องจากผู ้ร ับบริการจะประเมินเปรียบเทียบสิ ่งที ่ได้ร ับจริงในกระบวนการบริการที ่เกิดขึ้น 
(Performance) กับความหวังเอาไว้ หากสิ่งที่ได้รับเป็นไปตามความคาดหวังถือว่าเป็นการยืนยันที่ถูกต้อง 
(Confirmation) กับความคาดหวังท่ีมีผู้รับบริการ ย่อมเกิดความพึงพอใจต่อการบริการดังกล่าว  
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 โดย จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (๒๕๔๓) กล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดของความสำคัญในการบริการขึ้นอยู่กับ 
กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดความรู้สึกดีและประทับใจในการบริการเป็นประจำ  
ซึ่งการส่งมอบบริการต่อผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงความพึงพอใจต่อการบริการ 
ดังนี้  

  (๑) ความพึงพอใจของผู ้ใช้บร ิการเป็นตัวกำหนดคุณลักษณะของการบริการ  ทำให้
ผู ้ปฏิบัติงานบริการจำเป็นต้องสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการ และการนำเสนอ
บริการที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจหรือมีความประทับใจ เพราะข้อมูลดังกล่าวจะสามารถบ่งบอกถึงการประเมิน
ความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ให้บริการที่จะตระหนักถึงความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการ และสามารถตอบบริการท่ีตรงกับลักษณะความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง 

  (๒) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นตัวแปรสำคัญในการประเมินคุณภาพของบริการ 
เนื ่องจากการนำเสนอภาพลักษณ์ของบริการที ่ดีและมีคุณภาพ ด้วยการคำนึงถึงความต้องการหรือ  
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการเป็นหลัก ย่อมส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกพึงพอใจ โดยมีลักษณะของ 
การบริการ เช่น สถานที่ อุปกรณ์ เครื ่องใช้ บุคลิกของพนักงาน และความน่าเชื ่อถือหรือความไว้วางใจ  
ต่อการบริการขององค์กร เป็นต้น 

  (๓) ความพึงพอใจของผู ้ให้บร ิการเป็นตัวชี ้ค ุณภาพและความสำเร็จของงานบริการ  
เหตุเพราะการที่ผู้ให้บริการให้ความสำคัญต่องานบริการถือเป็นเรื่องที่จำเป็นเป็นอย่างมาก ด้วยสัมพันธ์กับ
ความรู้สึกพึงพอใจต่องานท่ีได้รับมอบหมาย และส่งผลต่อความต้ังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
และจริงใจ อันจะนำมาซึ่งคุณภาพของการบริการที่จะสร้างความพึงพอให้กับผู้ใช้บริการ และส่งผลให้องคก์ร
ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น 

 ส่วน Aday และ Andersan (๑๙๗๕ อ้างถึงใน สุกานดา สาล่ี, ๒๕๕๕: น.๑๐) ได้ให้หลักพื้นฐาน  
๖ ประการ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไว้ดังนี้ 

  (๑) ความสะดวกในการใช้บริการ (Convenience) ได้แก่ 

  (๑.๑) การรอคอย 

  (๑.๒) ได้รับการดูแลเมื่อต้องการ 

  (๑.๓) ความสะดวกสบายจากสถานท่ี 

  (๒) การประสานงานของการใช้บริการ (Coordination) ได้แก่ 

  (๒.๑) ได้รับบริการตามความต้องการ 
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  (๒.๒) ให้ความสนใจกับผู้ใช้บริการ 

  (๒.๓) มีการติดตามผลการให้บริการ 

  (๓) อัธยาศัย และความสนใจของผู้ให้บริการ (Courtesy) เป็นการแสดงพฤติกรรมที ่ดีต่อ 
ผู้มาใช้บริการ เช่น พูดจาสุภาพ สนใจผู้ใช้บริการ เป็นต้น 

  (๔) ข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ (Medical Information) สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

  (๔.๑) ข้อมูลปัจจุบัน 

  (๔.๒) ข้อมูลขั้นต่อไป 

  (๕) คุณภาพของการให้บริการ (Quality of Care) คุณภาพท้ังหมดของการให้บริการ 

  (๖) ค่าใช้จ่าย หรือค่าบริการ (Quit of Pocket Cost) ค่าใช้จ่ายท่ีผู้ใช้บริการจ่ายไป 

 เบญจมาภรณ์ สมุดอินแก้ว (๒๕๔๓) ได้อธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ  
ไว้ดังนี้  

  (๑) ผลิตภัณฑ์บริการ คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจะเกิดขึ้นเมื ่อได้รับการบริการ 
ที่มีลักษณะคุณภาพและระดับการให้บริการหรือความเอาใจใส่ของการบริการตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง 

  (๒) ราคาค่าบริการ คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขึ้นอยู่กับราคาค่าบริการที่ผู้รับบริการ 
หรือพิจารณาว่าเหมาะสมหรือคุ้มค่ากับคุณภาพของการบริการท่ีได้รับ 

  (๓) สถานที ่บร ิการ คือ การเข้าถึงบร ิการได้อย ่างสะดวก ไม่ว ่าจะเป็นทำเลท ี ่ ต้ัง  
และการกระจายสถานท่ีในการให้บริการอย่างท่ัวถึง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการจึงเป็นเรื่องสำคัญ 

  (๔) ข่าวสาร คือ การส่งเสริมและแนะนำการบริการ ซึ่งความพึงพอใจของผู้ใช้บร ิการ  
จะเกิดขึ้นจากการได้ยินข้อมูลข่าวสาร หรือเสียงตอบรับของบุคคลอื่นต่อคุณภาพของการบริการไปในทางบวก  
ซึ่งหากตรงกับความความหวังท่ีมีอยู่ ผู้ใช้บริการจะเกิดความรู้สึกดีหรือพึงพอใจต่อการบริการดังกล่าว  

  (๕) ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานบริการ คือ บุคคลท่ีมีบทบาทสำคัญ
ต่อการบริการ และสามารถส่งผลต่อการเกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยตรง เช่น นโยบายด้านการบริการ
ขององค์กรมีการตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพในการบริการเป็นหลัก ย่อมสามารถตอบสนอ งต่อ 
ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแท้จริง  
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  (๖) สภาพแวดล้อมของการบริการ คือ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที ่มีอิทธิพลต่อ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เช่น การออกแบบอาคารสถานที่ และความสวยงามของการตกแต่งภายใน  
เป็นต้น 

  (๗) กระบวนการในการบริการ คือ วิธ ีการนำเสนอการบริการ หรือประสิทธิภาพของ 
การจัดการระบบบริการ อันส่งผลให้การปฏิบัต ิงานบริการมีความคล่องตัว และสามารถตอบสนอง  
ความต้องการได้อย่างมีคุณภาพ 

 มณีวรรณ ตันไทย (๒๕๕๓: น.๖๖-๖๙) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจของประชาชนที ่มีต่อ 
การได้รับบริการในไว้ดังนี้ 

  (๑) ด้านความสะดวกท่ีได้รับ 

  (๒) ด้านตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

  (๓) ด้านคุณภาพของบริการท่ีได้รับ 

  (๔) ด้านระยะเวลาในการดำเนินการ 

  (๕) ด้านข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ  

 ดังนั้น ลักษณะของการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น  
๖ ลักษณะ ได้แก่ ความสะดวกในการใช้บริการ ประสิทธิภาพผู้ให้บริการ ระยะเวลาในการดำเนินการ ข้อมูล  
ท่ีได้รับจากการบริการ สถานท่ีและสภาพแวดล้อมของการบริการ และคุณภาพการให้บริการ 

 กล่าวโดยสรุปแล้ว ลักษณะของความพึงพอใจนั้นถือเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู ้สึก
ทางบวกของบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยบุคคลจะสามารถรับรู ้ถึงความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจได้  
ด้วยเหตุนี้ ความรู้สึกดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัว ซึ่งหากสิ่งที ่ได้รับหรือ 
การบริการที่ได้รับเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ย่อมส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อ  
การบริการดังกล่าว ในขณะเดียวกัน หากการบริการที่ได้รับไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้ ย่อมนำมาซึ่งความรู้สึกไม่พึงพอใจ ตลอดจนไม่กลับมาใช้บริการอีกต่อไป ดะงนั้นความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือความชื่นชอบพอใจต่อการที่บุคคลอื่น
กระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนองความต้องการของบุคคลที่ปรารถนาให้กระทำในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งจะเกิดขึ้น  
ก็ตอ่เมื่อส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคล ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องดังนี้  
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 Millet (๑๙๕๔ อ้างถึงใน ชนินทร์ ต้ังชูทวีทรัพย์, ๒๕๔๕) กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของการบริการคือ 

การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีหลักการและแนวทางสำคัญคือ  

การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่ามนุษย์ทุกคน  

มีความเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย และจะ 

ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชน 

 Shell (๑๙๙๕ อ้างถึงใน ปราการ กองแก้ว, ๒๕๔๖) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีสามารถ

สรุปได้ว่า เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ ้นทั้งในทางบวกและทางลบ โดยความรู้สึกในทางบวกจะเป็นความรู้สึก  

ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้ความรู้สึกมีระบบย้อนกลับ กล่าวคือ ความรู้สึกเชิงบวกจะก่อให้เกิดความสุขหรือ

ความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นจะสามารถเห็นได้ว่า ความสุขเป็นความรู้สึกหนึ่งที่มีความสลับซับซ้อน

และความสุขนี ้จะส่งผลต่อบุคคลมากกว่าความรู ้สึกอื ่น ๆ ซึ ่งจะถูกเรียกว่าระบบความพึงพอใจ โดย  

ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้ทางลบ 

 กัลธิมา เหลืองอร่าม และคณะ (๒๕๔๕) ให้แนวคิดความพึงพอใจต่อการให้บริการและการจูงใจไว้ว่า

บุคคลส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วความพึงพอใจเป็นความรู้สึกต่อการให้บริการ 

ส่วนการจูงใจมาใช้บริการนั้นเป็นผลมาจากความรู้สึก กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการใช้บริการ ความแตกต่าง  

ที่เห็นได้ชัดคือ ความพึงพอใจเป็นทัศนคติที่มีต่อการให้บริการของบุคคลในองค์กรเป้าหมาย แต่แรงจูงใจนั้น  

มีจุดหมาย อย่างไรก็ตามทั้งสองอย่างนี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ด้วยเหตุผล ๒ ประการ ได้แก่ ประการ 

ท่ีหนึ่งคือ ความพึงพอใจนั้นเป็นความพึงพอพอใจท่ีตอบสนองส่ิงท่ีชอบหรือไม่ชอบ โดยส่วนใหญ่นั้นผู้คนมักจะ

พยายามเข้าใกล้สิ่งที่ตนเองพอใจ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ตนเองไม่พอใจ ซึ่งเป็นผลให้ความพึงพอใจเชื่อมโยงกับ

พฤติกรรมในการจูงใจ และประการที่สอง คือ ทฤษฎีการจูงใจท้ังหลายอยู่ภายใต้ข้อสมมติฐานในเรื ่อง 

ความพึงพอใจ ซึ่งหมายความว่า แต่ละคนจะถูกจูงใจให้มุ่งหาสิ่งที่ตนเองพึงพอใจอันก่อให้เกิดผลที่ว่า ทฤษฎี 

การจูงใจนั้นยังต้องพิจารณาในเรื่องความพึงพอใจควบคู่ไปด้วย 

 จากแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตามปัจจัย

สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผันแปรได้ตามปัจจัย 

ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ ช่วงเวลาหนึ่งบุคคลหนึ่งอาจไม่พอใจต่อ  

สิ่งหนึ่งเพราะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ซึ่ งนั ่นจะทำให้การแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมเป็นไป 

ในทิศทางตรงข้าม หรือทางลบเนื่องจากความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ทั้งนี้ระดับการแสดงออก  

จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินส่ิงท่ีได้รับกับส่ิงท่ีคาดไว้  
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๑๔. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้ 

การรับรู ้ (Perception) มีการให้นิยามความหมายไว้ว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการตีความ  
ให้ความหมายผ่านประสบการณ์ของบุคคล ๆ หนึ่ง การรับรู้จะต้องเกิดขึ้นจากเรียนรู้ หากไม่มีการเรียนรู้  
และประสบการณ์ การรับรู้ของบุคคลจะเป็นได้เพียงการรับสัมผัสเท่านั้น  

Schiffman & Kanuk (๒๐๐๐: p.๑๔๖ อ้างถึงใน จันทนี รุ่งเรืองธนาผลและเมธสิทธิ์ พูลดี, ๒๕๖๑: 
น.๒๐) กล่าวว่า การรับรู้ คือ กระบวนการท่ีบุคคลแต่ละคนมี การเลือกการประมวลผลและการตีความเกี่ยวกับ
ตัวกระตุ้นออกมาให้ความหมายและได้ภาพของโลกท่ีมีเนื้อหา  

รอบบินส์ (Robbins, ๒๐๐๓: p.๑๒๔) กล่าวว่า การรับรู ้ หมายถึง กระบวนการที่ปัจเจกบุคคล
จัดระบบหรือตีความส่ิงท่ีประสาทสัมผัสได้ เพื่อให้ความหมายให้กับ สภาพแวดล้อมของส่ิงนั้น ๆ  

บรรยงค์ โตจินดา (๒๕๔๓: p.๒๘๗) ให้ความหมายการรับรู ้ หมายถึง การที่บุคคลได้รับตีความ 
และตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นการรับรู ้แบ่งได้เป็น ๒ กิจกรรมคือ การรับข้อมูลและการแปลข้อมูลให้เป็น
ข้อความตามความเข้าใจการร ับร ู ้จะต้องคำนึงถึงความรู ้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร ความสนใจ  
และประสบการณ์จึงสามารถทำให้แปลความถูกต้อง  

 สุปัญญา ไชยชาญ (๒๕๔๓) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ว่า เป็นกระบวนการท่ีมนุษย์ใช้ติดต่อส่ือสาร

กับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว โดยมนุษย์จะทำการตีความสิ่งแวดล้อมที่สัมผัสได้แล้วมีปฏิกิริยาตอบโต้หรือ

ตอบสนองกลับไปอย่างเหมาะสมตามระดับการรับรู้หรือความเข้าใจของแต่ละบุคคล ซึ่งบุคคลแต่ละคนนั้น

อาจจะตีความในเรื ่องต่าง ๆ อย่างแตกต่างกัน ด้วยการรับรู ้ขึ ้นอยู ่ก ับพื้นฐานทางจิตใจทางความคิด 

ของแต่ละบุคคล 

โดยสามารถสรุปได้ว่า การรับรู ้ (Perception) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลได้ร ับความรู ้สึก 

และแปลความหมายหรือตีความจากส่ิงเร้าท่ีรับเข้ามา ผ่านการวิเคราะห์โดยอาศัยความจำ ความรู้ ผสมผสาน

กับประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่ออกมาเป็นความรู้และความเข้าใจ  

เนียร ช่วงโชติ (๒๕๓๒: น.๗๑-๗๒) กล่าวว่า กระบวนการรับรู้ว่าเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดจากการรับรู้
ร่วมกันระหว่างส่ิงเร้าต่าง ๆ แบ่งได้ดังนี้ 

(๑) การสัมผัสทาง หู ตา ลิ้น จมูก และผิวกาย (Sensing) ซึ ่งสัมผัสเหล่านี้จะส่งต่อไปยัง 
ระบบประสาทเพื่อทำให้สมองเกิดการรับรู้ต่อไป 

(๒) ชนิดและธรรมชาติของส่ิงเร้าและการรับรู้ (Memory) เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์
และการเรียนรู้โดยท่ีบุคคลสัมผัสส่ิงเร้าบางส่วนหรือไม่ต้องสัมผัสส่ิงเร้าท้ังหมด 
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(๓) การแปลความหมายของสิ่งเร ้า (Learning) มักจะดำเนินควบคู่ไปกับประสบการณ์ 
การเรียนรู้ท่ีเคยพบเห็นมาแล้ว 

(๔) ประสบการณ์เด ิมก ับการร ับร ู ้ ในการแปลความหมาย  (Decision Making) หรือ
ตีความหมายของความร ู ้ส ึกจากการสัมผัส บุคคลจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์เดิมท ี ่ เคยมีอย ู ่แ ล้ว  
ในการตีความหมาย 

และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ สามารถแบ่งได้เป็น ๓ ปัจจัย ดังนี้  

 (๑) ลักษณะของสิ่งเร้าหรือเป้าหมาย (Target) บุคคลเลือกที่จะรับรู ้จากสิ่งเร้าที่สามารถ
กระตุ้นการรับรู้ที ่มีลักษณะ ขนาดใหญ่ มีความเข้มมาก มีความแปลกใหม่ เช่น คนที่พูดจาเสียงดังฉะฉาน   
ทำให้เราได้ยินชัดเจน จะทำให้บุคคลสามารถตีความหมายได้ง่ายกว่าคนท่ีพูดจาเสียงเบา ฟังได้ไม่ชัดเจน  

 (๒) ลักษณะของตัวผู้รับรู้ (Perceiver) บุคคลเลือกที่จะรับรู้แตกต่างกันตามประสิทธิภาพ
อวัยวะสัมผัสและลักษณะเฉพาะของตัวผู้รับข้อมูล เช่น ความสมบูรณ์ของร่างกาย เช้ือชาติ อายุ เพศ ทัศนคติ 
แรงจูงใจ ความสนใจ ความสามารถทางสติปัญญา และอารมณ์ เช่น คนที่มีอารมณ์มั่นคง มีสมาธิ ก็จะมี
ความสามารถในการรับรู้มากกว่าคนท่ีกำลังอยู่ในอารมณ์เศร้าโศก  

  (๓) ลักษณะของสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ (Situation) การร ับร ู ้ย ังข ึ ้นอยู ่กับ

สถานการณ์ที่แวดล้อม เช่น จารีต วัฒนธรรม กฎหมาย ประเพณี สิ่งของหรือคนที่อยู่รอบข้าง เช่น เด็กที่อยู่  

ในเมืองจะร ับร ู ้ถ ึงความอันตรายในการข้ามถนนมากกว่าเด็กที ่อย ู ่ ในชนบทที ่ข ้ามถนน เน ื ่องจาก  

มีสภาพแวดล้อมในการสัญจรท่ีแตกต่างกัน 

 ในขณะท่ีเติมศักดิ์ คทวณิช (๒๕๔๖) กล่าวว่า ปัจจัยท่ีสำคัญต่อการรับรู้ข้ึนอยู่กับ ๒ ปัจจัยหลัก ดังนี้ 

  (๑) ตัวบุคคล หมายถึง ลักษณะคุณสมบัติบางประการของผู้รับรู้ ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ เช่น  

  (๑.๑) ความสมบูรณ์หรือความบกพร่องของอวัยวะรับสัมผัส กล่าวคือ บุคคลที่มีอวัยวะ 

รับสัมผัสสมบูรณ์ย่อมเกิดการรับรู้ได้ถูกต้อง หรือผิดพลาดน้อยกว่าบุคคลที่มีอวัยวะบกพร่อง เช่น คนที่มี

อาการหูตึงย่อมได้ยินเสียงและรับรู้ถึงส่ิงต่าง ๆ ได้ไม่ชัดเจนเท่ากับผู้ท่ีไม่มีความผิดปกติ เป็นต้น  

  (๑.๒) ประสบการณ์เดิม นับว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู ้ของบุคคลอย่างมาก 

เนื่องจากในกระบวนการของการรับรู้นั้นจะต้องอาศัยความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมที่มีอยู ่หรือสะสมไว้  

เป็นเครื่องช่วยแปลความหมาย ดังนั้นการรับรู้จะถูกต้อง ผิดพลาด หรือชัดเจนมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นกับ

ประสบการณ์เดิมท่ีแต่ละบุคคลมีอยู่ 
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  (๑.๓) ความต้องการที่จะรับรู้ ตามปกติแล้วบุคคลจะเกิดการรับรู้สิ่งเร้าใด ๆ ก็ตาม มักเกิด

จากความต้องการที่จะรับรู ้ขึ ้นเสียก่อน ด้วยความต้องการที่จะรับรู้จะช่วยสร้างแรงขับ แรงกระตุ้น หรือ

แรงจูงใจท่ีจะรับรู้ส่ิงเร้านั้น ๆ  

  (๑.๔) ความใส่ใจ และทางเลือกที่จะรับรู้สิ่งเร้า ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้กระบวนการ

รับรู้เกิดขึ้น เนื่องจากรอบ ๆ ตัวบุคคลเต็มไปด้วยสิ่งเร้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง กลิ่น หรือรส โดยท่ี  

สิ ่งเร ้าทั ้งหลายเหล่านี ้สามารถที ่จะกระตุ ้นให้เก ิดกระบวนการรับสัมผัสและรับรู ้ได ้อย ู ่ตลอดเวลา  

แต่ในความเป็นจริงแต่ละบุคคลเลือกท่ีจะรับรู้เฉพาะท่ีตนให้ความสนใจ หรือใส่ใจเป็นอันดับแรกก่อน  

  (๑.๕) สภาวะทางอารมณ์ คือ ก่อนหรือขณะการรับรู ้สภาวะทางอารมณ์ของบุคคลจะ  

มีอิทธิพลต่อการแปลความหมายถูกต้องหรือผิดพลาดได้เป็นอย่างมาก เช่น คนท่ีมีอารมณ์เชิงลบ ไม่ว่าจะเป็น

อารมณ์ไม่ดี หงุดหงิด หรือเครียด ย่อมเกิดการรับรู ้ต่อสิ ่งเร้าผิดพลาดหรือแตกต่างไปจากตอนที่มีอารมณ์ 

ในเชิงบวก เป็นต้น 

  (๑.๖) ความคาดหวัง คือ โดยทั่วไปแล้วบุคคลมักจะมีความคาดหวังต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ

สถานการณ์หนึ่งเอาไว้ล่วงหน้า ด้วยเป็นปัจจัยท่ีทำให้บุคคลเกิดความสนใจท่ีจะรับรู้ต่อส่ิงเร้าหรือสถานการณ์

นั้น ๆ มากกว่าการท่ีไม่ได้คาดหวังในส่ิงใด 

  (๑.๗) สติปัญญา เป็นอีกปัจจัยที ่ทำให้แต่ละคนรับรู ้สิ ่งเร ้าแตกต่างกันไป เช่น คนที ่มี

สติปัญญาสูงจะรับรู ้ได้อย่างลึกซึ้งมักจะใช้วิจารณญาณ และหลักเหตุผลในการวิเคราะห์มากกว่าคนที่มี

สติปัญญาต่ำ เป็นต้น 

  (๑.๘) การให้คุณค่า คือ บุคคลมักจะให้คุณค่าและความสำคัญต่อสิ ่งเร ้าที ่ตนเองให้  

ความสนใจ และจะช่วยเพิ่มความสนใจและความใส่ใจในการท่ีจะรับรู้มากขึ้นได้ 

  (๑.๙) การถูกชักจูง บุคคล กลุ่มหรือสังคมจะมีอิทธิพลต่อการรับรู ้ของบุคคล ด้วยบุคคล 

มักจะให้ความสนใจกับส่ิงท่ีบุคคล กลุ่ม หรือสังคมนำเสนอ ชักจูงหรือโน้มน้าวใจให้รับรู้ 

  (๒) คุณลักษณะของสิ่งเร้า เป็นอีกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล เนื่องจากสิ่งเร้า  

ท่ีมีคุณสมบัติแตกต่างกันจะมีผลต่อการรับรู้ของบุคคลท่ีแตกต่างกันไป  

 และสิทธิโชค วรานุสันติกูล (๒๕๒๔) อธิบายให้เห็นถึงกระบวนการรับรู้ว่าเป็นกระบวนการท่ีซับซ้อน

ซึ่งประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ การเลือกที่จะรับสิ่งเร้าแค่เพียงบางสิ่งจากสิ ่งเร้าอยู ่อย่างหลากหลาย  

โดยมีข้ันตอนสำคัญ ดังนี้ 
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  (๑) การเลือก (Selection) เป็นกระบวนการเลือกท่ีรับส่ิงเร้าแค่เพียงบางอย่าง 

  (๒) การจัดระบบ (Organization) เป็นการจัดระบบส่ิงเร้าภายนอก ๒ วิธีคือ 

  (๒.๑) ภาพและพื้น (Picture and Ground) คือ การรับรู้และแยกแยะสิ่งเร้าในรูปแบบหลัก

ว่าเป็นส่วนของรูปภาพ (Picture) และส่วนที่เหลือนั้นมักเป็นเรื่องที่เรามองข้าม ละเลย หรือไม่ค่อยสนใจ  

ซึ่งจะถูกเรียกว่าพื้น (Ground) 

  (๒.๒) การทำงาน (Simplification) คือ การรับรู้ถึงส่ิงเร้าภายนอก ซึ่งแนวโน้มของคนทั่วไป

มักจะจัดส่ิงเร้านั้นให้อยู่ในรูปท่ีง่ายข้ึนกว่าส่ิงท่ีเป็น 

  (๓) การแปลความหมาย (Interpretation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการรับรู้ ในขั้นนี้

มนุษย์มักจะอาศัยคุณสมบัติที ่มีอยู ่ภายในตนเอง เช่น ทัศนคติ ประสบการณ์ ความต้องการ และค่านิยม  

เป็นต้น เพื่อช่วยให้การพิจารณาสิ่งเร้าภายนอกเพื่อผสมผสานสิ่งเร้าภายในเข้ากับคุณสมบัติภายใน ดังนั้น  

การแปลความหมายจึงเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับอัตวิสัย (Subjection) ของผู้รับสิ่งเร้าอย่างเดียวที่เสนอต่อบุคคล

ต่าง ๆ กัน บุคคลเหล่านั้นจะแปลความหมายแตกต่างกัน 

๑๕. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความเชื่อม่ัน 

Doney & Cannon (๑๙๙๗) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความเช่ือมั่น หมายถึง คุณค่าท่ีกลุ่มใด ๆ กำหนด
เป็นคุณลักษณะที่แน่นอนให้กลุ่มที ่เกี ่ยวข้องด้วยแลกเปลี่ยนกลับมา เช่น ระดับความซื่อสัตย์ เป็นต้น  
ซึ่งความเชื่อมั่น เป็นปัจจัยหนึ่งที ่สามารถก่อให้เกิดความภักดี และไม่มีใครต้องการสร้า งความสัมพันธ์กับ
องค์กรท่ีไม่น่าเช่ือถือ ความเช่ือมั่นจึงเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งในการวัดคุณค่าขององค์กร  

Morgan & Hunt (๑๙๙๔) กล่าวว่า ความเชื ่อมั ่นเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดความสัมพันธ์  
และความเช่ือมั่นจะนำไปสู่ความจงรักภักดี เนื่องจากความเช่ือมั่นสร้างความเปล่ียนแปลงให้ความสัมพันธ์นั้น 
มีคุณค่ามากขึ้น  

Sako (๑๙๙๒) ได้แบ่งองค์ประกอบของความเช่ือมั่น ประกอบไปด้วย ๓ ด้าน ดังนี้  

(๑) องค์ประกอบด้านความสามารถ (Competency trust) หมายถึง ความสามารถที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในระดับที่กำหนด ซึ่งก็คือ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จะก่อให้เกิด 
การจูงใจ 

(๒) องค์ประกอบด้านคำมั่นสัญญา (Contractual trust) หมายถึง การยึดมั่นในคำมั่นสัญญา
ที่ได้เขียนหรือกล่าวไว้ องค์ประกอบด้านคำมั่นสัญญาจะถูกแสดงให้เห็นเมื่อมีการสนับสนุนหลักจริยธรรม
พื้นฐาน ซึ่งก็คือการรักษาสัญญา 
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(๓) องค์ประกอบด้านความเป็นมิตร (Goodwill trust) คือ ความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติให้มากกว่า
ความคาดหวังท่ีกำหนด องค์ประกอบด้านความเป็นมิตรจะถูกพัฒนายิ่งขึ้นเมื่อมีการสัญญาว่าจะตอบสนองกับ
คำขอบางอย่างที่นอกเหนือจากมาตรฐาน ยิ่งกว่านั้น องค์ประกอบด้านความเป็นมิตรสามารถกำหนดเ ป็น
พฤติกรรมของกลุ่ม ๆ หนึ่งท่ีจะเปล่ียนความสนใจของอีกกลุ่มหนึ่งจากความสนใจเดิมได้ 

Gilbert & Tang (๑๙๙๘) จากบทความ An Examination of Organizational Trust Antecedents 
ได้อธิบายความหมายของความเชื่อมั่นในองค์กรว่าหมายถึง ความรู้สึกความมั่นใจและการสนับสนุนที่บุ คคล 
มีต่อองค์การ เป็นความเช่ือท่ีองค์การต้องซื่อตรงและสร้างความผูกพัน  

นอกจากนี ้ในบทความ Trust and Distrust: New Relationships and Realities ของ Lewicki, 
McAllister และ Bies (๑๙๙๘) ได้อธิบายว่า คุณลักษณะและความสามารถขององค์กร เป็นปัจจัยที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยจะยังคงอยู่ก็ต่อเมื่อบุคคลมีความมั่นใจและเช่ือต่อส่ิง ๆ นั้น 

Mishra (๑๙๙๖) ได้ให้ความหมายของความเชื่อมั่นไว้ว่าความเชื่อมั่นนั้นสามารถส่งผลดีต่อบุคลากร
และองค์กร ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะทำให้บุคลากรนั้นเกิดแรงจูงใจในการทำงาน 

Boon & Holmes (๑๙๙๑) กล่าวถึงความเชื่อมั ่นว่าเป็นสถานการณ์ที ่รวมถึงความมั่นใจ และ  
สิ่งที ่คาดหวังในทางบวกเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ บูน และ โฮลเมส ยังได้กล่าวว่า  
ความเชื่อมั ่นนั้น สามารถเกิดจากนิสัยของตัวพนักงานเอง เกิดจากสถานการณ์ขององค์กร และเกิดจ าก
ความสัมพันธ์ขององค์กรท่ีมีต่อพนักงาน 

สิริอร วิชชาวุธ (๒๕๔๔ อ้างถึงใน กรกฎ ทองขะโชค และคณะ ๒๕๕๙) ได้กล่าวว่า เมื่อบุคคลเช่ือ 
และไว้วางใจในความสำคัญและคุณค่าขององค์กรที่มีต่อตนเอง ความเชื่อมั่นนี้จะเป็นตัวกำหนดวิถีทางของ
พฤติกรรมของบุคคล เป็นส่ิงท่ีสะท้อนถึงวิถีทางของการกระทำว่าอะไรควรทำ และอะไรไม่ควรทำ ซึ่งส่ิงเหล่านี้
เป็นพื ้นฐานของจริยธรรมในการทำงาน เช่น ความซื ่อตรงจงรักภักดี การเปิดเผยความเชื ่อม ั ่นเป็น  
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้สึก ซึ่งเป็นผลท่ีได้รับมาจากประสบการณ์ท่ีได้รับไม่ว่าจะเป็นจากบุคคลหรือองค์กร  

มอร์แกน และฮันท์ (๑๙๙๔ อ้างถึงใน มะลิวัลย์ แสงสวัสดิ์ ๒๕๕๖) กล่าวว่า ความเชื่อมั่นสามารถ  
ท่ีจะประเมินได้จาก ผู้รับบริการ ซึ่งผู้รับบริการแต่ละคนมีโอกาสได้รับความเช่ือมั่นจากพนักงานท่ีแตกต่างกัน 
ด้วยความสัมพันธ์ใกล้ชิดบวกกับบุคลิกภาพที่แสดงความจริงใจ นอกจากนั ้นความเชื ่อมั ่นยังแสดงถึง  
ความซื่อสัตย์ที่ลูกสร้างขึ้นต่อการปฏิบัติงานในองค์กร อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เช่น มีการบริการที่ดี  
การมีความจริงใจต่อการทำงาน การมีความรับผิดชอบ การรักความยุติธรรม การมีน้ำใจ มุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ 
ในเชิงบวกให้กับองค์กร ยิ่งไปกว่านั้นความเช่ือมั่นหมายถึง ความจริงใจในเชิงพันธะสัญญาซึ่งเป็นความสัมพันธ์
ในระยะยาว และเป็นความสัมพันธ์ที ่ผูกมัดทั้งพนักงานและองค์กรเข้าด้วยกัน ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที ่ ดี  
ต่อทั ้งสองฝ่าย ดังนั ้น ความเชื ่อมั ่นจึงเป็นพลังหรืออำนาจอย่างหนึ ่งที ่สามารถเอาชนะความกังวลใจ  
และความไม่แน่นอนได้ ส่งผลให้เกิดความเช่ือมั่น ๔ ประการ ดังนี้  
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(๑) ความเช่ือมั่นต่อองค์กร 

(๒) ความเช่ือมั่นต่อสินค้าและบริการ 

(๓) ความเช่ือมั่นของการเป็นเจ้าของ 

(๔) ความเช่ือมั่นในด้านมนุษยสัมพันธ์ 

ความเช่ือมั่นท่ีมีต่อองค์กร ความรู้สึกความมั่นใจ และการสนับสนุนท่ีบุคคลมีต่อองค์กร เป็นความเช่ือ
ที่องค์กรต้องซื่อตรงและสร้างความผูกพัน นอกจากนั้นความเชื่อมั่นว่าเป็นสถานการณ์ที่รวมถึงความมั่นใจ 
และส่ิงท่ีคาดหวังในทางบวกเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยท้ังนี้คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเป็นประเด็นต่าง ๆ โดยสรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อความเช่ือมั่นขององค์กร ดังนี้ 

การศึกษาของณัชชา กริ่มใจ และพงษ์เทพ ศรีโสภาจิต (๒๕๖๒) เรื ่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผล  
ต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้แสดงผลการศึกษาไว้ว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในระดับมาก 
คือ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ด้านความรับผิดชอบสังคม ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ และด้านบุคลากร 

มะลิวัลย์ แสงสวัสดิ์ (๒๕๕๖) เรื่อง ปัจจัยความเชื่อมั่นและความภักดีที ่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ  
ใช้บริการห้างสรรพสินค้า ได้อธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นขององค์กร นั่นคือ คุณภาพการบริการ 
ความไว้วางใจ และภาพลักษณ์ขององค์กร 

โดยปัจจัยความเชื่อมั ่นที่มีผลต่อความเชื่อมั่น คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านความไว้วางใจ  
ด้านภาพลักษณ์องค์การและปัจจัยความภักดี ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค และด้านความพึงพอใจ มีอิทธิพล 
ต่อการตัดสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

สรุปจากการศึกษาวรรณกรรมจะพบว่า ความเชื ่อมั ่นที ่มีต่อองค์และภาพลักษณ์ขององค์กร  
มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกื้อหนุนกันและกันเองระหว่างสองปัจจัย โดยการที่จะสร้างภาพลักษณ์องค์ที่ดี  
ต้องมีสององค์ประกอบ ได้แก่ (๑) ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ และ (๒) การประชาสัมพันธ์และพฤติกรรม 
การรับสื่อ ส่วนความเชื่อมั่นขององค์กรนั้น ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการมีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี นอกจากนี้
ด้านความรับผิดชอบสังคม ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ และด้านบุคลากร ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์และความเช่ือมั่นขององค์กร 

ดังนั้นจากหลักการตามการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่า การที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะสามารถ
สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีได้ ต้องอาศัยปัจจัยหลายส่วน ฉะนั้นแล้วการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและ  
ความเช่ือมั่นขององค์กร จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องประเมินองค์ประกอบท่ีเป็นปัจจัยในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ขององค์กรและการสร้างความเช่ือมั่นขององค์กรจากการสรุปการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องดังนี้  
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ความเชื่อมั่นหรือความเชื่อถือ ไว้วางใจ เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการทำงานในหน่วยงานที่ตอ้ง  
มีความน่าเช่ือถือ โดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความเกี่ยวข้องกับประชาชน ซึ่งความเช่ือมั่นของประชาชน
จะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ หากประชาชนขาดความเชื่อมั่นในหน่วยงานภาครัฐแล้ว หน่วยงานนั้น
ย่อมไม่มีความสำคัญและขาดการสนับสนุน รวมไปถึงผลกระทบด้านความร่วมมือ การประสานงาน  
การร่วมปฏิบัติงาน ดังนั ้น ปัจจัยสำคัญท่ีหน่วยซึ่งมีความเกี ่ยวข้องกับประชาชนให้มีความน่าเชื ่อถือ  
และได้รับการไว้วางใจ คือความเช่ือมั่นท่ีเกิดจากประชาชน  

นอกจากนี้ ความมีจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชน อาจมีความแตกต่างกันไปตาม 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานหรือความมีปฏิสัมพันธ์ของหน่วยงานกับ
ประชาชน รัฐหรือหน่วยงานภาครัฐจะต้องปฏิบัติหน้าที่ อยู่บนหลักธรรมาภิบาลหรือเป็นหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๑๖. ตัวอย่างการสำรวจความเชื่อม่ันของประชาชน 

หน่วยงานกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานอัยการสูงสุด ได้เคยจัดทำการสำรวจความเช่ือมั่นของ
ประชาชนท่ีมีแนวทางในการสำรวจและระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

สวนดุสิตโพล (๒๕๕๙) ได้ทำการสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อผลงานของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชน 
ต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการอำนวยความยุติธรรม
ให้กับประชาชน โดยใช้วิธีการสำรวจในรูปแบบการวิจัยผสมผสาน (Mix Method) คือ รูปแบบการวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีวิจัยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล (In-depth Interview) 
กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกระบวนการยุติธรรม ผู้บริหารในกระทรวงยุติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๑๙ ท่าน ได้แก่ ผู ้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการคดีพิเศษ ผู้บริหารสำนักอัยการสูงสุด ผู้บริหารกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ ผู้บริหารศาลอาญา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสมาชิกสภาขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ (สปท.) ซึ ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) และ 
ใช้เครื ่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยใช้แบบสัมภาษณ์กำหนดให้มีประเด็นเกี ่ยวกับ  
ความคิดเห็น ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน กระบวนการสืบสวนสอบสวน ความเชื่อมั่นต่อผลงานที่ปรากฏ 
ต่อสาธารณชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความเช่ือมั่นต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
จะทำการวิจัยด้วยวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) กับกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความเช่ือมั่น ได้แก่ ผู้รับบริการ
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และผู้มีส่วนได้เสียตามประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษเรื่อง กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการสนับสนุน 
ผ ู ้ ร ับบร ิการ และผู ้ม ีส ่วนได ้ เส ีย  ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ อ ันประกอบด้วย ผ ู ้ เส ียหาย  
ผู้ร้องทุกข์/กล่าวโทษ ผู้ต้องหา พยาน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐ  
อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู ้ปฏิบัติงานด้านการสอบสวนพิเศษ จากกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น ๓ ,๓๒๓ คน 
จากนั ้นจึงทำการสุ ่มตัวอย่างโดยใช้ว ิธ ีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และวิธ ีการสุ ่มแบบ 
หลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์
ทางโทรศ ัพท ์  (Enumeration by telephone)  การส ัมภาษณ์แบบต ัวต ่อต ัว (Face-to-Face)  และ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสำรวจหรือแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา นอกจากนี้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป QPS (Questionnaire Processing System) และการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้แนวทางในการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะห์เชื่อมโยงกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ โดยในการวิเคราะห์นั้นจะใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ตามความเหมาะสม 
รวมถึงการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ท้ังในการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 

สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานอัยการสูงสุด (๒๕๖๐) ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจ  
และความเชื ่อมั ่นของผู ้ร ับบริการ ผู ้มีส่วนได้เสีย และประชาชนต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงาน 
อัยการสูงสุด พ.ศ.๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื ่อรวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  
ของสำนักงานอัยการสูงสุด ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานอัยการสูงสุด ความเชื่อมั ่นเกี่ยวกับ  
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และสุจริตในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด และความเชื่อมั ่นและ  
ความพึงพอใจของประชาชนผู ้ร ับบริการ และผู ้มีส่วนได้เสียที ่มีต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงาน 
อัยการสูงสุด ตลอดจนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุด  
เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจไปใช้ในการประกอบเป็นตัวชี้วัด รวมถึงการจัดทำคำรั บรองการปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานอัยการสำรวจ จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้รับบริการจากสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้รับบริการ
จากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประชาชนทั่วไป หน่วยงานของรัฐ พยาน พนักงานสอบสวน นายประกัน/ญาติ  
และผู้เสียหาย โดยใช้วิธีการสำรวจในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แผน 
การสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified Sampling ซึ่งขนาดตัวอย่างได้ทำการคำนวณด้วยการคุ้มรวม (Coverage) 
และขนาดประชากร (Population size) ของงานบริการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายมาประกอบการพิจารณา  
โดยได้กำหนดให้ขนาดความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่ระดับความเชื่อมั ่นร้อยละ ๙๕ ทำให้ได้  
กลุ ่มตัวอย่างรวมทั ้งสิ ้น ๔ ,๘๐๐ ตัวอย่าง ทั ้งนี ้ได้ใช้แบบสอบถามด้วยว ิธ ีการสัมภาษณ์เป็นว ิธ ีการ  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๔๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 โดยในการสำรวจความเชื่อมั ่นของประชาชนฯ ของกรมบังคับคดีครั ้งนี ้อาจดำเนินการคล้ายกัน  

แต่จะทำการปรับรายละเอียดให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานของกรมบังคับคดี หรือตามท่ี  

กรมบังคับคดีพิจารณาและให้ความเห็นชอบว่าแนวทางในการสำรวจนั้น ๆ มีความเหมาะสม โดยอาศัย  

การดำเนินงานต่าง ๆ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐  

และเป็นการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของกรมบังคับคดี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) สอดคล้องกับ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ.๒๕๖๑ -

๒๕๘๐)  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๕๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส่วนท่ี ๔  

ระเบียบงานวิจัย 

๑. ระเบียบวิธีวิจัย 

๑.๑ กลุ่มเป้าหมายและจำนวนตัวอย่าง 

๑) ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจ 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีจะใช้ในการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย  

ท่ีจำแนกตามวิธีการจัดเก็บข้อมูลใน ๓ รูปแบบ ดังนี้ 

๑.๑) การสำรวจเชิงปริมาณจากประชากรผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของกรมบังคับคดี (ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) โดยมี

รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

 (๑) หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ได้แก่ 

 (๑.๑) สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑-๖ 

 (๑.๒) กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ 

 (๑.๓) กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

 (๑.๔) ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

 (๑.๕) กองติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลายในคดีล้มละลาย 

 (๒) หน่วยงานส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑-๙ (Sandbox) จำนวน ๑๙ หน่วยงาน ได้แก่ 

  (๒.๑) กล ุ ่มจ ังหว ัด ๑ สำน ักงานบังค ับคด ีจ ังหว ัดปทุมธาน ี  สาขาธ ัญบ ุร ี  และ  

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  (๒.๒) กลุ่มจังหวัด ๒ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา และสำนักงานบังคับคดี

จังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๕๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  (๒.๓) กลุ่มจังหวัด ๓ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

อุบลราชธานี 

  (๒.๔) กลุ่มจังหวัด ๔ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

ร้อยเอ็ด 

  (๒.๕) กลุ่มจังหวัด ๕ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

เชียงราย 

  (๒.๖) กลุ่มจังหวัด ๖ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

นครสวรรค์ 

  (๒.๗) กลุ่มจังหวัด ๗ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

กาญจนบุรี 

  (๒.๘) กลุ่มจังหวัด ๘ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด

ภูเก็ต และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 

  (๒.๙) กลุ่มจังหวัด ๙ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 

 ๑.๒) การสำรวจเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) จากผู้บริหาร

หน่วยงานหรือบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ศาล อัยการ กรมบังคับคดี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

สถาบันการเงิน หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี  

 ๑.๓) การสำรวจเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) กบับุคลากรกรมบังคับคดี 

เพ ื ่อออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับว ิส ัยทัศน์ ย ุทธศาสตร์ขององค์กร  

ความต้องการของผู้รับบริการ และข้อกฎหมายต่าง ๆ ทั้งกระบวนการทำงานหลักและกระบวนการทำงาน

สนับสนุน   



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๕๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๒) วิธีการกำหนดขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง (Sample) 

 ๒.๑) วิธีการสำรวจเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จะทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผ่าน 

การกระจายขนาดตัวอย่างท่ีสามารถสะท้อนประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นประชากรผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมบังคับคดี จำนวน 

ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตัวอย่าง (ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ 

ผ่านสูตรคำนวณขนาดตัวอย่าง กรณีทราบจำนวนประชากร ดังนี้ 

 

n =  
NZ๒๒

(N − ๑)e๒ + 𝑍๒ 

 

โดยกำหนดให้ 

  n = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง  

  N = จำนวนประชากร (จำนวน ๔๕๖,๐๐๐ คน)๓ 

  Z = ๑.๙๖ 

   = ค่าความแปรปรวน (กำหนดให้มีค่าเท่ากับ ๘๐ เนื่องจากเป็นตัวเลขประมาณการขั้นต่ำ
ท่ีทำให้ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างรวมที่มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการและสามารถเก็บข้อมูลได้) 

  e ≈ ๒.๗๒ (ค่าคงท่ี) 

 โดยจะสำรวจครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที ่กรมบังคับคดีกำหนดเอาไว้ทั ้งหมด ได้แก่ ประชากร

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติหน้าท่ีของกรมบังคับคดี ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

 (๑) หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ได้แก่ 

  (๑.๑) สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑-๖ 

  (๑.๒) กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ 

 
๓ หมายเหตุ : ข้อมูลจากฐานข้อมูลสถิติคดีของกรมบังคบัคดี โดยสืบค้นจากเว็บไซต์ http://www.led.go.th/Policy/stat๒.asp. 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๕๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  (๑.๓) กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้

  (๑.๔) ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

  (๑.๕) กองติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลายในคดีล้มละลาย 

  (๒) หน่วยงานส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑-๙ (Sandbox) จำนวน ๑๙ หน่วยงาน ได้แก ่

  (๒.๑) กล ุ ่มจ ังหว ัด ๑ สำน ักงานบังค ับคด ีจ ังหว ัดปทุมธาน ี  สาขาธ ัญบ ุร ี  และ  

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  (๒.๒) กลุ่มจังหวัด ๒ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา และสำนักงานบังคับคดี

จังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 

  (๒.๓) กลุ่มจังหวัด ๓ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

อุบลราชธานี 

  (๒.๔) กลุ่มจังหวัด ๔ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

ร้อยเอ็ด 

  (๒.๕) กลุ่มจังหวัด ๕ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

เชียงราย 

  (๒.๖) กลุ่มจังหวัด ๖ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

นครสวรรค์ 

  (๒.๗) กลุ่มจังหวัด ๗ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

กาญจนบุรี 

  (๒.๘) กลุ่มจังหวัด ๘ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด

ภูเก็ต และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 

  (๒.๙) กลุ่มจังหวัด ๙ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 

 ทั้งนี้สถิติที่จะนำมาคำนวณกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเชิงปริมาณทั้งหมดข้างต้นนั้นนำข้อมูลมาจาก

สถิติคดีของกรมบังคับคดีรวมเรื ่องที่เกิดสำนวน ตั ้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

ครอบคลุม ๗ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย กระบวนการ

ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๕๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ในคดีล้มละลาย กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด และกระบวนการวางทรัพย์ โดยได้กำหนด

จำนวนขนาดตัวอย่างที่ต้องทำการเก็บข้อมูลตามที่กรมบังคับคดีได้กำหนดจำนวนไว้ขั้ นต่ำ คือ ไม่น้อยกว่า 

๒,๕๐๐ ตัวอย่าง และเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการสำรวจข้อมูล เช่น ข้อมูล  

ที ่ได้ร ับกลับมาไม่มีคุณภาพ หรือข้อมูลตกหล่น ซึ ่งจะไม่สามารถนำมาประมวลผลได้ จึงเพิ ่มจำนวน  

กลุ่มตัวอย่างด้วยการกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ ๓๐ หรือคิดเป็นจำนวน ๗๕๐ ตัวอย่าง และ 

เมื่อคำนวณขนาดตัวอย่างท่ีบวกค่าความคลาดเคล่ือนเรียบร้อยแล้วและแทนท่ีตัวเลขตามสูตรดังกล่าวข้างต้น 

จะทำให้ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ ๓,๒๙๙.๑๕ ตัวอย่าง หรือคิดเป็นจำนวนเต็ม ๓,๒๙๙ ตัวอย่าง ดังนั้น 

รวมแล้วคณะผู้วิจัยจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องทำการสำรวจในเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

๓,๒๙๙ ตัวอย่าง จากนั้นจึงนำมาคำนวณสัดส่วนการเก็บข้อมูลกระจายในกลุ่มตัวอย่างแต่ละกระบวนการ 

ในจำนวนและสัดส่วนท่ีเหมาะสมตามหลักสถิติ ซึ่งจะเห็นรายละเอียดได้ดังนี้ 

ตาราง ๒๓ จำนวนกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงตามกระบวนการบังคับคดี 

กระบวนการ จำนวนประชากร (คน) ร้อยละ จำนวนตัวอย่าง (คน) 

กระบวนการบังคับคดีแพ่ง ๓๓๙,๓๙๑ ๗๔.๔๓ ๒,๔๕๕ 

กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย ๒๓,๖๔๐ ๕.๑๘ ๑๗๑ 

กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ๑๓,๒๕๘ ๒.๙๑ ๙๖ 

กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี  ๒๓,๘๖๒ ๕.๒๓ ๑๗๓ 

กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด* 

๕๔,๗๔๓ ๑๒.๐๑ ๓๙๖ 

กระบวนการวางทรัพย์ ๑,๑๐๖ ๐.๒๔ ๘ 

รวม ๔๕๖,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๓,๒๙๙ 

 

 *กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด มีข้อมูลทางสถิติล่าสุดที่ครอบคลุมตั้งแต่เดือน

มกราคมจนถึงเดือนธันวาคมในปี พ.ศ.๒๕๕๙ เท่านั้น จึงอ้างอิงจำนวนประชากรมาจากปีดังกล่าว 

ทั้งนี ้ เนื ่องจากยังไม่มีข้อมูลทางสถิติของกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

ท่ีสามารถนำมาใช้ในการคำนวณขนาดตัวอย่างได้ คณะท่ีปรึกษาจึงทำการเก็บข้อมูลขั้นต่ำประมาณร้อยละ ๑๐ 

ของขนาดตัวอย่าง โดยเฉล่ียจากจำนวนตัวอย่างในกระบวนการอื่น ๆ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๕๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๒.๒) วิธีการสำรวจเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างด้วย

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) และวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) ซึ่งมีขนาดตัวอย่าง

ตามท่ีกรมบังคับคดีได้กำหนดจำนวนตัวอย่างขั้นต่ำไว้ดังนี้ 

 (๑) การสำรวจเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) จากผู้บริหาร

หน่วยงานหรือบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ศาล อัยการ กรมบังคับคดี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

สถาบันการเงิน หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี จำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๐ หน่วยงาน 

หน่วยงานละไม่น้อยกว่า ๒ คน ดังนั้นจะต้องทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรวมแล้ว

จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัวอย่าง 

  (๒) การสำรวจเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น

บุคลากรกรมบังคับคดี เพื่อออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์

ขององค์กร ความต้องการของผู้รับบริการ และข้อกฎหมายต่าง ๆ ท้ังกระบวนการทำงานหลักและกระบวนการ

ทำงานสนับสนุน จำนวนไม่ต่ำกว่า ๕ กลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า ๗ -๑๐ คน ดังนั้นจะต้องทำการสำรวจ 

กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสนทนากลุ่มรวมแล้วจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๕-๕๐ ตัวอย่าง  

๑.๒ วิธีการและกระบวนการสร้างเคร่ืองมือ 

 วิธ ีการและกระบวนการสร ้างเครื ่องมือของโครงการสำรวจความเชื ่อม ั ่นของประชาชนและ  

การเพิ ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๔ มีวิธีการและกระบวนการสร้างเครื่องมือ ๒ วิธีหลัก ดังนี้ 

 ๑) วิธีการและกระบวนการสร้างเคร่ืองมือในการสำรวจเชิงปริมาณ 

 ๑.๑) แนวคำถามเพื่อการสำรวจความเชื่อม่ันที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 

เครื ่องมือที่ใช้ในการสำรวจความเชื่อมั ่นของประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  

เพิ ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ซึ่งคณะผู้วิจัยจะดำเนินการการออกแบบและพัฒนาแบบสอบถาม รวมทั้งการตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือโดยหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลากรของกรมบังคับคดี เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูล  

ที่ต้องการศึกษา สามารถตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม 

โดยกำหนดโครงสร้างของแบบสอบถามเพื่อการสำรวจความเช่ือมั่นท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีท่ีประกอบด้วย 

ข้อคำถาม ๔ ส่วน ดังนี้ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๕๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ส่วนท่ี ๑ การรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี 

 ส่วนท่ี ๒ ความคิดเห็นและความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี 

 ส่วนท่ี ๓ ความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

 ส่วนท่ี ๔ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 

 ๒) วิธีการและกระบวนการสร้างเคร่ืองมือในการสำรวจเชิงคุณภาพ 

๒.๑) แนวคำถามการสัมภาษณ์เชิงลึก 

เครื ่องมือที่ใช้ในการสำรวจความเชื่อมั ่นของประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดีด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  

คือ การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เพื่อให้ครอบคลุม

ข้อมูลที่ต้องการศึกษา สามารถตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

ครอบคลุม โดยจะกำหนดโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้เป็นกรอบโครงสร้างและแนวทางในการสัมภาษณ์

เชิงลึกได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม ๓ ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ส่วนท่ี ๒ ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “กระบวนการบังคับคดี” 

 ส่วนท่ี ๓ ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “การดำเนินงานของกรมบังคับคดี” 

๒.๒) แนวคำถามการสนทนากลุ่ม 

เครื ่องมือที่ใช้ในการสำรวจความเชื่อมั ่นของประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดีด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม  

คือ การสนทนากลุ่มโดยใช้แบบสนทนากลุ่มแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Focus Group) เพื่อให้

ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการศึกษา สามารถตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้

อย่างครอบคลุม โดยจะกำหนดแนวคำถามการสนทนากลุ ่มเพ ื ่อใช้เป็นกรอบโครงสร้างและแนวทาง  

ในการสนทนากลุ่มได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม ๒ ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

 ส่วนท่ี ๒ ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “ระบบงานและกระบวนการทำงาน” 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๕๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๑.๓ การตรวจสอบและทดสอบเคร่ืองมือ 

 กระบวนการตรวจสอบเครื่องมือในการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในประเด็นที่เกี ่ยวข้อง  

กับการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดีนั้น  

จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ก่อนการนำเครื่องมือดังกล่าวไปทดสอบ ซึ่งการตรวจสอบ  

และทดสอบเครื่องมือประกอบด้วยการตรวจสอบและทดสอบความตรงของเนื้อหา และความเที่ยงหรือ  

ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Validity) 

คณะผู ้ว ิจัยนำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการสำรวจความเชื ่อมั ่นฯ ของกรมบังคับคดี  

ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้วไปตรวจหาความตรงตามเนื้อหา โดยขอความร่วมมือ

กับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจมาให้ความเห็น  

ต่อ (ร่าง) แบบสอบถามอย่างน้อย ๓ ท่าน หลังจากนั้นจึงนำมาตรวจความเห็นที่ตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิผ่าน 

การใช้เกณฑ์การตัดสินความเห็นพ้อง ๒ ใน ๓ ท่าน ( Inter-rater agreement) และการหาสัมประสิทธิ์ 

ความสอดคล้อง (Index-objective congruence: IOC) แบบสอบถาม ได้ค่าความตรงตามเนื้อหา (Content 

Validity) และเลือกข้อคำถามที ่มีค่า IOC มากกว่า ๐.๕ มาใช้เป็นข้อคำถาม เพื ่อให้ข้อคำถามทุกข้อ 

ที ่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมภารกิจงานของกรมบังคับคดี และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

ของการสำรวจ 

๒) การทดสอบความเที่ยงหรือความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability) 

แบบสอบถามในการสำรวจความเชื ่อมั ่นฯ ของกรมบังคับคดีที ่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

คณะผู ้ว ิจ ัยจะนำไปทดลองใช ้  (Try Out) โดยแบบสอบถามทุกช ุดน ั ้นจะนำไปทดสอบ (Pre-Test)  

กับกลุ่มตัวอย่างจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์

และการสัมภาษณ์โดยตรง (Face-to-face Interview) เพื ่อทดสอบความเที ่ยงหรือความน่าเชื ่อถือของ

แบบสอบถาม (Reliability Test) จากนั้นคำนวณหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือโดยใช้วิธีของสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Conbach’s alpha coefficient: ∝) ก่อนจะใช้ชุดแบบสำรวจฯ เป็นเครื่องมือ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการสำรวจจริงทั้งหมด และหากค่าใกล้เคียงกับ ๑ มาก แสดงว่ามีความเที่ยง  

หรือความน่าเชื ่อถือมาก โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาต้องมีคำตั้งแต่ ๐.๗๐ ขึ้นไป จึงถือว่าแบบสอบถาม  

มีค่าความเชื่อมั ่นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถใช้เป็นแบบสอบถามการสำรวจจริงได้ ด้วยถือว่า  

เป็นเครื่องมือท่ีมีความเท่ียงแบบสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Reliability) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๕๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๓) การตรวจสอบโดยใช้หลักพุทธิปัญญา (Cognitive Test) 

นอกจากการตรวจสอบและทดสอบเครื ่องมือใน ๒ วิธีการข้างต้นแล้วนั้นยังนำเอาการทดสอบ 

แบบ Cognitive Test หรือการทดสอบเชิงพุทธิปัญญาของผู ้ตอบมาเป็นส่วนหนึ ่งของผลการทดสอบ  

ความเที่ยงความตรงของเครื่องมืออีกด้วย เพื่อให้เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจความเชื่อมั่นฯ ครั้งนี้มีคุณภาพ  

และความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการดังกล่าวถือเป็นวิธีการทดสอบแบบสำรวจที่เป็นวิธีที่หาได้น้อยมาก 

ด้วยเป็นรูปแบบการทดสอบเครื่องมือและแบบสำรวจในรูปแบบใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ตรง  

ของผู้ตอบคำถาม ภาพในจินตนาการของข้อคำถาม และคำตอบของกลุ่มคนท่ีสนใจศึกษา และเป็นการทดสอบ 

ข้อคำถามที่ถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์ของนักวิจัยผ่านระเบียบวิธีการ ขั ้นตอน และทดลองถามกับ  

กลุ่มผู้ถูกศึกษาจากข้อคำถามที่ใช้ในการวัด เพื่อทดสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลเชิงโครงสร้างและตัวบท  

ของข้อคำถามเพื่อใช้สำหรับการตั้งคำถามว่าสอดคล้องกับประสบการณ์ มุมมอง และภาพในจินตนาการ

หรือไม่ โดยจะนำมาสู่การปรับข้อคำถาม และการลดทอนคำถาม เพื่อให้ข้อคำถามนั้นมีความชัดเจน สอดคล้อง 

และสามารถนำไปใช้วัดได้จริง ซึ่งจะทำการทดสอบใน ๔ กระบวนการ ได้แก่ (๑) กระบวนการรับรู้และเข้าใจ

ถ้อยคำที่ใช้ในแบบสำรวจ (๒) กระบวนการรื้อฟื้นข้อมูลออกมาจากความทรงจำ (๓) กระบวนการตัดสิน  

และ (๔) กระบวนการจับคู่ข้อมูลในความคิดกับตัวเลือกหรือคำตอบในแบบสำรวจ 

๑.๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจความเชื่อมั ่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพ  

การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีว ิธ ีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล ๒ วิธีหลัก ดังนี้ 

๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ คณะผู้วิจัยจะดำเนินการสำรวจโดยวิธีสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว 

(Face-to-face Interview) และใช้คณะวิจัยภาคสนามที่มีความเชี่ยวชาญในการสำรวจเป็นอย่างดี โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ หากมีสถานการณ์  

ที่ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่สำรวจได้จะทำการสำรวจโดยใช้วิธีการโทรศัพท์สัมภาษณ์ (Telephone Survey) 

โดยต้องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่างที่จะทำการสำรวจทั้งหมดจากกรมบังคับคดี  

ไม่ว ่าจะเป็นประชากรผู ้ร ับบริการ ผู ้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน 

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมบังคับคดี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ควบคู่ไปกับฐานข้อมูล  
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ที ่คณะผู ้ว ิจัยเคยสำรวจไว้ในโครงการอื ่น ๆ ด้วย ทั ้งนี ้จะใช้แบบสอบถามที ่ผ่านความเห็นชอบจาก  

คณะกรรมการฯ แล้วมาเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๒) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

และการสนทนากล ุ ่ม  (Focus Group) ด ้ วยเคร ื ่ องม ือท ี ่ เป ็นแบบส ัมภาษณ์ เช ิงล ึกและแนวทาง 

ในการสนทนากลุ่มตามลำดับ โดยจะประสานงานไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อขอสัมภาษณ์ตามประเด็นข้อคำถาม 

ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว รวมถึงการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผลการศึกษาครั้งนี ้ ซึ ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  

จะใช้วิธีสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face-to-face Interview) และการสนทนากลุ่มจะสัมภาษณ์แบบกลุ่มบุคคล

และสนทนาสักถามในประเด็นท่ีต้องการจะศึกษา (Focus Group Interview) 

และเนื่องจากจำเป็นต้องทำการสำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างทำได้ยากมากขึ้น 

นอกจากนี้ การจัดประชุมเพื่อสนทนากลุ่มอาจดำเนินการได้ยากขึ้น และมีข้อจำกัดด้วยเหตุผลทางสาธารณสุข 

แต่อย่างไรก็ตาม ทางคณะผู้วิจัยได้มีการวางแผนและเตรียมการรับมือสถานการณ์ไว้ เรียบร้อยแล้ว โดย 

ได้จัดเตรียมช่องทางการติดต่อส่ือสารออนไลน์ เช่น การจัดประชุมผ่าน VDO Conference และการเก็บข้อมูล

ผ่านทางโทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อลดความเส่ียงเรื่องโรคติดต่อท้ังในกลุ่มตัวอย่างและคณะผู้วิจัย 

๑.๕ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล และเกณฑ์การแปรผล 

หลังจากที่ได้ตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือแล้วจะนำมาสู่ขั ้นตอนของการลงพื้นที่เพื ่อทำการ  

สำรวจจริง และเมื่อได้ข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนั้นจะนำมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการศึกษา

ต่อไป ซึ่งการวิเคราะห์และนำเสนอผลการศึกษานั้นจะแบ่งออกเป็นการวิเคราะห์และนำเสนอผลการศึกษา 

ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๖๐ 
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๑) การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ 

การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลนั้นจะทำโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (Statistical 
Software) มาวิเคราะห์และคำนวณทั้งค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนำเสนอในรูปแบบตาราง หรือแผนภูมิ 
ทั ้งนี ้จะมีการกำหนดการทำตารางจำลองผลการประเมิน (Dummy Table) ไว้ด้วย และในส่วนของ 
การเลือกตอบแบบมาตรวัด ๕ ระดับ (Likert Scale) จะนำมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี ่ย (Mean)  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบความสัมพันธ์ และการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง โดยจำแนกเป็นภาพรวมและมิติต่าง ๆ เช่น เพศ ช่วงอายุ พื้นที่ของ  
กลุ่มตัวอย่าง หรือประเภทของกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น แล้วนำเสนอในรูปตาราง  หรือแผนภูมิต่อไป และ 
ในส่วนของข้อมูลด้านข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนั้นจะวิเคราะห์โดยการรวบรวมข้อมูลผู้ที ่ตอบ
แบบสอบถามในส่วนนี้ และสรุปในลักษณะของการบรรยาย 

และการสรุปผลจากการวิเคราะห์จะนำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนั้น  
มาประมวลผลและสรุปผลคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีพิจารณาจากตัวชี้วัดท่ีได้กำหนดขึ้น พร้อมท้ังนำเสนอ
ในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลทั่วไปและผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของรายงานการศึกษา เช่น ตาราง 
และแผนภูมิ เป็นต้น พร้อมด้วยปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถ
นำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกระบวนการบังคับคดีได้ รวมทั้งสามารถออกแบบ
ระบบงาน กระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ความต้องการของผู้รับบริการ 
และข้อกฎหมายต่าง ๆ ทั ้งกระบวนการทำงานหลักและกระบวนการสนับสนุน รวมถึง สามารถใช้ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ และเป็นการขับเคลื่อนตาม
แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของกรมบังคับคดี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ด้วย 

 โดยเกณฑ์ในการสำรวจในเชิงปริมาณนั้นจะสามารถระบุได้ทั ้งความเชื ่อมั ่น ( “เชื ่อมั ่น” หรือ  

“ไม่เชื่อมั่น”) ความพึงพอใจ (“พอใจ” หรือ “ไม่พอใจ”) และการรับรู้ (“รับรู้” หรือ “ไม่รับรู้”) จากนั้นจึง

เลือกตอบแบบมาตรวัด ๕ ระดับ (Likert Scale) เพื่อระบุความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และการรับรู้โดยมี 

ช่วงคะแนนต้ังแต่ ๑ ถึง ๕ คะแนน ซึ่งคณะผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ด้วยการแปลงคะแนนออกเป็น

ช่วงคะแนนว่า ถ้าผู้ตอบเลือกตอบในช่องของความเชื่อมั่น และการรับรู้ โดยสามารถใส่เกณฑ์คะแนนได้ว่า  

อยู่ในระดับใด ซึ่งให้ระดับ ๑ หมายถึง “น้อยท่ีสุด” ระดับ ๒ หมายถึง “น้อย” ระดับ ๓ หมายถึง “ปานกลาง” 

ระดับ ๔ หมายถึง “มาก” ระดับ ๕ หมายถึง “มากที่สุด”และขณะเดียวกันหากผู้ตอบแบบสอบถามไม่แน่ใจ 

หรือไม่มีความเห็น ตลอดจนเว้นว่างคำตอบนั้นไว้ คณะผู้วิจัยจะไม่นำมาคำนวณ ซึ่งระดับการวิเคราะห์  

หาคะแนนเฉล่ียนั้นได้กำหนดเกณฑ์หรือนิยามของช่วงคะแนนท่ีพิจารณาไว้ดังนี้ 
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โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

คะแนนเฉล่ีย ไม่เกิน ๑.๕๐ คะแนน หมายถึง ไม่รับรู้/ไม่เช่ือมั่น/ไม่พอใจ 

คะแนนเฉล่ีย ๑.๕๑-๒.๕๐ คะแนน หมายถึง รับรู้น้อย/เช่ือมั่นน้อย/พอใจน้อย 

คะแนนเฉล่ีย ๒.๕๑-๓.๕๐ คะแนน หมายถึง รับรู้ปานกลาง/เช่ือมั่นปานกลาง/พอใจปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย ๓.๕๑-๔.๕๐ คะแนน หมายถึง รับรู้มาก/เช่ือมั่นมาก/พอใจมาก 

คะแนนเฉล่ีย มากกว่า ๔.๕๑ คะแนน หมายถึง รับรู้มากท่ีสุด/เช่ือมั่นมากท่ีสุด/พอใจมากท่ีสุด 

๒) การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ  

เม ื ่อได้ผลการศึกษาจากข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview)  

และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) แล้วนั้นคณะผู้วิจัยจะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลในรูปแบบ 

เชิงการพรรณนาที ่ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกที ่รอบด้านเพื ่อให้การอธิบายเพื ่อให้ได้มาซึ่ง 

การแสวงหาคำตอบที่ถูกต้องนุ่มลึกมากที่สุด ซึ ่งเป็นการพรรณนาและนำเสนอข้อเท็จจริงที่พบจากพื้นท่ี  

ในบริบทต่าง ๆ โดยเทคนิคท่ีนำมาใช้คือ การวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลประกอบกับข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี 

ซึ่งเทคนิคการวิเคราะห์ข้ึนอยู่กับลักษณะของข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จริง และประเด็นท่ีเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดไว้ 
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โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงประมาณนั้นยังนำเอาเทคนิคแบบ Quadrant 
Analysis และสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เข้ามาใช้ด้วย ซึ่งมีรายละเอียดสำคัญดังนี้ 

การวิเคราะห์แบบ Quadrant Analysis เป็นเทคนิคที่สามารถเปรียบเทียบคะแนนความสำคัญกับ

คะแนนความพึงพอใจโดยตรง โดยเทียบระหว่างค่าความสำคัญที่ได้จากการหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) 

ของคะแนนโดยรวมและคะแนนของแต่ละปัจจัย เพื่อวัดระดับความสำคัญของปัจจัย โดยพิจารณาจาก 

ค่าสหสัมพันธ์ที่มากท่ีสุด โดยรูปแบบการวิเคราะห์ด้วยตาราง Quadrant Analysis จะเห็นได้ดังภาพประกอบ 

 

ภาพประกอบ ๑๕ รูปแบบการวิเคราะห์ด้วยตาราง Quadrant Analysis 

 โดย Quadrant I: Concentrate Here คือ การที่กลุ่มตัวอย่างรับรู ้ว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก แต่มองว่า

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัตินั้นค่อนข้างขาดประสิทธิภาพ หรืออยู่ในระดับที่ต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่าง

ชัดเจนว่า การปรับปรุงพัฒนาประเด็นต่าง ๆ จะต้องเน้นหนักที่บริเวณนี้เป็นหลัก ในขณะที่ Quadrant II: 

Keep Up the Good Work เป็นบริเวณที่กลุ่มตัวอย่างรับรู ้ว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเช่นกัน หากแต่ผลลัพธ์ท่ี

เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัตินั้นค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูง กล่าวคือ ความสามารถในการแสดงออกซึ่งคุณลักษณะ

ที่ปรากฏให้เห็นนั้นอยู่ในระดับสูง และมีความน่าเชื่อมั่นที่เป็นที่น่าพอใจสูงอยู่แล้ว  ดังนั้นจึงควรที่จะรักษา 

ผลดังกล่าวให้อยู่ในระดับเช่นเดิมต่อไป ส่วน Quadrant III: Low Priority คือ การที่กลุ ่มตัวอย่างรับรู ้ว่า

ประเด็นหรือเรื่องนั้น ๆ มีความสำคัญค่อนข้างน้อยหรือแทบจะไม่มีความสำคัญเลย แต่ในขณะเดียวกันผลลัพธ์
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ที่แสดงออกหรือปรากฏให้เห็นนั้นก็อยู่ในระดับที่ต่ำเช่นเดียวกัน ทำให้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้กับ

คุณลักษณะดังกล่าวควรจะถูกใช้อย่างจำกัดและเท่าท่ีจำเป็นก็พอ แม้จะมีผลลัพธ์อยู่ในระดับต่ำ แต่ก็ไม่ควรให้

ความสนใจมากจนเกินไป และ Quadrant IV: Possible Overkill คือ การที่กลุ่มตัวอย่างมองและให้การรับรู้

ว่าประเด็นนั้น ๆ มีระดับความสำคัญต่ำ แต่ผลลัพธ์ที ่ปรากฏให้เห็นในทางปฏิบัติน ั ้นกลับมีระดับที ่ สูง  

และกลุ่มตัวอย่างมักจะเช่ือมั่นและมีความพึงพอใจกับคุณลักษณะดังกล่าวด้วย แม้ว่าจะไม่ให้ความสำคัญมาก 

ก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ดังกล่าวอาจจะเป็นการใช้ทรัพยากร 

ท่ีส้ินเปลืองมากเกินความจำเป็นได้ 

ทั้งนี้จุดเด่นของการวิเคราะห์ข้อมูลจนสามารถสร้างแม่แบบหรือ Model ของการให้บริการที่ดีตาม

แนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี จนสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง  

ของประชาชนได้อย่างแท้จริงนั้น จะถูกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติถดถอย 

(Multiple Regression Analysis) เพื่อค้นหาปัจจัยที่สำคัญท่ีสุด และปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นโดยรวม 

ของประชาชนรองลงมา ผ่านการวิเคราะห์ค่า Beta ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Coefficient) ในแม่แบบ 

การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงค่าน้ำหนัก (Weighting) ในปัจจัยตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ ของ 

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติแบบถดถอยพหุท่ีเป็นมาตรฐานสากลด้วย 

ส่วนสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะทำผ่านกระบวนการหาค่าคู่อันดับ (Quadrant 

Analysis) ผ่านค่ากลางมาตรฐาน คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ของระดับความเชื่อมั่นและระดับการรับรู้ในแต่ละ

ตัวชี ้วัดเรียบร้อยแล้ว นั่นคือ คะแนนที่ได้รับจากเกณฑ์การแปรผลแบบมาตรวัด ๕ ระดับ (Likert Scale)  

โดยผลที ่คาดว่าจะได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีดังกล่าวนั้นคือ การประเมินคุณภาพ  

การให้บริการตามกระบวนการบังคับคดีให้มีมาตรฐานการบริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน และจะนำไปสู่  

การออกแบบระบบงาน กระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ความต้องการ

ของผู้รับบริการ และข้อกฎหมายต่าง ๆ ท้ังกระบวนการทำงานหลักและกระบวนการทำงานสนับสนุน รวมถึง

แผนในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากการแบ่งพื้นที่ของการประเมินออกเป็น ๔ พื้นท่ี 

ได้แก่ พื้นที่ที่ทำให้เห็นถึงจุดแข็งของการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดีทั้งหมด 

ที่ควรจะรักษาไว้ทำต่อไป (Quadrant II) และพื้นที่จุดเน้นหนักที่จะต้องพัฒนาแก้ไขปรับปรุง (Quadrant I) 

รวมถึงพื้นที่ที ่อาจจะให้ความสำคัญในลำดับรอง ๆ หรือเป็นจุดอ่อนที่ไม่สำคัญ (Quadrant III) และพื้นท่ี 

ท่ีอาจจะหยุดให้บริการนั้น ๆ ไป หรือหากรักษาไว้ก็ควรจะลดการลงทุนในการให้บริการนั้น ๆ (Quadrant IV) 

อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ 

๔.๐ ได้อย่างแท้จริง ซึ่งการคิดร้อยละของค่าเฉล่ียมีเกณฑ์ในการแปรผลดังนี้ 
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ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ - ๓๐.๐๐ 

ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๐ - ๕๐.๐๐ 

ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๐ - ๗๐.๐๐ 

ระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๐ - ๙๐.๐๐ 

ระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๐ - ๑๐๐.๐๐ 

๒. วิธีการดำเนินการ 

๑) จัดทำขั้นตอนการสำรวจและแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ที่เป็นกรอบระยะเวลาของ 

การสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ 

ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เริ ่มต้นจนสิ ้นสุดโครงการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย  

แผนระยะเวลาดำเนินงานตลอดโครงการ และแผนการดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.๑) แผนระยะเวลาดำเนินงานตลอดโครงการ ประกอบด้วย ตารางแสดงระยะเวลาการดำเนนิงาน 

ขั้นตอน และปฏิทินกิจกรรม ซึ่งจะต้องระบุรายละเอียดและระยะเวลาดำเนินการในแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจน 

(Gantt Chart) 

๑.๒) แผนการดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการวางแผนการจัดเก็บและรวบรวม

ข้อมูลครอบคลุมถึงวิธีการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ อันส่งผลให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์  

มีคุณภาพ และเป็นระบบอย่างชัดเจน โดยให้อยู่ในระยะเวลาท่ีจะสามารถนำผลการจัดเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์

และประมวลผลเพื่อสรุปผลการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตาม

แนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี

กระบวนการหลักคือ การติดต่อและประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้

คณะผู้วิจัยสามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ทางกรมบังคับคดี

ต้องการ ตลอดจนคำนึงถึงการอบรมคณะวิจัยภาคสนามให้เข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปในทางเดียวกัน และต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริง เพื่อให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่าง  

มีคุณภาพและครบถ้วนสมบูรณ์มากท่ีสุด  
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๒) ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์สภาพปัญหา ข้อขัดข้อง และลักษณะการปฏิบัติงาน เพื่อนำมา

เป็นแนวทางในการออกแบบสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี ในการพัฒนาเครื่องมือวัดเพื่อศึกษาวิจัย

ประเมินคุณภาพการให้บริการ แนวคำถามเพื ่อการสำรวจความเชื ่อมั ่นที ่มีต่อกระบวนการบังคับคดี  

แนวคำถามการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับ

คดี และแนวคำถามการสนทนากลุ ่ม (Focus Group) ของบุคลากรบังคับคดี เพื ่อออกแบบระบบงาน

กระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ความต้องการของผู้รับบริการ และ 

ข้อกฎหมายต่าง ๆ โดยครอบคลุมประเด็นเนื้อหา ดังนี้ 

๒.๑) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

๒.๒) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

๒.๓) กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

๒.๔) กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี 

๒.๕) กระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

๒.๖) กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 

๒.๗) กระบวนการวางทรัพย์ 

๓) การกำหนดระเบียบวิธีงานวิจัย เพื่อทราบถึงรูปแบบการศึกษาวิจัยประเมินผล กำหนด  

กลุ่มประชากร เป้าหมาย และพื้นที่ครอบคลุมขอบเขตตามที่กรมบังคับคดีได้กำหนดเอาไว้ โดยใช้เครื่องมือ

แบบสำรวจ การทดสอบความเที่ยง (Reliability) การทดสอบความตรง (Validity) การทดสอบ Cognitive 

Test และการกำหนดกรอบฐานข้อมูลประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการสุ่มตัวอย่าง  

ที่เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ การกำหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยเทคนิคแบบ Quadrant Analysis และสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ตลอดจนกำหนดการทำตารางจำลองผลการประเมิน (Dummy Table) เบื ้องต้น เพื่อแสดงให้ 

เห็นว่า กรมบังคับคดีจะได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้ 

๓.๑) การระบุรูปแบบการศึกษาวิจัยประเมินผล 

๓.๒) การกำหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายและพื้นท่ีครอบคลุมตามท่ีกำหนด 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๖๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๓.๓) การพัฒนาเครื่องมือแบบสำรวจ และทดสอบความเท่ียง (Reliability) ความตรง (Validity) และ 

Cognitive Test 

๓.๔) การกำหนดกรอบฐานข้อมูลประชากรผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย 

๓.๕) การสุ่มตัวอย่างตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ 

๓.๖) การกำหนดการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๗) การกำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยเทคนิคแบบ Quadrant 

Analysis และสถ ิต ิ เช ิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ตลอดจนกำหนดการทำตารางจำลองผล 

การประเมิน (Dummy Table) เบ้ืองต้น เพื่อแสดงให้เห็นว่า กรมบังคับคดีจะได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 

๔) จัดทำและส่งมอบเอกสารรายงานขั้นต้น ( Inception Report) ในรูปแบบรูปเล่มรายงาน 

จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมแฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) จำนวน ๑๐ อัน 

๕) การพัฒนาเคร่ืองมือวัด เพื่อศึกษาวิจัยและประเมินผลคุณภาพการให้บริการด้วยการเก็บข้อมูล

ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการดังนี้ 

๕.๑) ทำการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาล 

อัยการ กรมบังคับคดี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และประชาชนผู้รับบริการท่ีเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการบังคับคดี ไม่ต่ำกว่า ๑๐ หน่วยงาน หน่วยงานละไม่น้อยกว่า ๒ คน 

๕.๒) ทำการเก ็บข ้อม ูลโดยใช ้แบบสำรวจและการส ัมภาษณ์จากประชาชนผู ้ร ับบร ิการ  

ผู ้ม ีส ่วนได้ เส ีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเง ินที ่ เก ี ่ยวข้ องจากกลุ ่มต ัวอย ่ าง  

ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตัวอย่าง 

๕.๓) ทำการสนทนากลุ ่ม (Focus Group) ของบุคลากรกรมบังคับคดี เพื ่อออกแบบระบบงาน  

และกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์กร และความต้องการของผู้รับบรกิาร  

ข้อกฎหมายต่าง ๆ เฉพาะในส่วนกลาง ไม่ต่ำกว่า ๕ กลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า ๗-๑๐ คน 

๕.๔) ว ิเคราะห์ข ้อมูลด้วยเทคนิค Quadrant Analysis และสถิต ิเช ิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) รวมถึงผลการทดสอบความเที ่ยงและความตรง (Reliability and Validity) และการทดสอบ 

Cognitive Test  
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๖) จัดทำและส่งมอบเอกสารรายงานงวดที ่ ๒ ( Interim Report) ในรูปแบบรูปเล่มรายงาน 

จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมแฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) จำนวน ๑๐ อัน 

๗) สรุปผลการเก็บข้อมูล ตามแผนที่กำหนดไว้ในการศึกษาวิจัยประเมินผล เพื่อสำรวจความเป็น

มาตรฐานเดียวกันของคุณภาพการให้บริการและความเชื่อม่ัน โดยทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจและ

การสัมภาษณ์จากประชาชนผู ้รับบริการ ผู ้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี ่ยวข้อง  

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ราย 

๘) ประมวลผลการสำรวจ ด ้วยการทำ Quadrant Analysis และว ิ เคราะห ์ข้อม ูลสถ ิ ติ 

เชิงพรรณนา เปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่าง ผลการศึกษาวิจัยประเมินผลของปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔ กับปีที ่ผ่านมา และทำการเปรียบเทียบข้อมูลที่ศึกษา พร้อมเสนอแนะแนวทางเพื ่อจัดทำ

เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ ครอบคลุมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

๘.๑) การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลท่ีจัดเก็บ 

๘.๒) การบันทึกข้อมูลและอ่านค่าข้อมูล 

๘.๓) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ 

๘.๔) การประมวลผลและสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบ พร้อมจัดทำข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์และ

นโยบายของกรมบังคับคดีในการให้บริการด้านการบังคับคดี โดยครอบคลุมท้ัง ๗ กระบวนการ ดังนี้  

 (๑) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

 (๒) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

 (๓) กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้

 (๔) กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี 

 (๕) กระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

 (๖) กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 

 (๗) กระบวนการวางทรัพย ์  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๖๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ทั้งนี้จะต้องสรุปการประมวลผลการสำรวจที่ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา

เปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างผลการสำรวจของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กับปีท่ีผ่านมา และข้อเสนอแนะ

จากการว ิจ ัยและข ้อเสนอเช ิงย ุทธศาสตร ์และนโยบายของกรมบังค ับคด ี ในการให ้บร ิการตาม  

กระบวนการบังคับคดีท่ีเป็นรูปธรรมด้วย 

๙) เผยแพร่ผลการสำรวจความเชื่อม่ันของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตาม

แนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ดังนี้ 

๙.๑) การจัดแถลงข่าวในส่ือประเภทต่าง ๆ ท่ีเป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป ไม่น้อยกว่า ๒ ประเภท 

๙.๒) ข้อมูลจากการเผยแพร่ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น 

Twitter Google หรือ YouTube เป็นต้น  

๙.๓) การจัดทำ Infographic ขนาดกระดาษเอส่ี จำนวน ๕ แผ่น และขนาดโปสเตอร์ จำนวน ๕ แผ่น 

๑๐) จัดทำและส่งมอบเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ในรูปแบบรูปเล่มรายงาน 

จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมแฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) จำนวน ๑๐ อัน 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๖๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส่วนท่ี ๕  

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 เครื ่องมือที ่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ ประกอบด้วย เครื ่องมือในการสำรวจเชิงปริมาณ คือ  

แนวคำถามเพื่อการสำรวจความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ซึ่งครอบคลุมกระบวนการบังคับคดีของ

กรมบังคับคดีทั ้ง ๗ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กระบวนการติดตามและ

เฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด และกระบวนการวางทรัพย์ 

และเครื ่องมือในการสำรวจเชิงคุณภาพ  คือ แนวคำถามเพื ่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ ่งครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมาย ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู ้บริหารของกรมบังคับคดี และศาล/อัยการ/สถาบันการเงินฯ และ 

แนวคำถามการสนทนากลุ่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดี รวมแล้วมีเครื ่องมือทั้งหมด ๑๐ ฉบับ  

เรียงตามลำดับดังนี้ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๗๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

แบบสำรวจกระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

แบบสำรวจความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

คำชี้แจง: กรมบังคับคดีขอความร่วมมือประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจความเชื่อมั่น 
ต่อกระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดีที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง/พัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 

แบบสำรวจน้ี แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่  

 ส่วนที่ ๑ การรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นและความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี 

 ส่วนที่ ๓ ความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 

คำถามคัดกรอง (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน) 

๑. หน่วยงานส่วนกลาง 
   [  ] ๑. สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๑-๖ ระบุ ..........    [  ] ๒. กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ ระบุ .......... 
   [  ] ๓. กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี    [  ] ๔. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

   [  ] ๕. กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย  

๒. ส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox)  
   [  ] ๑. กลุ่มจังหวัดที่ ๑ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ปทุมธานี สาขาธัญบุรี [  ] สบจ. พระนครศรีอยุธยา 
   [  ] ๒. กลุ่มจังหวัดที่ ๒ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ชลบุรี สาขาพัทยา [  ] สบจ. ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 
   [  ] ๓. กลุ่มจังหวัดที่ ๓ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. นครราชสีมา [  ] สบจ. อุบลราชธานี 
   [  ] ๔. กลุ่มจังหวัดที่ ๔ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. หนองคาย [  ] สบจ. ร้อยเอ็ด 
   [  ] ๕. กลุ่มจังหวัดที่ ๕ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ลำปาง [  ] สบจ. เชียงราย 
   [  ] ๖. กลุ่มจังหวัดที่ ๖ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. พิษณุโลก [  ] สบจ. นครสวรรค ์
   [  ] ๗. กลุ่มจังหวัดที่ ๗ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. เพชรบุร ี [  ] สบจ. กาญจนบุรี 
   [  ] ๘. กลุ่มจังหวัดที่ ๘ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. สุราษฎร์ธานี [  ] สบจ. ภูเก็ต 
 [  ] สบจ. นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง  
   [  ] ๙. กลุ่มจังหวัดที่ ๙ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ตรัง [  ] สบจ. สงขลา 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๗๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๓. ในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยรับบริการหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการใดต่อไปนี้บ้าง และในการมา

หน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งนี้ ท่านมารับบริการหรือดำเนินการในกระบวนการบังคับคดีด้านใด 

กระบวนการ 
ในช่วง ๑๒ เดือนที่ผา่นมา 

(ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลอืก) 

การมารับบริการครั้งน้ี 

(ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลอืก) 

๑. การบังคับคดีแพ่ง    

๒. การบังคับคดีล้มละลาย   

๓. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี   

๔. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี   

๕. การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   

๖. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด   

๗. การวางทรัพย์   

๔. ในการมาท่ีหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งนี้ ท่านมาในสถานะใด 
   [  ] ๑. เจ้าหน้ีตามคำพิพากษา [  ] ๒. ผู้ร้องขอเฉลี่ย [  ] ๓. ผู้รับจำนอง 
   [  ] ๔. ลูกหน้ีตามคำพิพากษา [  ] ๕. ผู้ถือกรรมสิทธ์ิร่วม/กันส่วน [  ] ๖. ผู้ร้องขัดทรัพย์ 
   [  ] ๗. ผู้เข้าซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด [  ] ๘. ผู้รับอายัด [  ] ๙. ผู้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องใด ๆ ในคดี 

ส่วนที่ ๑ : การรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี  

๑. จากข้อความต่อไปนี้ ท่านมีการรับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดีในระดับใด 

คำชี้แจง: โปรดใส่เครื ่องหมาย  ในช่องว่างที ่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่าน ระหว่าง “รับรู้” หรือ  

“ไม่รับรู้” และหากท่าน “ไม่ทราบ” ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย 

บทบาทหน้าที ่
ระดับการรับรู้ 

รับรู ้ ไม่รับรู ้

๑. บังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล    

๒. บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล   

๓. ดำเนินการคดีฟ้ืนฟูกิจการตามคำสั่งศาล    

๔. การรับวางทรัพย์จากลูกหน้ีหรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์   

๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี    

๖. ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเงินให้เจ้าหน้ี
หรือผู้มีส่วนได้เสีย 

  

๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด    



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๗๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๒. ท่านคิดว่า บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อด้านต่าง ๆ เหล่านี้

ในระดับใด (ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คะแนน คือ ไม่มีผลดีเลย ไปจนถึง ๑๐ คะแนน คือ ผลดี/

ประโยชน์มากที่สุด) 
เรื่อง ระดับความคิดเห็น 

๑. ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ีและลูกหน้ีได้ชำระหน้ี) __________ คะแนน 

๒. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เปิดโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่า

เทียม อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
__________ คะแนน 

๓. ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการผลักดัน

ทรัพย์สินออกสู่ระบบ 
__________ คะแนน 

๔. กฎหมายและกระบวนการบังคับคดีมีความเหมาะสม ส่งผลต่อการจัดอันดับ

ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของนักลงทุนจากต่างประเทศ (Ease of Doing 

Business) ของธนาคารโลก 

__________ คะแนน 

 
ส่วนที ่๒ : ความคิดเห็นและความเชื่อม่ันต่อกระบวนการบังคับคดี (ตอบเฉพาะข้อที่ท่านเคยรับบริการ) 

๓. จากประสบการณ์ที่ท่านรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ท่านมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเหลา่นี้ 
ในระดับใด (ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่เชื่อม่ันเลย ไปจนถึง ๑๐ คือ เชื่อม่ันมากที่สุด)  

กระบวนการ ระดับความเชื่อมั่น 
๑. การบังคับคดีโดยภาพรวม  __________ คะแนน 
๒. การบังคับคดีแพ่ง  __________ คะแนน 
๓. การบังคับคดีล้มละลาย  __________ คะแนน 
๔. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี  __________ คะแนน 
๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  __________ คะแนน 
๖. การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   __________ คะแนน 
๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด  __________ คะแนน 

๘. การวางทรัพย์  __________ คะแนน 

 

ส่วนที ่๓ : ความคาดหวัง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

๔. ในการเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดี ท่านมีความคาดหวัง และมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงต่อประเด็น 

ต่าง ๆ เหล่านี้ ในระดับใด (ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่คาดหวังเลย/ไม่มีการปฏิบัติจริงเลย  

ไปจนถึง ๑๐ คือ คาดหวังมากที่สุด/การปฏิบัติจริงมากที่สุด และถ้าหากท่าน “ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น” 

ไม่จำเป็นต้องลงคะแนน) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๗๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 

ระดับ 
ความคาดหวัง 

ระดับความคิดเห็น 
ต่อการปฏิบัติจริง  

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

๑. การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดี
ที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำใน
ระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

    

๒. การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าที่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยี มีความทันสมัย พร้อมให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    

๓. อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าท่ี      

๔. ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี      

๕. มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/
ออนไลน์/แอปพลิเคชัน  

    

๖. ความโปร่งใสในทุกขั ้นตอนของการดำเนินการและ 
การบริการ  

    

๗. ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ      

๘. ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค  

    

๙. เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 
หรือการจัดประชุม เป็นต้น  

    

๑๐. การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ 
ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น  

    

๑๑. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเกี่ยวกับขั้นตอน
หรือวิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 

    

กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
๑๒. การแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และเป็นไป
ตามข้ันตอนของกฎหมาย  

    

๑๓. การแจ้งการยึดทรัพย์มีความรวดเร็ว      
๑๔ . การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง และ
เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย  

    

๑๕. การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องมีความรวดเร็ว      
๑๖. พนักงานเดินหมายสามารถส่งหมายให้แก่คู่ความได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

    

๑๗. กรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดีเป็นไป
อย่างเหมาะสม 

    



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๗๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 

ระดับ 
ความคาดหวัง 

ระดับความคิดเห็น 
ต่อการปฏิบัติจริง  

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

๑๘. การดำเนินการบังคับคดี มีความเป็นธรรม โปร่งใส 
และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด  

    

๑๙. ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ
จ่ายเงิน  

    

๒๐. ศูนย์ One Stop Service มีความสะดวกในการ
ติดต ่อขอร ับบร ิการ (เฉพาะสำนักงานฯ ๑- ๖ ใน
ส่วนกลางเท่าน้ัน) 

    

๕. จากการรับบริการในกระบวนการบังคับคดีแพ่ง ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับใด (ระดับคะแนน
ตั้งแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่พอใจเลย ไปจนถึง ๑๐ คือ พอใจมากที่สุด และถ้าหากท่าน “ไม่ทราบ/ 
ไม่มีความคิดเห็น” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนน) 

กระบวนการ ระดับความพึงพอใจ 
ไม่ทราบ/ 

ไม่มีความคิดเห็น 

ระบุเหตุผลหรือขอ้เสนอแนะ 

กรณีตอบคะแนน ๑-๕ 

๑. กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม __________ คะแนน   

๒. กระบวนการบังคับคดีแพ่ง __________ คะแนน   

๖. จากการเข้ารับบริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมานี้ ท่านมีความพึงพอใจต่อ

ประเด็นต่อไปนี้ในระดับใด (ระดับคะแนนตั้งแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่พอใจเลย ไปจนถึง ๑๐ คือ พอใจ

มากที่สุด และถ้าหากท่าน “ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนน) 

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ไม่ทราบ/ 

ไม่มีความคิดเห็น 
ระบุเหตุผลหรือขอ้เสนอแนะ 

กรณีตอบคะแนน ๑-๕ 
๑. สถานที่น่ังรอ หรือน่ังรับบริการ  _________ คะแนน   
๒. การมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ _________ คะแนน   
๓. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ  _________ คะแนน   
๔. การมีบริการแสดงสถานะการทำงานของ
เจ้าหน้าที ่

_________ คะแนน   

๗. โดยภาพรวม หากเปรียบเทียบการทำงานของเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีในอดีตท่ีผ่านมากับในปัจจุบัน ท่านมี

ความคิดเห็นอย่างไร 
   [  ] ๑. ดีข้ึน    [  ] ๒. เหมือนเดิม    [  ] ๓. แย่ลง 
   [  ] ๔. ไม่มีความเห็นเน่ืองจากเพ่ิงเคยใช้บริการ (ไม่นาน ไม่ถึง ๑๒ เดือน) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๗๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๘. จากท่ีท่านรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ท่านได้พบอุปสรรคหรือปัญหาใดบ้างหรือไม่ และ 

หากมีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดขึ้น ส่ิงเหล่านั้นคืออะไร และเป็นอย่างไร 
   [  ] ๑. ไม่พบอุปสรรค หรือปัญหา 
   [  ] ๒. พบอุปสรรค หรือปัญหา ระบุ .................................................................................................... .... 

๙. ท่านมีความคาดหวัง หรือข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดีเพิ่มเติมหรือไม่ และอย่างไร 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

ส่วนที ่๔ : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
 
๑. เพศ    [  ] ๑. ชาย    [  ] ๒. หญิง 

๒. อายุ .............................. ปี (โปรดระบุเป็นตัวเลข) 

๓. ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีจบมา 

   [  ] ๑. ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า    [  ] ๒. มัธยมศึกษาตอนต้น    [  ] ๓. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
   [  ] ๔. อนุปริญญา/ปวส.    [  ] ๕. ปริญญาตรี    [  ] ๖. ปริญญาโทข้ึนไป 

๔. อาชีพประจำของท่าน ท่ีมีรายได้หลัก 

   [  ] ๑. พนักงานบริษัทเอกชน    [  ] ๒. ข้าราชการ    [  ] ๓. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   [  ] ๔. เจ้าของกิจการ ระบุ 
............. 

   [  ] ๕. ค้าขายรายย่อย หาบเร่ แผงลอย    [  ] ๖. รับจ้างทั่วไป 

   [  ] ๗. เกษตรกร    [  ] ๘. อาชีพอิสระ ระบุ 
....................... 

 

   [  ] ๙. แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ    [  ] ๑๐. อื่น ๆ โปรดระบุ ...................... 

๕. รายได้ส่วนตัว เฉล่ียต่อเดือน ..................... บาท และรายได้ครอบครัว เฉล่ียต่อเดือน ......................... บาท 

 
 

☺ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในการตอบแบบสำรวจ☺  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๗๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

แบบสำรวจกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

แบบสำรวจความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

คำชี้แจง: กรมบังคับคดีขอความร่วมมือประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจความเชื่อมั่น 
ต่อกระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดีที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง/พัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 

แบบสำรวจน้ี แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่  

 ส่วนที่ ๑ การรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นและความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี 

 ส่วนที่ ๓ ความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 

คำถามคัดกรอง (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน) 

๑. หน่วยงานส่วนกลาง 
   [  ] ๑. สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๑-๖ ระบุ ..........    [  ] ๒. กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ ระบุ .......... 
   [  ] ๓. กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี    [  ] ๔. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

   [  ] ๕. กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย  

๒. ส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox)  
   [  ] ๑. กลุ่มจังหวัดที่ ๑ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ปทุมธานี สาขาธัญบุรี [  ] สบจ. พระนครศรีอยุธยา 
   [  ] ๒. กลุ่มจังหวัดที่ ๒ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ชลบุรี สาขาพัทยา [  ] สบจ. ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 
   [  ] ๓. กลุ่มจังหวัดที่ ๓ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. นครราชสีมา [  ] สบจ. อุบลราชธานี 
   [  ] ๔. กลุ่มจังหวัดที่ ๔ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. หนองคาย [  ] สบจ. ร้อยเอ็ด 
   [  ] ๕. กลุ่มจังหวัดที่ ๕ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ลำปาง [  ] สบจ. เชียงราย 
   [  ] ๖. กลุ่มจังหวัดที่ ๖ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. พิษณุโลก [  ] สบจ. นครสวรรค ์
   [  ] ๗. กลุ่มจังหวัดที่ ๗ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. เพชรบุร ี [  ] สบจ. กาญจนบุรี 
   [  ] ๘. กลุ่มจังหวัดที่ ๘ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. สุราษฎร์ธานี [  ] สบจ. ภูเก็ต 
 [  ] สบจ. นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง  
   [  ] ๙. กลุ่มจังหวัดที่ ๙ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ตรัง [  ] สบจ. สงขลา 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๗๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๓. ในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยรับบริการหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการใดต่อไปนี้บ้าง และในการมา

หน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งนี้ ท่านมารับบริการหรือดำเนินการในกระบวนการบังคับคดีด้านใด 

กระบวนการ 
ในช่วง ๑๒ เดือนที่ผา่นมา 

(ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลอืก) 

การมารับบริการครั้งน้ี 

(ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลอืก) 

๑. การบังคับคดีแพ่ง    

๒. การบังคับคดีล้มละลาย   

๓. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี   

๔. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี   

๕. การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   

๖. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด   

๗. การวางทรัพย์   

๔. ในการมาท่ีหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งนี้ ท่านมาในสถานะใด 
   [  ] ๑. เจ้าหน้ี/โจทก์ [  ] ๒. เจ้าหน้ี/ขอรับชำระหน้ี [  ] ๓. ผู้รับจำนอง 
   [  ] ๔. ลูกหน้ี [  ] ๕. ผู้ถือกรรมสิทธ์ิร่วม/กันส่วน [  ] ๖. ผู้ถูกทวงหน้ี ผู้รับโอน 
   [  ] ๗. ผู้เข้าซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด [  ] ๘. ผู้รับอายัด [  ] ๙. ผู้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องใด ๆ ในคดี 

ส่วนที่ ๑ : การรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี  

๑. จากข้อความต่อไปนี้ ท่านมีการรับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดีในระดับใด 

คำชี้แจง: โปรดใส่เครื ่องหมาย  ในช่องว่างที ่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่าน ระหว่าง “รับรู้” หรือ  

“ไม่รับรู้” และหากท่าน “ไม่ทราบ” ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย 

บทบาทหน้าที ่
ระดับการรับรู้ 

รับรู ้ ไม่รับรู ้

๑. บังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล    

๒. บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล   

๓. ดำเนินการคดีฟ้ืนฟูกิจการตามคำสั่งศาล    

๔. การรับวางทรัพย์จากลูกหน้ีหรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์   

๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี    

๖. ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเงินให้เจ้าหน้ี
หรือผู้มีส่วนได้เสีย 

  

๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด    



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๗๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๒. ท่านคิดว่า บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อด้านต่าง ๆ เหล่านี้

ในระดับใด (ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คะแนน คือ ไม่มีผลดีเลย ไปจนถึง ๑๐ คะแนน คือ ผลดี/

ประโยชน์มากที่สุด) 
เรื่อง ระดับความคิดเห็น 

๑. ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ีและลูกหน้ีได้ชำระหน้ี) __________ คะแนน 

๒. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เปิดโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่า

เทียม อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
__________ คะแนน 

๓. ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการผลักดัน

ทรัพย์สินออกสู่ระบบ 
__________ คะแนน 

๔. กฎหมายและกระบวนการบังคับคดีมีความเหมาะสม ส่งผลต่อการจัดอันดับ

ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของนักลงทุนจากต่างประเทศ (Ease of Doing 

Business) ของธนาคารโลก 

__________ คะแนน 

ส่วนที ่๒ : ความคิดเห็นและความเชื่อม่ันต่อกระบวนการบังคับคดี (ตอบเฉพาะข้อที่ท่านเคยรับบริการ) 

๓. จากประสบการณ์ที่ท่านรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ท่านมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเหลา่นี้ 
ในระดับใด (ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่เชื่อม่ันเลย ไปจนถึง ๑๐ คือ เชื่อม่ันมากที่สุด)  

กระบวนการ ระดับความเชื่อมั่น 
๑. การบังคับคดีโดยภาพรวม  __________ คะแนน 
๒. การบังคับคดีแพ่ง  __________ คะแนน 
๓. การบังคับคดีล้มละลาย  __________ คะแนน 
๔. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี  __________ คะแนน 
๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  __________ คะแนน 
๖. การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   __________ คะแนน 
๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด  __________ คะแนน 

๘. การวางทรัพย์  __________ คะแนน 

 

ส่วนที ่๓ : ความคาดหวัง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

๔. ในการเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดี ท่านมีความคาดหวัง และมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงต่อประเด็น 

ต่าง ๆ เหล่านี้ ในระดับใด (ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่คาดหวังเลย/ไม่มีการปฏิบัติจริงเลย  

ไปจนถึง ๑๐ คือ คาดหวังมากที่สุด/การปฏิบัติจริงมากที่สุด และถ้าหากท่าน “ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น” 

ไม่จำเป็นต้องลงคะแนน) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๗๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 

ระดับ 
ความคาดหวัง 

ระดับความคิดเห็น 
ต่อการปฏิบัติจริง  

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

๑. การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบงัคับคดี
ที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำใน
ระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

    

๒. การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าที่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยี มีความทันสมัย พร้อมให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    

๓. อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าท่ี      

๔. ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี      

๕. มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/
ออนไลน์/แอปพลิเคชัน  

    

๖. ความโปร่งใสในทุกขั ้นตอนของการดำเนินการและ 
การบริการ  

    

๗. ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ      

๘. ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค  

    

๙. เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 
หรือการจัดประชุม เป็นต้น  

    

๑๐. การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ 
ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น  

    

๑๑. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเกี่ยวกับขั้นตอน
หรือวิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 

    

กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (เฉพาะฝา่ยลูกหน้ี) 
๑๒. การรับทราบหมายเรียกลูกหนี้ให้มารายงานตัวและ
การไปไต่สวนที่ศาล  

    

๑๓. การรวบรวมทรัพย์ส ินและการจัดการทรัพย์สิน
ลูกหนี้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชนต่์อ
ผู้ใด  

    

๑๔. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจง สิทธิ หน้าที่ของ
ลูกหนี้ ขั้นตอน และให้คำแนะนำเกี ่ยวกับกระบวนการ
บังคับคดีล้มละลาย 

    

๑๕. การพิจารณาอนุญาตให้ลูกหนี้เดินทางออกนอก
ประเทศ และการกำหนดให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงาน

    



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๘๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 

ระดับ 
ความคาดหวัง 

ระดับความคิดเห็น 
ต่อการปฏิบัติจริง  

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

พิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม  
๑๖. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงขั้นตอน และให้
คำแนะนำในการขอรับเงินค่าเลี้ยงชีพ 

    

๑๗. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ และ
ข้ันตอนในการได้รับการปลดจากล้มละลายตามระยะเวลาท่ี
กฎหมายกำหนด 

    

กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (เฉพาะฝา่ยเจ้าหน้ี) 
๑๘. การทราบประกาศโฆษณาคำส ั ่งพิท ักษ ์ทร ัพย์
เด็ดขาดทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จาก
เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ 

    

๑๙. การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ หรือนัด
ไต่สวนลูกหน้ีโดยเปิดเผย เป็นต้น 

    

๒๐. การได้รับคำชี้แจงข้ันตอน ระยะเวลา วิธีการเก่ียวกับ
การย ื ่นคำขอร ับชำระหนี ้  และการสอบสวนพยาน 
หลักฐาน 

    

๒๑. การรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ มีความเป็น
ธรรม โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย 

    

๕. จากการรับบริการในกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับใด (ระดับ
คะแนนตั้งแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่พอใจเลย ไปจนถึง ๑๐ คือ พอใจมากที่สุด และถ้าหากท่าน “ไม่
ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนน) 

กระบวนการ ระดับความพึงพอใจ 
ไม่ทราบ/ 

ไม่มีความคิดเห็น 

ระบุเหตุผลหรือขอ้เสนอแนะ 

กรณีตอบคะแนน ๑-๕ 

๑. กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม __________ คะแนน   

๒. กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย __________ คะแนน   

๖. จากการเข้ารับบริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมานี้ ท่านมีความพึงพอใจต่อ

ประเด็นต่อไปนี้ในระดับใด (ระดับคะแนนตั้งแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่พอใจเลย ไปจนถึง ๑๐ คือ พอใจ

มากที่สุด และถ้าหากท่าน “ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนน) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๘๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ไม่ทราบ/ 

ไม่มีความคิดเห็น 
ระบุเหตุผลหรือขอ้เสนอแนะ 

กรณีตอบคะแนน ๑-๕ 
๑. สถานที่น่ังรอ หรือน่ังรับบริการ  _________ คะแนน   
๒. การมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ _________ คะแนน   
๓. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ  _________ คะแนน   
๔. การมีบริการแสดงสถานะการทำงานของ
เจ้าหน้าที ่

_________ คะแนน   

๗. โดยภาพรวม หากเปรียบเทียบการทำงานของเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีในอดีตท่ีผ่านมากับในปัจจุบัน ท่านมี

ความคิดเห็นอย่างไร 
   [  ] ๑. ดีข้ึน    [  ] ๒. เหมือนเดิม    [  ] ๓. แย่ลง 
   [  ] ๔. ไม่มีความเห็นเน่ืองจากเพ่ิงเคยใช้บริการ (ไม่นาน ไม่ถึง ๑๒ เดือน) 

๘. จากท่ีท่านรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ท่านได้พบอุปสรรคหรือปัญหาใดบ้างหรือไม่ และ

หากมีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดขึ้น ส่ิงเหล่านั้นคืออะไร และเป็นอย่างไร 
   [  ] ๑. ไม่พบอุปสรรค หรือปัญหา 
   [  ] ๒. พบอุปสรรค หรือปัญหา ระบุ .................................................................................................... .... 

๙. ท่านมีความคาดหวัง หรือข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดีเพิ่มเติมหรือไม่ และอย่างไร 

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

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

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

ส่วนที ่๔ : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
 
๑. เพศ    [  ] ๑. ชาย    [  ] ๒. หญิง 

๒. อายุ .............................. ปี (โปรดระบุเป็นตัวเลข) 

๓. ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีจบมา 

   [  ] ๑. ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า    [  ] ๒. มัธยมศึกษาตอนต้น    [  ] ๓. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
   [  ] ๔. อนุปริญญา/ปวส.    [  ] ๕. ปริญญาตรี    [  ] ๖. ปริญญาโทข้ึนไป 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๘๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๔. อาชีพประจำของท่าน ท่ีมีรายได้หลัก 

   [  ] ๑. พนักงานบริษัทเอกชน    [  ] ๒. ข้าราชการ    [  ] ๓. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   [  ] ๔. เจ้าของกิจการ ระบุ 
............. 

   [  ] ๕. ค้าขายรายย่อย หาบเร่ แผงลอย    [  ] ๖. รับจ้างทั่วไป 

   [  ] ๗. เกษตรกร    [  ] ๘. อาชีพอิสระ ระบุ 
....................... 

 

   [  ] ๙. แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ    [  ] ๑๐. อื่น ๆ โปรดระบุ ...................... 

๕. รายได้ส่วนตัว เฉล่ียต่อเดือน .................... บาท และรายได้ครอบครัว เฉล่ียต่อเดือน .......................... บาท 

 
 
 

☺ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในการตอบแบบสำรวจ☺  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๘๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

แบบสำรวจกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

แบบสำรวจความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

คำชี้แจง: กรมบังคับคดีขอความร่วมมือประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจความเชื่อมั่น 
ต่อกระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดีที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง/พัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 

แบบสำรวจน้ี แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่  

 ส่วนที่ ๑ การรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นและความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี 

 ส่วนที่ ๓ ความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 

คำถามคัดกรอง (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน) 

๑. หน่วยงานส่วนกลาง 
   [  ] ๑. สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๑-๖ ระบุ ..........    [  ] ๒. กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ ระบุ .......... 
   [  ] ๓. กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี    [  ] ๔. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

   [  ] ๕. กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย  

๒. ส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox)  
   [  ] ๑. กลุ่มจังหวัดที่ ๑ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ปทุมธานี สาขาธัญบุรี [  ] สบจ. พระนครศรีอยุธยา 
   [  ] ๒. กลุ่มจังหวัดที่ ๒ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ชลบุรี สาขาพัทยา [  ] สบจ. ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 
   [  ] ๓. กลุ่มจังหวัดที่ ๓ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. นครราชสีมา [  ] สบจ. อุบลราชธานี 
   [  ] ๔. กลุ่มจังหวัดที่ ๔ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. หนองคาย [  ] สบจ. ร้อยเอ็ด 
   [  ] ๕. กลุ่มจังหวัดที่ ๕ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ลำปาง [  ] สบจ. เชียงราย 
   [  ] ๖. กลุ่มจังหวัดที่ ๖ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. พิษณุโลก [  ] สบจ. นครสวรรค ์
   [  ] ๗. กลุ่มจังหวัดที่ ๗ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. เพชรบุร ี [  ] สบจ. กาญจนบุรี 
   [  ] ๘. กลุ่มจังหวัดที่ ๘ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. สุราษฎร์ธานี [  ] สบจ. ภูเก็ต 
 [  ] สบจ. นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง  
   [  ] ๙. กลุ่มจังหวัดที่ ๙ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ตรัง [  ] สบจ. สงขลา 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๘๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๓. ในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยรับบริการหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการใดต่อไปนี้บ้าง และในการมา

หน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งนี้ ท่านมารับบริการหรือดำเนินการในกระบวนการบังคับคดีด้านใด 

กระบวนการ 
ในช่วง ๑๒ เดือนที่ผา่นมา 

(ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลอืก) 

การมารับบริการครั้งน้ี 

(ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลอืก) 

๑. การบังคับคดีแพ่ง    

๒. การบังคับคดีล้มละลาย   

๓. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี   

๔. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี   

๕. การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
  

๖. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด   

๗. การวางทรัพย์   

๔. ในการมาท่ีหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งนี้ ท่านมาในสถานะใด 
   [  ] ๑. เจ้าหน้ีตามคำพิพากษา [  ] ๒. ผู้ร้องขอเฉลี่ย [  ] ๓. ผู้รับจำนอง 
   [  ] ๔. ลูกหน้ีตามคำพิพากษา [  ] ๕. ผู้ถือกรรมสิทธ์ิร่วม/กันส่วน [  ] ๖. ผู้ร้องขัดทรัพย์ 
   [  ] ๗. ผู้เข้าซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด [  ] ๘. ผู้รับอายัด [  ] ๙. ผู้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องใด ๆ ในคดี 

ส่วนที่ ๑ : การรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี  

๑. จากข้อความต่อไปนี้ ท่านมีการรับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดีในระดับใด 

คำชี้แจง: โปรดใส่เครื ่องหมาย  ในช่องว่างที ่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่าน ระหว่าง “รับรู้” หรือ  

“ไม่รับรู้” และหากท่าน “ไม่ทราบ” ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย 

บทบาทหน้าที ่
ระดับการรับรู้ 

รับรู ้ ไม่รับรู ้

๑. บังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล    

๒. บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล   

๓. ดำเนินการคดีฟ้ืนฟูกิจการตามคำสั่งศาล    

๔. การรับวางทรัพย์จากลูกหน้ีหรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์   

๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี    

๖. ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเงินให้เจ้าหน้ี
หรือผู้มีส่วนได้เสีย 

  

๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด    



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๘๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๒. ท่านคิดว่า บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อด้านต่าง ๆ เหล่านี้

ในระดับใด (ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คะแนน คือ ไม่มีผลดีเลย ไปจนถึง ๑๐ คะแนน คือ ผลดี/

ประโยชน์มากที่สุด) 
เรื่อง ระดับความคิดเห็น 

๑. ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ีและลูกหน้ีได้ชำระหน้ี) __________ คะแนน 

๒. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เปิดโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่า

เทียม อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
__________ คะแนน 

๓. ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการผลักดัน

ทรัพย์สินออกสู่ระบบ 
__________ คะแนน 

๔. กฎหมายและกระบวนการบังคับคดีมีความเหมาะสม ส่งผลต่อการจัดอันดับ

ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของนักลงทุนจากต่างประเทศ (Ease of Doing 

Business) ของธนาคารโลก 

__________ คะแนน 

ส่วนที ่๒ : ความคิดเห็นและความเชื่อม่ันต่อกระบวนการบังคับคดี (ตอบเฉพาะข้อที่ท่านเคยรับบริการ) 

๓. จากประสบการณ์ที่ท่านรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ท่านมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเหลา่นี้ 
ในระดับใด (ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่เชื่อม่ันเลย ไปจนถึง ๑๐ คือ เชื่อม่ันมากที่สุด)  

กระบวนการ ระดับความเชื่อมั่น 
๑. การบังคับคดีโดยภาพรวม  __________ คะแนน 
๒. การบังคับคดีแพ่ง  __________ คะแนน 
๓. การบังคับคดีล้มละลาย  __________ คะแนน 
๔. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี  __________ คะแนน 
๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  __________ คะแนน 
๖. การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   __________ คะแนน 
๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด  __________ คะแนน 

๘. การวางทรัพย์  __________ คะแนน 

 

ส่วนที ่๓ : ความคาดหวัง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

๔. ในการเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดี ท่านมีความคาดหวัง และมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงต่อประเด็น 

ต่าง ๆ เหล่านี้ ในระดับใด (ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่คาดหวังเลย/ไม่มีการปฏิบัติจริงเลย  

ไปจนถึง ๑๐ คือ คาดหวังมากที่สุด/การปฏิบัติจริงมากที่สุด และถ้าหากท่าน “ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น” 

ไม่จำเป็นต้องลงคะแนน) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๘๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 

ระดับ 
ความคาดหวัง  

ระดับความคิดเห็นต่อ 
การปฏิบัติจริง  

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

๑. การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดี
ที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำใน
ระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

    

๒. การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าที่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยี มีความทันสมัย พร้อมให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    

๓. อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าท่ี      

๔. ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี      

๕. มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/
ออนไลน์/แอปพลิเคชัน  

    

๖. ความโปร่งใสในทุกขั ้นตอนของการดำเนินการและ 
การบริการ  

    

๗. ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ      

๘. ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค  

    

๙. เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 
หรือการจัดประชุม เป็นต้น  

    

๑๐. การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ 
ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น  

    

๑๑. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเกี่ยวกับขั้นตอน
หรือวิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 

    

กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี (เฉพาะฝ่ายลูกหน้ี) 
๑๒. การฟื้นฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหนี้สามารถ
ดำเนินต่อไปได้  

    

๑๓. การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่การ
ล้มละลาย  

    

๑๔. การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้
ลูกหน้ีชำระหน้ีให้กับเจ้าหน้ีได้  

    

๑๕. การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สามารถช่วยลดปัญหา
การว่างงานได้ส่วนหน่ึง  

    

๑๖. แผนฟ้ืนฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่ประชุม
เจ้าหน้ี มีความเป็นธรรม  

    



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๘๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 

ระดับ 
ความคาดหวัง  

ระดับความคิดเห็นต่อ 
การปฏิบัติจริง  

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี (เฉพาะฝ่ายเจ้าหน้ี) 
๑๗. การได้รับคำชี้แจงข้ันตอน ระยะเวลา วิธีการเก่ียวกับ
การยื ่นคำขอรับชำระหนี้ การสอบสวนพยานหลักฐาน 
และการแจ้งคำสั่งคำขอรับชำระหน้ี 

    

๑๘. การเปิดช่องทางให้มีการยื ่นคำขอรับชำระหนี้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อท่าน 

    

๑๙. การประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื ้นฟูกิจการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน 

    

๒๐. การยื ่นคำขอรับชำระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์จะมีการแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหน้ีทราบ 

    

๒๑. การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไป
ตามข้ันตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย 

    

๒๒. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีช่วยให้เจ้าหน้ีได้รับชำระ
หน้ีมากกว่าการที่ให้ลูกหน้ีล้มละลาย 

    

๕. จากการรับบริการในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับใด (ระดับ
คะแนนตั ้งแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่พอใจเลย ไปจนถึง ๑๐ คือ พอใจมากที ่ส ุด และถ้าหากท่าน  
“ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนน) 

กระบวนการ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ไม่ทราบ/ 

ไม่มีความคิดเห็น 

ระบุเหตุผลหรือ
ข้อเสนอแนะ กรณีตอบ

คะแนน ๑-๕ 
๑. กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม __________ คะแนน   
๒. กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี __________ คะแนน   

๖. จากการเข้ารับบริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมานี้ ท่านมีความพึงพอใจต่อ

ประเด็นต่อไปนี้ในระดับใด (ระดับคะแนนตั้งแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่พอใจเลย ไปจนถึง ๑๐ คือ พอใจ

มากที่สุด และถ้าหากท่าน “ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนน) 

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ไม่ทราบ/ 

ไม่มีความคิดเห็น 
ระบุเหตุผลหรือขอ้เสนอแนะ 

กรณีตอบคะแนน ๑-๕ 
๑. สถานที่น่ังรอ หรือน่ังรับบริการ  ________ คะแนน   
๒. การมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ ________ คะแนน   
๓. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ  ________ คะแนน   
๔. การมีบริการแสดงสถานะการทำงานของเจ้าหน้าที่ ________ คะแนน   



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๘๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๗. โดยภาพรวม หากเปรียบเทียบการทำงานของเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีในอดีตท่ีผ่านมากับในปัจจุบัน ท่านมี

ความคิดเห็นอย่างไร 
   [  ] ๑. ดีข้ึน    [  ] ๒. เหมือนเดิม    [  ] ๓. แย่ลง 
   [  ] ๔. ไม่มีความเห็นเน่ืองจากเพ่ิงเคยใช้บริการ (ไม่นาน ไม่ถึง ๑๒ เดือน) 

๘. จากท่ีท่านรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ท่านได้พบอุปสรรคหรือปัญหาใดบ้างหรือไม่ และ 

หากมีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดขึ้น ส่ิงเหล่านั้นคืออะไร และเป็นอย่างไร 
   [  ] ๑. ไม่พบอุปสรรค หรือปัญหา 
   [  ] ๒. พบอุปสรรค หรือปัญหา ระบุ .................................................................................................... .... 

๙. ท่านมีความคาดหวัง หรือข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดีเพิ่มเติมหรือไม่ และอย่างไร 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

ส่วนที ่๔ : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
 
๑. เพศ    [  ] ๑. ชาย    [  ] ๒. หญิง 

๒. อายุ .............................. ปี (โปรดระบุเป็นตัวเลข) 

๓. ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีจบมา 

   [  ] ๑. ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า    [  ] ๒. มัธยมศึกษาตอนต้น    [  ] ๓. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
   [  ] ๔. อนุปริญญา/ปวส.    [  ] ๕. ปริญญาตรี    [  ] ๖. ปริญญาโทข้ึนไป 

๔. อาชีพประจำของท่าน ท่ีมีรายได้หลัก 

   [  ] ๑. พนักงานบริษัทเอกชน    [  ] ๒. ข้าราชการ    [  ] ๓. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   [  ] ๔. เจ้าของกิจการ ระบุ 
............. 

   [  ] ๕. ค้าขายรายย่อย หาบเร่ แผงลอย    [  ] ๖. รับจ้างทั่วไป 

   [  ] ๗. เกษตรกร    [  ] ๘. อาชีพอิสระ ระบุ 
....................... 

 

   [  ] ๙. แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ    [  ] ๑๐. อื่น ๆ โปรดระบุ ...................... 

๕. รายได้ส่วนตัว เฉล่ียต่อเดือน ................... บาท และรายได้ครอบครัว เฉล่ียต่อเดือน ........................... บาท 

 

☺ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในการตอบแบบสำรวจ☺  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๘๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

แบบสำรวจกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช้ันบังคับคดี 

แบบสำรวจความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

คำชี้แจง: กรมบังคับคดีขอความร่วมมือประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจความเชื่อมั่น 
ต่อกระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดีที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง/พัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 

แบบสำรวจน้ี แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่  

 ส่วนที่ ๑ การรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นและความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี 

 ส่วนที่ ๓ ความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 

คำถามคัดกรอง (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน) 

๑. หน่วยงานส่วนกลาง 
   [  ] ๑. สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๑-๖ ระบุ ..........    [  ] ๒. กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ ระบุ .......... 
   [  ] ๓. กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี    [  ] ๔. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

   [  ] ๕. กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย  

๒. ส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox)  
   [  ] ๑. กลุ่มจังหวัดที่ ๑ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ปทุมธานี สาขาธัญบุรี [  ] สบจ. พระนครศรีอยุธยา 
   [  ] ๒. กลุ่มจังหวัดที่ ๒ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ชลบุรี สาขาพัทยา [  ] สบจ. ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 
   [  ] ๓. กลุ่มจังหวัดที่ ๓ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. นครราชสีมา [  ] สบจ. อุบลราชธานี 
   [  ] ๔. กลุ่มจังหวัดที่ ๔ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. หนองคาย [  ] สบจ. ร้อยเอ็ด 
   [  ] ๕. กลุ่มจังหวัดที่ ๕ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ลำปาง [  ] สบจ. เชียงราย 
   [  ] ๖. กลุ่มจังหวัดที่ ๖ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. พิษณุโลก [  ] สบจ. นครสวรรค ์
   [  ] ๗. กลุ่มจังหวัดที่ ๗ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. เพชรบุร ี [  ] สบจ. กาญจนบุรี 
   [  ] ๘. กลุ่มจังหวัดที่ ๘ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. สุราษฎร์ธานี [  ] สบจ. ภูเก็ต 
 [  ] สบจ. นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง  
   [  ] ๙. กลุ่มจังหวัดที่ ๙ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ตรัง [  ] สบจ. สงขลา 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๙๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๓. ในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยรับบริการหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการใดต่อไปนี้บ้าง และในการมา

หน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งนี้ ท่านมารับบริการหรือดำเนินการในกระบวนการบังคับคดีด้านใด 

กระบวนการ 
ในช่วง ๑๒ เดือนที่ผา่นมา 

(ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลอืก) 

การมารับบริการครั้งน้ี 

(ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลอืก) 

๑. การบังคับคดีแพ่ง    

๒. การบังคับคดีล้มละลาย   

๓. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี   

๔. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี   

๕. การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
  

๖. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด   

๗. การวางทรัพย์   

๔. ในการมาท่ีหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งนี้ ท่านมาในสถานะใด 
   [  ] ๑. เจ้าหน้ีตามคำพิพากษา [  ] ๒. ผู้ร้องขอเฉลี่ย [  ] ๓. ผู้รับจำนอง 
   [  ] ๔. ลูกหน้ีตามคำพิพากษา [  ] ๕. ผู้ถือกรรมสิทธ์ิร่วม/กันส่วน [  ] ๖. ผู้ร้องขัดทรัพย์ 
   [  ] ๗. ผู้เข้าซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด [  ] ๘. ผู้รับอายัด [  ] ๙. ผู้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องใด ๆ ในคดี 

ส่วนที่ ๑ : การรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี  

๑. จากข้อความต่อไปนี้ ท่านมีการรับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดีในระดับใด 

คำชี้แจง: โปรดใส่เครื ่องหมาย  ในช่องว่างที ่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่าน ระหว่าง “รับรู้” หรือ  

“ไม่รับรู้” และหากท่าน “ไม่ทราบ” ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย 

บทบาทหน้าที ่
ระดับการรับรู้ 

รับรู ้ ไม่รับรู ้

๑. บังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล    

๒. บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล   

๓. ดำเนินการคดีฟ้ืนฟูกิจการตามคำสั่งศาล    

๔. การรับวางทรัพย์จากลูกหน้ีหรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์   

๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี    

๖. ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเงินให้เจ้าหน้ี
หรือผู้มีส่วนได้เสีย 

  

๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด    



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๙๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๒. ท่านคิดว่า บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อด้านต่าง ๆ เหล่านี้

ในระดับใด (ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คะแนน คือ ไม่มีผลดีเลย ไปจนถึง ๑๐ คะแนน คือ ผลดี/

ประโยชน์มากที่สุด) 
เรื่อง ระดับความคิดเห็น 

๑. ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ีและลูกหน้ีได้ชำระหน้ี) __________ คะแนน 

๒. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เปิดโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่า

เทียม อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
__________ คะแนน 

๓. ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการผลักดัน

ทรัพย์สินออกสู่ระบบ 
__________ คะแนน 

๔. กฎหมายและกระบวนการบังคับคดีมีความเหมาะสม ส่งผลต่อการจัดอันดับ

ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของนักลงทุนจากต่างประเทศ (Ease of Doing 

Business) ของธนาคารโลก 

__________ คะแนน 

ส่วนที ่๒ : ความคิดเห็นและความเชื่อม่ันต่อกระบวนการบังคับคดี (ตอบเฉพาะข้อที่ท่านเคยรับบริการ) 

๓. จากประสบการณ์ที่ท่านรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ท่านมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเหลา่นี้ 
ในระดับใด (ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่เชื่อม่ันเลย ไปจนถึง ๑๐ คือ เชื่อม่ันมากที่สุด)  

กระบวนการ ระดับความเชื่อมั่น 
๑. การบังคับคดีโดยภาพรวม  __________ คะแนน 
๒. การบังคับคดีแพ่ง  __________ คะแนน 
๓. การบังคับคดีล้มละลาย  __________ คะแนน 
๔. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี  __________ คะแนน 
๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  __________ คะแนน 
๖. การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   __________ คะแนน 
๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด  __________ คะแนน 

๘. การวางทรัพย์  __________ คะแนน 

 

ส่วนที ่๓ : ความคาดหวัง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

๔. ในการเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดี ท่านมีความคาดหวัง และมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงต่อประเด็น 

ต่าง ๆ เหล่านี้ ในระดับใด (ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่คาดหวังเลย/ไม่มีการปฏิบัติจริงเลย  

ไปจนถึง ๑๐ คือ คาดหวังมากที่สุด/การปฏิบัติจริงมากที่สุด และถ้าหากท่าน “ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น” 

ไม่จำเป็นต้องลงคะแนน) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๙๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 

ระดับ 
ความคาดหวัง  

ระดับความคิดเห็นต่อ 
การปฏิบัติจริง 

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

๑. การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดี
ที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำใน
ระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

    

๒. การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าที่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยี มีความทันสมัย พร้อมให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    

๓. อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าท่ี      

๔. ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี      

๕. มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/
ออนไลน์/แอปพลิเคชัน  

    

๖. ความโปร่งใสในทุกขั ้นตอนของการดำเนินการและ 
การบริการ  

    

๗. ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ      

๘. ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค  

    

๙. เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 
หรือการจัดประชุม เป็นต้น  

    

๑๐. การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ 
ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น  

    

๑๑. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเกี่ยวกับขั้นตอน
หรือวิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 

    

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
๑๒. การย่ืนคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีผ่าน
ช่องทางต่างๆ เป็นการอำนวยความสะดวก 

    

๑๓. สถานที่ในการจัดไกล่เกลี ่ยฯ มีความเหมาะสมต่อ
การเจรจา 

    

๑๔ . การไกล่เกลี ่ยฯ เป็นทางเลือกหนึ่งที ่ทำให้ท่าน
สามารถเจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้ 

    

๑๕. การเลื ่อนนัดไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท มีประโยชน์และ 
ให้โอกาสในการเจรจา เพ่ือให้ได้ข้อตกลงที่เหมาะสม 
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เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 

ระดับ 
ความคาดหวัง  

ระดับความคิดเห็นต่อ 
การปฏิบัติจริง 

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

๑๖. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้คำแนะนำเบื้องต้น เพื่อหาทาง
ออกท่ีดีและเหมาะสมให้กับท่านได้ 

    

๑๗. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส และ
ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด 

    

๑๘. ท่านสามารถยื ่นข้อเสนอในการเจรจาไกล่เกลี ่ยข้อ
พิพาทชั้นบังคับคดี 

    

๑๙. ท่านสามารถตัดสินใจในการเจรจาข้อตกลงกับ
คู่ความอีกฝ่ายหน่ึงได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ 

    

๒๐. การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ ไม่ยุ่งยาก ไม่มี
ค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหาหน้ีได้ 

    

๕. จากการรับบริการในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับใด 
(ระดับคะแนนตั้งแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่พอใจเลย ไปจนถึง ๑๐ คือ พอใจมากที่สุด และถ้าหากท่าน 
“ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนน) 

กระบวนการ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ไม่ทราบ/ 

ไม่มีความคิดเห็น 

ระบุเหตุผลหรือ
ข้อเสนอแนะ กรณี
ตอบคะแนน ๑-๕ 

๑. กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม __________ คะแนน   
๒. กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี __________ คะแนน   

๖. จากการเข้ารับบริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมานี้ ท่านมีความพึงพอใจต่อ

ประเด็นต่อไปนี้ในระดับใด (ระดับคะแนนตั้งแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่พอใจเลย ไปจนถึง ๑๐ คือ พอใจ

มากที่สุด และถ้าหากท่าน “ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนน) 

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ไม่ทราบ/ 

ไม่มีความคิดเห็น 
ระบุเหตุผลหรือขอ้เสนอแนะ 

กรณีตอบคะแนน ๑-๕ 
๑. สถานที่น่ังรอ หรือน่ังรับบริการ  _________ คะแนน   
๒. การมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ _________ คะแนน   
๓. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ  _________ คะแนน   
๔. การมีบริการแสดงสถานะการทำงานของ
เจ้าหน้าที ่

_________ คะแนน   
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๗. โดยภาพรวม หากเปรียบเทียบการทำงานของเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีในอดีตท่ีผ่านมากับในปัจจุบัน ท่านมี

ความคิดเห็นอย่างไร 
   [  ] ๑. ดีข้ึน    [  ] ๒. เหมือนเดิม    [  ] ๓. แย่ลง 
   [  ] ๔. ไม่มีความเห็นเน่ืองจากเพ่ิงเคยใช้บริการ (ไม่นาน ไม่ถึง ๑๒ เดือน) 

๘. จากท่ีท่านรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ท่านได้พบอุปสรรคหรือปัญหาใดบ้างหรือไม่ และ 

หากมีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดขึ้น ส่ิงเหล่านั้นคืออะไร และเป็นอย่างไร 
   [  ] ๑. ไม่พบอุปสรรค หรือปัญหา 
   [  ] ๒. พบอุปสรรค หรือปัญหา ระบุ .................................................................................................... .... 

๙. ท่านมีความคาดหวัง หรือข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดีเพิ่มเติมหรือไม่ และอย่างไร 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

ส่วนที ่๔ : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
 
๑. เพศ    [  ] ๑. ชาย    [  ] ๒. หญิง 

๒. อายุ .............................. ปี (โปรดระบุเป็นตัวเลข) 

๓. ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีจบมา 

   [  ] ๑. ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า    [  ] ๒. มัธยมศึกษาตอนต้น    [  ] ๓. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
   [  ] ๔. อนุปริญญา/ปวส.    [  ] ๕. ปริญญาตรี    [  ] ๖. ปริญญาโทข้ึนไป 

๔. อาชีพประจำของท่าน ท่ีมีรายได้หลัก 

   [  ] ๑. พนักงานบริษัทเอกชน    [  ] ๒. ข้าราชการ    [  ] ๓. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   [  ] ๔. เจ้าของกิจการ ระบุ 
............. 

   [  ] ๕. ค้าขายรายย่อย หาบเร่ แผงลอย    [  ] ๖. รับจ้างทั่วไป 

   [  ] ๗. เกษตรกร    [  ] ๘. อาชีพอิสระ ระบุ 
....................... 

 

   [  ] ๙. แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ    [  ] ๑๐. อื่น ๆ โปรดระบุ ...................... 

๕. รายได้ส่วนตัว เฉล่ียต่อเดือน ..................... บาท และรายได้ครอบครัว เฉล่ียต่อเดือน ......................... บาท 

 

☺ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในการตอบแบบสำรวจ☺  
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แบบสำรวจกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

แบบสำรวจความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

คำชี้แจง: กรมบังคับคดีขอความร่วมมือประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจความเชื่อมั่น 
ต่อกระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดีที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง/พัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 

แบบสำรวจน้ี แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่  

 ส่วนที่ ๑ การรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นและความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี 

 ส่วนที่ ๓ ความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 

คำถามคัดกรอง (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน) 

๑. หน่วยงานส่วนกลาง 
   [  ] ๑. สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๑-๖ ระบุ ..........    [  ] ๒. กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ ระบุ .......... 
   [  ] ๓. กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี    [  ] ๔. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

   [  ] ๕. กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย  

๒. ส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox)  
   [  ] ๑. กลุ่มจังหวัดที่ ๑ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ปทุมธานี สาขาธัญบุรี [  ] สบจ. พระนครศรีอยุธยา 
   [  ] ๒. กลุ่มจังหวัดที่ ๒ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ชลบุรี สาขาพัทยา [  ] สบจ. ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 
   [  ] ๓. กลุ่มจังหวัดที่ ๓ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. นครราชสีมา [  ] สบจ. อุบลราชธานี 
   [  ] ๔. กลุ่มจังหวัดที่ ๔ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. หนองคาย [  ] สบจ. ร้อยเอ็ด 
   [  ] ๕. กลุ่มจังหวัดที่ ๕ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ลำปาง [  ] สบจ. เชียงราย 
   [  ] ๖. กลุ่มจังหวัดที่ ๖ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. พิษณุโลก [  ] สบจ. นครสวรรค ์
   [  ] ๗. กลุ่มจังหวัดที่ ๗ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. เพชรบุร ี [  ] สบจ. กาญจนบุรี 
   [  ] ๘. กลุ่มจังหวัดที่ ๘ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. สุราษฎร์ธานี [  ] สบจ. ภูเก็ต 
 [  ] สบจ. นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง  
   [  ] ๙. กลุ่มจังหวัดที่ ๙ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ตรัง [  ] สบจ. สงขลา 
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๓. ในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยรับบริการหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการใดต่อไปนี้บ้าง และในการมา

หน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งนี้ ท่านมารับบริการหรือดำเนินการในกระบวนการบังคับคดีด้านใด 

กระบวนการ 
ในช่วง ๑๒ เดือนที่ผา่นมา 

(ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลอืก) 

การมารับบริการครั้งน้ี 

(ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลอืก) 

๑. การบังคับคดีแพ่ง    

๒. การบังคับคดีล้มละลาย   

๓. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี   

๔. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี   

๕. การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
  

๖. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด   

๗. การวางทรัพย์   

๔. ในการมาท่ีหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งนี้ ท่านมาในสถานะใด 
   [  ] ๑. เจ้าหน้ีตามคำพิพากษา [  ] ๒. ผู้ร้องขอเฉลี่ย [  ] ๓. ผู้รับจำนอง 
   [  ] ๔. ลูกหน้ีตามคำพิพากษา [  ] ๕. ผู้ถือกรรมสิทธ์ิร่วม/กันส่วน [  ] ๖. ผู้ร้องขัดทรัพย์ 
   [  ] ๗. ผู้เข้าซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด [  ] ๘. ผู้รับอายัด [  ] ๙. ผู้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องใด ๆ ในคดี 

ส่วนที่ ๑ : การรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี  

๑. จากข้อความต่อไปนี้ ท่านมีการรับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดีในระดับใด 

คำชี้แจง: โปรดใส่เครื ่องหมาย  ในช่องว่างที ่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่าน ระหว่าง “รับรู้” หรือ  

“ไม่รับรู้” และหากท่าน “ไม่ทราบ” ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย 

บทบาทหน้าที ่
ระดับการรับรู้ 

รับรู ้ ไม่รับรู ้

๑. บังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล    

๒. บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล   

๓. ดำเนินการคดีฟ้ืนฟูกิจการตามคำสั่งศาล    

๔. การรับวางทรัพย์จากลูกหน้ีหรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์   

๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี    

๖. ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเงินให้เจ้าหน้ี
หรือผู้มีส่วนได้เสีย 

  

๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด    



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๙๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๒. ท่านคิดว่า บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อด้านต่าง ๆ เหล่านี้

ในระดับใด (ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คะแนน คือ ไม่มีผลดีเลย ไปจนถึง ๑๐ คะแนน คือ ผลดี/

ประโยชน์มากที่สุด) 
เรื่อง ระดับความคิดเห็น 

๑. ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ีและลูกหน้ีได้ชำระหน้ี) __________ คะแนน 

๒. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เปิดโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่า

เทียม อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
__________ คะแนน 

๓. ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการผลักดัน

ทรัพย์สินออกสู่ระบบ 
__________ คะแนน 

๔. กฎหมายและกระบวนการบังคับคดีมีความเหมาะสม ส่งผลต่อการจัดอันดับ

ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของนักลงทุนจากต่างประเทศ (Ease of Doing 

Business) ของธนาคารโลก 

__________ คะแนน 

ส่วนที ่๒ : ความคิดเห็นและความเชื่อม่ันต่อกระบวนการบังคับคดี (ตอบเฉพาะข้อที่ท่านเคยรับบริการ) 

๓. จากประสบการณ์ที่ท่านรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ท่านมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเหลา่นี้ 
ในระดับใด (ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่เชื่อม่ันเลย ไปจนถึง ๑๐ คือ เชื่อม่ันมากที่สุด)  

กระบวนการ ระดับความเชื่อมั่น 
๑. การบังคับคดีโดยภาพรวม  __________ คะแนน 
๒. การบังคับคดีแพ่ง  __________ คะแนน 
๓. การบังคับคดีล้มละลาย  __________ คะแนน 
๔. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี  __________ คะแนน 
๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  __________ คะแนน 
๖. การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   __________ คะแนน 
๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด  __________ คะแนน 

๘. การวางทรัพย์  __________ คะแนน 

 

ส่วนที ่๓ : ความคาดหวัง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

๔. ในการเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดี ท่านมีความคาดหวัง และมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงต่อประเด็น 

ต่าง ๆ เหล่านี้ ในระดับใด (ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่คาดหวังเลย/ไม่มีการปฏิบัติจริงเลย  

ไปจนถึง ๑๐ คือ คาดหวังมากที่สุด/การปฏิบัติจริงมากที่สุด และถ้าหากท่าน “ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น” 

ไม่จำเป็นต้องลงคะแนน) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๙๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 

ระดับ 
ความคาดหวัง  

ระดับความคิดเห็นต่อ 
การปฏิบัติจริง 

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

๑. การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดี
ที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำใน
ระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

    

๒. การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าท่ีเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยี มีความทันสมัย พร้อมให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    

๓. อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าท่ี      

๔. ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี      

๕. มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/
ออนไลน์/แอปพลิเคชัน  

    

๖. ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและ
การบริการ  

    

๗. ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ      

๘. ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค  

    

๙. เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู ้ร ับบริการได้แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค หรือการจัดประชุม เป็นต้น  

    

๑๐. การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ 
ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น  

    

๑๑. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเก่ียวกับข้ันตอน
หรือวิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 

    

กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
๑๒. การได้รับแจ้งข้ันตอน วิธีการ สิทธิในการตรวจสอบ 
และคัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชีแบ่งทรัพย์สิน 

    

๑๓. ความถูกต ้องในการคำนวณเง ินและยอดหน้ี  
ต่าง ๆ 

    

๑๔ . ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชี
แบ่งทรัพย์สิน  

    

๑๕. ความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉลี ่ยส ่วนแบ่ง
ทรัพย์สินของลูกหน้ีเพ่ือชำระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ี  

    



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๙๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 

ระดับ 
ความคาดหวัง  

ระดับความคิดเห็นต่อ 
การปฏิบัติจริง 

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

๑๖. การจ่ายเงินจากการเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย
ผ่านระบบ E-Payment ทำให้ท่านได้รับความสะดวก
และรวดเร็ว  

    

๕. จากการรับบริการในกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ท่านมีความพึงพอใจโดยรวม
ในระดับใด (ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่พอใจเลย ไปจนถึง ๑๐ คือ พอใจมากที่สุด และถ้า
หากท่าน “ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนน) 

กระบวนการ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ไม่ทราบ/ 

ไม่มีความคิดเห็น 

ระบุเหตุผลหรือ
ข้อเสนอแนะ กรณีตอบ

คะแนน ๑-๕ 

๑. กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม __________ คะแนน   

๒. กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน
ในคดีล้มละลาย 

__________ คะแนน 
  

๖. จากการเข้ารับบริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมานี้ ท่านมีความพึงพอใจต่อ

ประเด็นต่อไปนี้ในระดับใด (ระดับคะแนนตั้งแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่พอใจเลย ไปจนถึง ๑๐ คือ พอใจ

มากที่สุด และถ้าหากท่าน “ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนน) 

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ไม่ทราบ/ 

ไม่มีความคิดเห็น 
ระบุเหตุผลหรือขอ้เสนอแนะ 

กรณีตอบคะแนน ๑-๕ 
๑. สถานที่น่ังรอ หรือน่ังรับบริการ  _________ คะแนน   
๒. การมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ _________ คะแนน   
๓. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ  _________ คะแนน   
๔. การมีบริการแสดงสถานะการทำงานของ
เจ้าหน้าที ่

_________ คะแนน   

๗. โดยภาพรวม หากเปรียบเทียบการทำงานของเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีในอดีตท่ีผ่านมากับในปัจจุบัน ท่านมี

ความคิดเห็นอย่างไร 
   [  ] ๑. ดีข้ึน    [  ] ๒. เหมือนเดิม    [  ] ๓. แย่ลง 
   [  ] ๔. ไม่มีความเห็นเน่ืองจากเพ่ิงเคยใช้บริการ (ไม่นาน ไม่ถึง ๑๒ เดือน) 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๐๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๘. จากท่ีท่านรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ท่านได้พบอุปสรรคหรือปัญหาใดบ้างหรือไม่ และ 

หากมีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดขึ้น ส่ิงเหล่านั้นคืออะไร และเป็นอย่างไร 
   [  ] ๑. ไม่พบอุปสรรค หรือปัญหา 
   [  ] ๒. พบอุปสรรค หรือปัญหา ระบุ .................................................................................................... .... 

๙. ท่านมีความคาดหวัง หรือข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดีเพิ่มเติมหรือไม่ และอย่างไร 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

ส่วนที ่๔ : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
 
๑. เพศ    [  ] ๑. ชาย    [  ] ๒. หญิง 

๒. อายุ .............................. ปี (โปรดระบุเป็นตัวเลข) 

๓. ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีจบมา 

   [  ] ๑. ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า    [  ] ๒. มัธยมศึกษาตอนต้น    [  ] ๓. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
   [  ] ๔. อนุปริญญา/ปวส.    [  ] ๕. ปริญญาตรี    [  ] ๖. ปริญญาโทข้ึนไป 

๔. อาชีพประจำของท่าน ท่ีมีรายได้หลัก 

   [  ] ๑. พนักงานบริษัทเอกชน    [  ] ๒. ข้าราชการ    [  ] ๓. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   [  ] ๔. เจ้าของกิจการ ระบุ 
............. 

   [  ] ๕. ค้าขายรายย่อย หาบเร่ แผงลอย    [  ] ๖. รับจ้างทั่วไป 

   [  ] ๗. เกษตรกร    [  ] ๘. อาชีพอิสระ ระบุ 
....................... 

 

   [  ] ๙. แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ    [  ] ๑๐. อื่น ๆ โปรดระบุ ...................... 

๕. รายได้ส่วนตัว เฉล่ียต่อเดือน ..................... บาท และรายได้ครอบครัว เฉล่ียต่อเดือน ......................... บาท 

 
 
 

☺ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในการตอบแบบสำรวจ☺  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๐๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

แบบสำรวจกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 

แบบสำรวจความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

คำชี้แจง: กรมบังคับคดีขอความร่วมมือประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจความเชื่อมั่น 
ต่อกระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดีที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง/พัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 

แบบสำรวจน้ี แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่  

 ส่วนที่ ๑ การรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นและความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี 

 ส่วนที่ ๓ ความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 

คำถามคัดกรอง (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน) 

๑. หน่วยงานส่วนกลาง 
   [  ] ๑. สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๑-๖ ระบุ ..........    [  ] ๒. กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ ระบุ .......... 
   [  ] ๓. กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี    [  ] ๔. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

   [  ] ๕. กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย  

๒. ส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox)  
   [  ] ๑. กลุ่มจังหวัดที่ ๑ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ปทุมธานี สาขาธัญบุรี [  ] สบจ. พระนครศรีอยุธยา 
   [  ] ๒. กลุ่มจังหวัดที่ ๒ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ชลบุรี สาขาพัทยา [  ] สบจ. ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 
   [  ] ๓. กลุ่มจังหวัดที่ ๓ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. นครราชสีมา [  ] สบจ. อุบลราชธานี 
   [  ] ๔. กลุ่มจังหวัดที่ ๔ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. หนองคาย [  ] สบจ. ร้อยเอ็ด 
   [  ] ๕. กลุ่มจังหวัดที่ ๕ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ลำปาง [  ] สบจ. เชียงราย 
   [  ] ๖. กลุ่มจังหวัดที่ ๖ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. พิษณุโลก [  ] สบจ. นครสวรรค ์
   [  ] ๗. กลุ่มจังหวัดที่ ๗ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. เพชรบุร ี [  ] สบจ. กาญจนบุรี 
   [  ] ๘. กลุ่มจังหวัดที่ ๘ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. สุราษฎร์ธานี [  ] สบจ. ภูเก็ต 
 [  ] สบจ. นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง  
   [  ] ๙. กลุ่มจังหวัดที่ ๙ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ตรัง [  ] สบจ. สงขลา 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๐๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๓. ในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยรับบริการหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการใดต่อไปนี้บ้าง และในการมา

หน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งนี้ ท่านมารับบริการหรือดำเนินการในกระบวนการบังคับคดีด้านใด 

กระบวนการ 
ในช่วง ๑๒ เดือนที่ผา่นมา 

(ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลอืก) 

การมารับบริการครั้งน้ี 

(ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลอืก) 

๑. การบังคับคดีแพ่ง    

๒. การบังคับคดีล้มละลาย   

๓. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี   

๔. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี   

๕. การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
  

๖. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด   

๗. การวางทรัพย์   

๔. ในการมาท่ีหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งนี้ ท่านมาในสถานะใด 
   [  ] ๑. เจ้าหน้ีตามคำพิพากษา [  ] ๒. ผู้ร้องขอเฉลี่ย [  ] ๓. ผู้รับจำนอง 
   [  ] ๔. ลูกหน้ีตามคำพิพากษา [  ] ๕. ผู้ถือกรรมสิทธ์ิร่วม/กันส่วน [  ] ๖. ผู้ร้องขัดทรัพย์ 
   [  ] ๗. ผู้เข้าซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด [  ] ๘. ผู้รับอายัด [  ] ๙. ผู้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องใด ๆ ในคดี 

ส่วนที่ ๑ : การรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี  

๑. จากข้อความต่อไปนี้ ท่านมีการรับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดีในระดับใด 

คำชี้แจง: โปรดใส่เครื ่องหมาย  ในช่องว่างที ่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่าน ระหว่าง “รับรู้” หรือ  

“ไม่รับรู้” และหากท่าน “ไม่ทราบ” ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย 

บทบาทหน้าที ่
ระดับการรับรู้ 

รับรู ้ ไม่รับรู ้

๑. บังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล    

๒. บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล   

๓. ดำเนินการคดีฟ้ืนฟูกิจการตามคำสั่งศาล    

๔. การรับวางทรัพย์จากลูกหน้ีหรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์   

๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี    

๖. ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเงินให้เจ้าหน้ี
หรือผู้มีส่วนได้เสีย 

  

๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด    



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๐๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๒. ท่านคิดว่า บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อด้านต่าง ๆ เหล่านี้

ในระดับใด (ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คะแนน คือ ไม่มีผลดีเลย ไปจนถึง ๑๐ คะแนน คือ ผลดี/

ประโยชน์มากที่สุด) 
เรื่อง ระดับความคิดเห็น 

๑. ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ีและลูกหน้ีได้ชำระหน้ี) __________ คะแนน 

๒. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เปิดโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่า

เทียม อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
__________ คะแนน 

๓. ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการผลักดัน

ทรัพย์สินออกสู่ระบบ 
__________ คะแนน 

๔. กฎหมายและกระบวนการบังคับคดีมีความเหมาะสม ส่งผลต่อการจัดอันดับ

ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของนักลงทุนจากต่างประเทศ (Ease of Doing 

Business) ของธนาคารโลก 

__________ คะแนน 

ส่วนที ่๒ : ความคิดเห็นและความเชื่อม่ันต่อกระบวนการบังคับคดี (ตอบเฉพาะข้อที่ท่านเคยรับบริการ) 

๓. จากประสบการณ์ที่ท่านรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ท่านมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเหลา่นี้ 
ในระดับใด (ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่เชื่อม่ันเลย ไปจนถึง ๑๐ คือ เชื่อม่ันมากที่สุด)  

กระบวนการ ระดับความเชื่อมั่น 
๑. การบังคับคดีโดยภาพรวม  __________ คะแนน 
๒. การบังคับคดีแพ่ง  __________ คะแนน 
๓. การบังคับคดีล้มละลาย  __________ คะแนน 
๔. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี  __________ คะแนน 
๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  __________ คะแนน 
๖. การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   __________ คะแนน 
๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด  __________ คะแนน 

๘. การวางทรัพย์  __________ คะแนน 

 

ส่วนที ่๓ : ความคาดหวัง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

๔. ในการเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดี ท่านมีความคาดหวัง และมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงต่อประเด็น 

ต่าง ๆ เหล่านี้ ในระดับใด (ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่คาดหวังเลย/ไม่มีการปฏิบัติจริงเลย  

ไปจนถึง ๑๐ คือ คาดหวังมากที่สุด/การปฏิบัติจริงมากที่สุด และถ้าหากท่าน “ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น” 

ไม่จำเป็นต้องลงคะแนน) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๐๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 

ระดับ 
ความคาดหวัง  

ระดับความคิดเห็นต่อ 
การปฏิบัติจริง 

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

๑. การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดี
ที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำใน
ระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

    

๒. การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าท่ีเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยี มีความทันสมัย พร้อมให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    

๓. อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าท่ี      

๔. ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี      

๕. มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/
ออนไลน์/แอปพลิเคชัน  

    

๖. ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและ 
การบริการ  

    

๗. ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ      

๘. ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค  

    

๙. เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู ้ร ับบริการได้แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค หรือการจัดประชุม เป็นต้น  

    

๑๐. การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ 
ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น  

    

๑๑. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเก่ียวกับข้ันตอน
หรือวิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 

    

กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด 
๑๒. สามารถทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาดได้
อย่างสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึง 

    

๑๓. ระยะเวลาที ่ประกาศขายทอดตลาดก่อนถึง 
วันขายมีความเหมาะสม 

    

๑๔ . ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในประกาศขาย
ทอดตลาด 

    

๑๕. คดีที่มีการงดการขายมีการประกาศแจ้งสาเหตุงด
ขายไว้อย่างชัดเจน 

    

๑๖. ความสมเหตุสมผลและความน่าเชื ่อถือในการ
ประเมินราคาของทรัพย์ที่ขายทอดตลาด 

    



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๐๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 

ระดับ 
ความคาดหวัง  

ระดับความคิดเห็นต่อ 
การปฏิบัติจริง 

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

๑๗. การอธิบายหลักเกณฑ์ขั้นตอน วิธีการ คำแนะนำ 
คำเตือนและข้อสัญญาในประกาศขายทอดตลาดมีความ
ชัดเจนและง่ายต่อการทำความเข้าใจ 

    

๑๘. เจ้าหน้าที่ที่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็น
ธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด  

    

๑๙. ความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ ต้ังแต่การ
ลงทะเบียน วางหลักประกัน ชำระราคา ขอขยายเวลา
วางเงิน หรือการโอนกรรมสิทธ์ิ ฯลฯ 

    

๕. จากการรับบริการในกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมใน
ระดับใด (ระดับคะแนนตั้งแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่พอใจเลย ไปจนถึง ๑๐ คือ พอใจมากที่สุด และถ้า
หากท่าน “ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนน) 

กระบวนการ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ไม่ทราบ/ 

ไม่มีความคิดเห็น 

ระบุเหตุผลหรือ
ข้อเสนอแนะ กรณี
ตอบคะแนน ๑-๕ 

๑. กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม __________ คะแนน   
๒. กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด __________ คะแนน   

๖. จากการเข้ารับบริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมานี้ ท่านมีความพึงพอใจต่อ

ประเด็นต่อไปนี้ในระดับใด (ระดับคะแนนตั้งแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่พอใจเลย ไปจนถึง ๑๐ คือ พอใจ

มากที่สุด และถ้าหากท่าน “ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนน) 

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ไม่ทราบ/ 

ไม่มีความคิดเห็น 
ระบุเหตุผลหรือขอ้เสนอแนะ 

กรณีตอบคะแนน ๑-๕ 
๑. สถานที่น่ังรอ หรือน่ังรับบริการ  _________ คะแนน   
๒. การมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ _________ คะแนน   
๓. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ  _________ คะแนน   
๔. การมีบริการแสดงสถานะการทำงานของ
เจ้าหน้าที ่

_________ คะแนน   

๗. โดยภาพรวม หากเปรียบเทียบการทำงานของเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีในอดีตท่ีผ่านมากับในปัจจุบัน ท่านมี

ความคิดเห็นอย่างไร 
   [  ] ๑. ดีข้ึน    [  ] ๒. เหมือนเดิม    [  ] ๓. แย่ลง 
   [  ] ๔. ไม่มีความเห็นเน่ืองจากเพ่ิงเคยใช้บริการ (ไม่นาน ไม่ถึง ๑๒ เดือน) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๐๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๘. จากท่ีท่านรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ท่านได้พบอุปสรรคหรือปัญหาใดบ้างหรือไม่ และ 

หากมีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดขึ้น ส่ิงเหล่านั้นคืออะไร และเป็นอย่างไร 
   [  ] ๑. ไม่พบอุปสรรค หรือปัญหา 
   [  ] ๒. พบอุปสรรค หรือปัญหา ระบุ .................................................................................................... .... 

๙. ท่านมีความคาดหวัง หรือข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดีเพิ่มเติมหรือไม่ และอย่างไร 

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

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

ส่วนที ่๔ : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
 
๑. เพศ    [  ] ๑. ชาย    [  ] ๒. หญิง 

๒. อายุ .............................. ปี (โปรดระบุเป็นตัวเลข) 

๓. ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีจบมา 

   [  ] ๑. ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า    [  ] ๒. มัธยมศึกษาตอนต้น    [  ] ๓. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
   [  ] ๔. อนุปริญญา/ปวส.    [  ] ๕. ปริญญาตรี    [  ] ๖. ปริญญาโทข้ึนไป 

๔. อาชีพประจำของท่าน ท่ีมีรายได้หลัก 

   [  ] ๑. พนักงานบริษัทเอกชน    [  ] ๒. ข้าราชการ    [  ] ๓. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   [  ] ๔. เจ้าของกิจการ ระบุ 
............. 

   [  ] ๕. ค้าขายรายย่อย หาบเร่ แผงลอย    [  ] ๖. รับจ้างทั่วไป 

   [  ] ๗. เกษตรกร    [  ] ๘. อาชีพอิสระ ระบุ 
....................... 

 

   [  ] ๙. แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ    [  ] ๑๐. อื่น ๆ โปรดระบุ ...................... 

๕. รายได้ส่วนตัว เฉล่ียต่อเดือน ................... บาท และรายได้ครอบครัว เฉล่ียต่อเดือน ........................... บาท 

 
 

☺ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในการตอบแบบสำรวจ☺  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๐๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

แบบสำรวจกระบวนการวางทรัพย ์

แบบสำรวจความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

คำชี้แจง: กรมบังคับคดีขอความร่วมมือประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจความเชื่อมั่น 
ต่อกระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดีที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง/พัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 

แบบสำรวจน้ี แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่  

 ส่วนที่ ๑ การรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นและความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี 

 ส่วนที่ ๓ ความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 

คำถามคัดกรอง (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน) 

๑. หน่วยงานส่วนกลาง 
   [  ] ๑. สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๑-๖ ระบุ ..........    [  ] ๒. กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ ระบุ .......... 
   [  ] ๓. กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี    [  ] ๔. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

   [  ] ๕. กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย  

๒. ส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox)  
   [  ] ๑. กลุ่มจังหวัดที่ ๑ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ปทุมธานี สาขาธัญบุรี [  ] สบจ. พระนครศรีอยุธยา 
   [  ] ๒. กลุ่มจังหวัดที่ ๒ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ชลบุรี สาขาพัทยา [  ] สบจ. ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 
   [  ] ๓. กลุ่มจังหวัดที่ ๓ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. นครราชสีมา [  ] สบจ. อุบลราชธานี 
   [  ] ๔. กลุ่มจังหวัดที่ ๔ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. หนองคาย [  ] สบจ. ร้อยเอ็ด 
   [  ] ๕. กลุ่มจังหวัดที่ ๕ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ลำปาง [  ] สบจ. เชียงราย 
   [  ] ๖. กลุ่มจังหวัดที่ ๖ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. พิษณุโลก [  ] สบจ. นครสวรรค ์
   [  ] ๗. กลุ่มจังหวัดที่ ๗ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. เพชรบุร ี [  ] สบจ. กาญจนบุรี 
   [  ] ๘. กลุ่มจังหวัดที่ ๘ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. สุราษฎร์ธานี [  ] สบจ. ภูเก็ต 
 [  ] สบจ. นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง  
   [  ] ๙. กลุ่มจังหวัดที่ ๙ ระบุจังหวัด [  ] สบจ. ตรัง [  ] สบจ. สงขลา 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๐๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๓. ในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยรับบริการหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการใดต่อไปนี้บ้าง และในการมา

หน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งนี้ ท่านมารับบริการหรือดำเนินการในกระบวนการบังคับคดีด้านใด 

กระบวนการ 
ในช่วง ๑๒ เดือนที่ผา่นมา 

(ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลอืก) 

การมารับบริการครั้งน้ี 

(ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลอืก) 

๑. การบังคับคดีแพ่ง    

๒. การบังคับคดีล้มละลาย   

๓. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี   

๔. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี   

๕. การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
  

๖. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด   

๗. การวางทรัพย์   

๔. ในการมาท่ีหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งนี้ ท่านมาในสถานะใด 
   [  ] ๑. เจ้าหน้ีตามคำพิพากษา [  ] ๒. ผู้ร้องขอเฉลี่ย [  ] ๓. ผู้รับจำนอง 
   [  ] ๔. ลูกหน้ีตามคำพิพากษา [  ] ๕. ผู้ถือกรรมสิทธ์ิร่วม/กันส่วน [  ] ๖. ผู้ร้องขัดทรัพย์ 
   [  ] ๗. ผู้เข้าซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด [  ] ๘. ผู้รับอายัด [  ] ๙. ผู้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องใด ๆ ในคดี 

ส่วนที่ ๑ : การรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี  

๑. จากข้อความต่อไปนี้ ท่านมีการรับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดีในระดับใด 

คำชี้แจง: โปรดใส่เครื ่องหมาย  ในช่องว่างที ่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่าน ระหว่าง “รับรู้” หรือ  

“ไม่รับรู้” และหากท่าน “ไม่ทราบ” ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย 

บทบาทหน้าที ่
ระดับการรับรู้ 

รับรู ้ ไม่รับรู ้

๑. บังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล    

๒. บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล   

๓. ดำเนินการคดีฟ้ืนฟูกิจการตามคำสั่งศาล    

๔. การรับวางทรัพย์จากลูกหน้ีหรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์   

๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี    

๖. ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเงินให้เจ้าหน้ี
หรือผู้มีส่วนได้เสีย 

  

๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด    



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๐๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๒. ท่านคิดว่า บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อด้านต่าง ๆ เหล่านี้

ในระดับใด (ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คะแนน คือ ไม่มีผลดีเลย ไปจนถึง ๑๐ คะแนน คือ ผลดี/

ประโยชน์มากที่สุด) 
เรื่อง ระดับความคิดเห็น 

๑. ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ีและลูกหน้ีได้ชำระหน้ี) __________ คะแนน 

๒. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เปิดโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่า

เทียม อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
__________ คะแนน 

๓. ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการผลักดัน

ทรัพย์สินออกสู่ระบบ 
__________ คะแนน 

๔. กฎหมายและกระบวนการบังคับคดีมีความเหมาะสม ส่งผลต่อการจัดอันดับ

ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของนักลงทุนจากต่างประเทศ (Ease of Doing 

Business) ของธนาคารโลก 

__________ คะแนน 

ส่วนที ่๒ : ความคิดเห็นและความเชื่อม่ันต่อกระบวนการบังคับคดี (ตอบเฉพาะข้อที่ท่านเคยรับบริการ) 

๓. จากประสบการณ์ที่ท่านรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ท่านมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเหลา่นี้ 
ในระดับใด (ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่เชื่อม่ันเลย ไปจนถึง ๑๐ คือ เชื่อม่ันมากที่สุด)  

กระบวนการ ระดับความเชื่อมั่น 
๑. การบังคับคดีโดยภาพรวม  __________ คะแนน 
๒. การบังคับคดีแพ่ง  __________ คะแนน 
๓. การบังคับคดีล้มละลาย  __________ คะแนน 
๔. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี  __________ คะแนน 
๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  __________ คะแนน 
๖. การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   __________ คะแนน 
๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด  __________ คะแนน 

๘. การวางทรัพย์  __________ คะแนน 

 

ส่วนที ่๓ : ความคาดหวัง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

๔. ในการเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดี ท่านมีความคาดหวัง และมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงต่อประเด็น 

ต่าง ๆ เหล่านี้ ในระดับใด (ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่คาดหวังเลย/ไม่มีการปฏิบัติจริงเลย  

ไปจนถึง ๑๐ คือ คาดหวังมากที่สุด/การปฏิบัติจริงมากที่สุด และถ้าหากท่าน “ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น” 

ไม่จำเป็นต้องลงคะแนน) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๑๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 

ระดับ 
ความคาดหวัง  

ระดับความคิดเห็นต่อ 
การปฏิบัติจริง  

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

๑. การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรม
บังคับคดีที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่
องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมี
คุณภาพ” 

    

๒. การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าที ่เพียงพอ วัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยี มีความทันสมัย พร้อม
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

    

๓. อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี  

    

๔. ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี      

๕. มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส/์
ออนไลน์/แอปพลิเคชัน  

    

๖. ความโปร่งใสในทุกขั ้นตอนของการดำเนินการ
และการบริการ  

    

๗. ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการ
ให้บริการ  

    

๘. ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค  

    

๙. เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร 
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรือการจัดประชุม เป็นต้น  

    

๑๐. การจัดเตรียมเจ้าหน้าที ่ให้ความช่วยเหลือ 
แนะนำ ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น  

    

๑๑. การประชาสัมพันธ์และการสื ่อสารเกี ่ยวกับ
ขั ้นตอนหรือวิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อ 
การเข้าใจ 

    

กระบวนการวางทรัพย ์
๑๒. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์ที่
มีอยู่เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้ข่าวสารของท่าน 

    

๑๓. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ชี้แจงขั้นตอน วิธีการ
วางทรัพย์ และให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน 

    

๑๔ . การวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้ท่าน
มั่นใจว่าหลุดพ้นจากการเป็นหน้ีได้ 

    



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๑๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 

ระดับ 
ความคาดหวัง  

ระดับความคิดเห็นต่อ 
การปฏิบัติจริง  

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

คะแนน ๐-๑๐ 
ไม่ทราบ/ไม่มี 
ความคิดเห็น 

๑๕. เจ้าหน้าที่มีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการ
ด้วยความเต็มใจ 

    

๑๖. กระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังค ับคดีมี  
ความสะดวก รวดเร็ว 

    

๑๗. การเป ิดช ่องทางให ้ม ีการวางทร ัพย ์ผ ่าน
สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ เป็นการอำนวยความ
สะดวกต่อท่าน 

    

๕. จากการรับบริการในกระบวนการวางทรัพย์ ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับใด (ระดับคะแนนตั้งแต่  
๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่พอใจเลย ไปจนถึง ๑๐ คือ พอใจมากที่สุด และถ้าหากท่าน “ไม่ทราบ/ไม่มีความ
คิดเห็น” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนน) 

กระบวนการ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ไม่ทราบ/ 

ไม่มีความคิดเห็น 

ระบุเหตุผลหรือ
ข้อเสนอแนะ กรณีตอบ

คะแนน ๑-๕ 

๑. กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม __________ คะแนน   

๒. กระบวนการวางทรัพย์ __________ คะแนน   

๖. จากการเข้ารับบริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมานี้ ท่านมีความพึงพอใจต่อ

ประเด็นต่อไปนี้ในระดับใด (ระดับคะแนนตั้งแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คือ ไม่พอใจเลย ไปจนถึง ๑๐ คือ พอใจ

มากที่สุด และถ้าหากท่าน “ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนน) 

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ไม่ทราบ/ 

ไม่มีความคิดเห็น 
ระบุเหตุผลหรือขอ้เสนอแนะ 

กรณีตอบคะแนน ๑-๕ 
๑. สถานที่น่ังรอ หรือน่ังรับบริการ  ________ คะแนน   
๒. การมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ ________ คะแนน   
๓. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ  ________ คะแนน   
๔. การมีบริการแสดงสถานะการทำงานของเจ้าหน้าที่ ________ คะแนน   

 

๗. โดยภาพรวม หากเปรียบเทียบการทำงานของเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีในอดีตท่ีผ่านมากับในปัจจุบัน ท่านมี

ความคิดเห็นอย่างไร 
   [  ] ๑. ดีข้ึน    [  ] ๒. เหมือนเดิม    [  ] ๓. แย่ลง 
   [  ] ๔. ไม่มีความเห็นเน่ืองจากเพ่ิงเคยใช้บริการ (ไม่นาน ไม่ถึง ๑๒ เดือน) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๑๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๘. จากท่ีท่านรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ท่านได้พบอุปสรรคหรือปัญหาใดบ้างหรือไม่ และ 

หากมีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดขึ้น ส่ิงเหล่านั้นคืออะไร และเป็นอย่างไร 

   [  ] ๑. ไม่พบอุปสรรค หรือปัญหา 
   [  ] ๒. พบอุปสรรค หรือปัญหา ระบุ .................................................................................................... .... 

๙. ท่านมีความคาดหวัง หรือข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดีเพิ่มเติมหรือไม่ และอย่างไร 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  

ส่วนที ่๔ : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
 
๑. เพศ    [  ] ๑. ชาย    [  ] ๒. หญิง 

๒. อายุ .............................. ปี (โปรดระบุเป็นตัวเลข) 

๓. ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีจบมา 

   [  ] ๑. ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า    [  ] ๒. มัธยมศึกษาตอนต้น    [  ] ๓. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
   [  ] ๔. อนุปริญญา/ปวส.    [  ] ๕. ปริญญาตรี    [  ] ๖. ปริญญาโทข้ึนไป 

๔. อาชีพประจำของท่าน ท่ีมีรายได้หลัก 

   [  ] ๑. พนักงานบริษัทเอกชน    [  ] ๒. ข้าราชการ    [  ] ๓. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   [  ] ๔. เจ้าของกิจการ ระบุ 
............. 

   [  ] ๕. ค้าขายรายย่อย หาบเร่ แผงลอย    [  ] ๖. รับจ้างทั่วไป 

   [  ] ๗. เกษตรกร    [  ] ๘. อาชีพอิสระ ระบุ 
....................... 

 

   [  ] ๙. แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ    [  ] ๑๐. อื่น ๆ โปรดระบุ ...................... 

๕. รายได้ส่วนตัว เฉล่ียต่อเดือน .................... บาท และรายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน ........................... บาท 

 
 

☺ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในการตอบแบบสำรวจ☺  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๑๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดี) 

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อ-นามสกุล ของผู้ให้สัมภาษณ์................................................................................................................... 
Email........................................................................................เบอร์โทร...................................................... 
ชื่อหน่วยงาน…............................................................................................................................................... 
ที่อยู่................................................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์................................................................................................................................. 
สถานที่สัมภาษณ์...............................................................จังหวัด................................................................ 

ส่วนที่ ๒ : ความคิดเห็นหรือมุมมองเก่ียวกับ “กระบวนการบังคับคดี”  

๑. กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นอยู่” เป็นอย่างไรบ้าง (เช่น ผลสัมฤทธิ์ หรือประสิทธิภาพ ฯลฯ) 

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

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

๒. แนวทาง/นโยบาย “ท่ีเป็นการแก้ไขปัญหา/ขจัดอุปสรรค” ในด้านกระบวนการบังคับคดี 

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

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

๓. กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” มี/เป็นอย่างไรบ้าง และมีสาเหตุมาจากเรื่องใด และส่งผล

กระทบเชิงบวก/เชิงลบ อย่างไร 

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

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

๔. แนวทาง/นโยบายใด ท่ีจะทำให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี 

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

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

๕. ควรมีการพัฒนากระบวนการบังคับคดีในด้านใดบ้าง เพื่อท่ีจะทำให้การบังคับคดี “อำนวยความยุติธรรม” 

ได้มากยิ่งขึ้น 

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

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



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๑๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส่วนที่ ๓ : ความคิดเห็นหรือมุมมองเก่ียวกับ “การดำเนินงานของกรมบังคับคดี” 

๑. “หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี” ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

๒. “บทบาทของกรมบังคับคดี” (บทบาท=การปฏิบัติตามหน้าท่ี) ในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง

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

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

๓. การทำงานระหว่างกรมบังคับคดีกับหน่วยงานอื่น เช่น ศาล/อัยการ/สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่นฯ  

ในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัจจัยใดที่เอื้อต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมีปัจจัยใดที่เป็นปัญหา/

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 

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

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

๔. กรมบังคับคดีควรจะประสานงานกับหน่วยงานอื่นในเรื่องใดเพิ่มเติมบ้าง เพื่อที่จะอำนวยให้การบังคับคดี

เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

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

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

๕. ท่านคิดว่ากรมบังคับคดีควรมีการพัฒนาแนวทางหรือนโยบายในด้านใด และอย่างไร เพื่อให้กรมบังคับคดี

สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และมีความเช่ือมั่นต่อกรมบังคับคดีได้มากยิ่งขึ้น 

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

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



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๑๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (ศาล/อัยการ/สถาบันการเงิน/และหน่วยงานอ่ืน ๆ ) 

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อ-นามสกุล ของผู้ให้สัมภาษณ์................................................................................................................... 
Email........................................................................................เบอร์โทร...................................................... 
ชื่อหน่วยงาน…............................................................................................................................................... 
ที่อยู่................................................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์................................................................................................................................. 
สถานที่สัมภาษณ์...............................................................จังหวัด................................................................ 

ส่วนที่ ๒ : ความคิดเห็นหรือมุมมองเก่ียวกับ “กระบวนการบังคับคดี”  

๑. กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นอยู่” เป็นอย่างไรบ้าง (เช่น ผลสัมฤทธิ์ หรือประสิทธิภาพ ฯลฯ) 

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

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

๒. กระบวนการบังคับคดี “ท่ีควรจะเป็น/ท่ีคาดหวัง” เป็นอย่างไรบ้าง
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

๓. กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” มี/เป็นอย่างไรบ้าง และมีสาเหตุมาจากเรื่องใด และส่งผล

กระทบเชิงบวก/เชิงลบ อย่างไร 

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

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

๔. ควรมีการพัฒนากระบวนการบังคับคดีในด้านใดบ้าง เพื่อท่ีจะทำให้การบังคับคดี “อำนวยความยุติธรรม” 

ได้มากยิ่งขึ้น 

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

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

๕. แนวทาง/นโยบายใด ท่ีจะทำให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี 

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

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



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๑๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส่วนที่ ๓ : ความคิดเห็นหรือมุมมองเก่ียวกับ “การดำเนินงานของกรมบังคับคดี” 

๑. “หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี” ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

๒. “บทบาทของกรมบังคับคดี” (บทบาท=การปฏิบัติตามหน้าที่) เป็นไปตามกรอบกฎหมายหรือคำพิพากษา

ของศาลมากน้อยเพียงใด/ประชาชนได้ร ับประโยชน์ ได้ร ับความสะดวกรวดเร็วขึ ้นมากน้อยเพียงใด/

กระบวนการไกล่เกล่ียเป็นประโยชน์ สามารถเป็นยุติธรรมทางเลือกและยุติการบังคับคดีได้หรือไม่ 

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

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

๓. การทำงานระหว่างหน่วยงานของท่านกับกรมบังคับคดีในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัจจัยใดที่เอื ้อต่อ  

การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมีปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 

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

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

๔. กรมบังคับคดีควรจะประสานงานกับหน่วยงานของท่านในเรื ่องใดเพิ ่มเติมบ้าง เพื ่อที ่จะอำนวยให้  

การบังคับคดีเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

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

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

๕. กรมบังคับคดีควรพัฒนาในด้านใด เพื่อให้การบังคับคดีสามารถอำนวยความยุติธรรมและสร้างความเช่ือมั่น

ให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

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

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



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๑๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

แบบคำถามการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สำหรับเจ้าหน้าท่ีของกรมบังคับคดี 

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

ชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย 
๑. .................................................................... ตำแหน่ง ................................. ฝ่ายงาน ............................ 
๒. .................................................................... ตำแหน่ง ................................. ฝ่ายงาน ............................ 
๓. .................................................................... ตำแหน่ง ................................. ฝ่ายงาน ............................ 
๔. .................................................................... ตำแหน่ง ................................. ฝ่ายงาน ............................ 
๕. .................................................................... ตำแหน่ง ................................. ฝ่ายงาน ............................ 
๖. .................................................................... ตำแหน่ง ................................. ฝ่ายงาน ............................ 
๗. .................................................................... ตำแหน่ง ................................. ฝ่ายงาน ............................ 
๘. .................................................................... ตำแหน่ง ................................. ฝ่ายงาน ............................ 
๙. .................................................................... ตำแหน่ง ................................. ฝ่ายงาน ............................ 
๑๐. .................................................................. ตำแหน่ง ................................. ฝ่ายงาน ........................... 

วัน/เดือน/ปีที่จัดประชุมกลุ่มย่อย ..................................................................................................................... 
สถานที่จัดประชุมกลุ่มย่อย ................................................................... จังหวัด .............................................. 

ส่วนที่ ๒ : ความคิดเห็นหรือมุมมองเก่ียวกับ “ระบบงานและกระบวนการทำงาน” 

คำชี้แจง: ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ควรตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน กระบวนการทำงาน และกระบวนการ
บังคับคดีต้ังแต่ ๒ กระบวนการขึ้นไป จากท้ังหมด ๗ กระบวนการ 

๑. ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี ทั้ง ๗ กระบวนการ “ที่เป็นอยู่” ในมุมมองของทา่น
เป็นอย่างไรบ้าง 

๑.๑ ระบบงาน ...................................................................................................................................... 
๑.๒ กระบวนการทำงาน ....................................................................................................................... 

๒. ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี “ที่เป็นปัญหา/อุปสรรค” ในมุมมองของท่านมี/เป็น
อย่างไรบ้าง และมีสาเหตุมาจากเรื่องใด และส่งผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบอย่างไร 

๒.๑ ระบบงาน ...................................................................................................................................... 
๒.๒ กระบวนการทำงาน .......................................................................................................................  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๑๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๓. ระบบงานและกระบวนการบังคับคดีแพ่ง/คดีล้มละลาย/ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้/ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ชั้นบังคับคดี/ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย/ประมูลซื้อทรัพย์ การขายทอดตลาด/การวางทรพัย์ 
(ข้ันตอนการทำงาน) ท่ีควรเป็น/ท่ีคาดหวัง ในมุมมองของท่านเป็นอย่างไรบ้าง 

๓.๑ ระบบงาน ...................................................................................................................................... 
๓.๒ กระบวนการทำงาน ....................................................................................................................... 

๔. ท่านคิดว่ากรมบังคับคดีควรพัฒนา รวมถึงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคระบบงานและกระบวนการบังคับคดี  
ท้ัง ๗ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง/คดีล้มละลาย/ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้/ไกล่เกล่ียข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดี/ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย/ประมูลซื้อทรัพย์ การขายทอดตลาด/การวางทรพัย์  
ในด้านใด และอย่างไร เพื่ออำนวยความยุติธรรมและเกิดความเช่ือมั่นในกรมบังคับคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้มากยิ่งขึ้น 

๔.๑ ระบบงาน ...................................................................................................................................... 
๔.๒ กระบวนการทำงาน ....................................................................................................................... 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๑๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส่วนท่ี ๖  

ผลการพัฒนาเครื่องมือวัดเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผลคุณภาพการให้บริการ 

๑. ผลการพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้วยการสำรวจเชงิปริมาณ 

 ๑.๑ ผลการสำรวจเบื้องต้น (ภาพรวม) 

 เมื่อทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจความเช่ือมั่นตามกระบวนการบังคับคดีภายใต้โครงการสำรวจ

ความเชื่อมั ่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของ  

กรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งทำการสำรวจและสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชน

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค จากกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย ๒๐๐ ตัวอย่างแล้วนั้น ได้รับผลการสำรวจเบื้องต้น (ภาพรวม) ดังนี้ 

 ๑) ผลการสำรวจ คำถามคัดกรอง 

ตาราง ๒๔ พื้นท่ีที่ผู้ตอบแบบสำรวจเข้ามาใช้บริการ ทั้งในหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด  
๑ – ๙ (Sandbox)  

หน่วยงาน จำนวน (คน) ร้อยละ 

หน่วยงานส่วนกลาง 

     ๑. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑-๖ ๓๙ ๘๘.๖ 
     ๒. กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ ๑ ๒.๓๐ 
     ๓. กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ๐ ๐.๐๐ 

     ๔. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ๐ ๐.๐๐ 

     ๕. กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย ๔ ๙.๑๐ 

รวม ๔๔ ๑๐๐.๐๐ 

ส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox) 

     ๑. กลุ่มจังหวัดที่ ๑ (ปทุมธานี สาขาธัญบุรี และพระนครศรีอยุธยา) ๑๗ ๑๐.๔ 

     ๒. กลุ่มจังหวัดที่ ๒ (ชลบุรี สาขาพัทยา และปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี) ๑๖ ๙.๘ 

     ๓. กลุ่มจังหวัดที่ ๓ (นครราชสีมา และอุบลราชธานี) ๒๒ ๑๓.๕ 

     ๔. กลุ่มจังหวัดที่ ๔ (หนองคาย และร้อยเอ็ด) ๒๔ ๑๔.๗ 

     ๕. กลุ่มจังหวัดที่ ๕ (ลำปาง และเชียงราย) ๓๘ ๒๓.๓ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๒๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

หน่วยงาน จำนวน (คน) ร้อยละ 

     ๖. กลุ่มจังหวัดที่ ๖ (พิษณุโลก และนครสวรรค์) ๑๗ ๑๐.๔ 

     ๗. กลุ่มจังหวัดที่ ๗ (เพชรบุรี และกาญจนบุรี) ๐ ๐.๐๐ 

     ๘. กลุ่มจังหวัดที่ ๘ (สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง) ๒๗ ๑๖.๖ 

     ๙. กลุ่มจังหวัดที่ ๙ (ตรัง และสงขลา) ๒ ๑.๒ 

รวม ๑๖๓ ๑๐๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๐๗ ๑๐๐.๐๐ 

 

 จากตาราง ๒๔ พื้นท่ีท่ีผู้ตอบแบบสำรวจเข้ามาใช้บริการ ท้ังในหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

กลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox) แสดงให้เห็นว่า ในหน่วยงานส่วนกลางนั้นผู้ตอบแบบสำรวจเข้ามาใช้บริการ

สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑-๖ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖ รองลงมาคือ กองติดตามและ

เฉล่ียทรัพย์ในคดีล้มละลาย และกองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๙.๑๐ และ ๒.๓๐ ตามลำดับ 

ส่วนหน่วยงานท่ีเหลือนั้นยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล  

ขณะที่ในหน่วยงานส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox) พบว่า กลุ่มจังหวัดที่ ๕ (ลำปาง 

และเชียงราย) มีผู้มาใช้บริการมากท่ีสุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓ รองลงมาคือ กลุ่มจังหวัดท่ี ๘ (สุราษฎร์ธานี 

ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง) กลุ่มจังหวัดที่ ๔ (หนองคาย และร้อยเอ็ด) และกลุ่มจังหวัดที่ ๓ 

(นครราชสีมา และอุบลราชธานี) ร้อยละ ๑๖.๖ ๑๔.๗ และ ๑๓.๕ ตามลำดับ ต่อมาคือ กลุ่มจังหวัดที่ ๑ 

(ปทุมธานี สาขาธัญบุรี และพระนครศรีอยุธยา) และกลุ่มจังหวัดท่ี ๖ (พิษณุโลก และนครสวรรค์) ซึ่งเข้ามาใช้

บริการในสัดส่วนที่เท่ากัน นั่นคือ ร้อยละ ๑๐.๔ และพื้นที่ที่ผู้ตอบแบบสำรวจเข้ามาใช้บริการน้อยที่สุดคือ 

กลุ่มจังหวัดท่ี ๒ (ชลบุรี สาขาพัทยา และปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี) และกลุ่มจังหวัดท่ี ๙ (ตรัง และสงขลา) 

คิดเป็นร้อยละ ๙.๘ และ ๑.๒ ตามลำดับ ส่วนกลุ่มจังหวัดที่ ๗ (เพชรบุรี และกาญจนบุรี) นั้นอยู่ระหว่าง  

การดำเนินการจัดเก็บข้อมูล  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๒๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๒๕ ผู้รับบริการหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีด้านต่าง ๆ ในช่วง ๑๒ เดือนท่ีผ่านมา 

กระบวนการในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา จำนวน (คน) ร้อยละ 

๑. การบังคับคดีแพ่ง  ๑๑๐ ๖๔.๐๐ 

๒. การบังคับคดีล้มละลาย ๒๕ ๑๔.๕๐ 

๓. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ๑๓ ๗.๖๐ 

๔. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ๔๖ ๒๖.๗๐ 

๕. การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ๓๓ ๑๙.๒๐ 

๖. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ๖๕ ๓๗.๘๐ 

๗. การวางทรัพย์ ๒๗ ๑๕.๗๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓๑๙ ๑๐๐.๐๐ 

 จากการพิจารณาตาราง ๒๕ พบว่า เมื ่อกล่าวถึงการมารับบริการหรือเกี ่ยวข้องกับกระบวนการ 

บังคับคดีด้านต่าง ๆ ในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เคยรับบริการหรือเกี่ยวข้องใน

กระบวนการบังคับคดีแพ่งมากที่สุด ร้อยละ ๖๔.๐๐ รองลงมาคือ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด  

ร้อยละ ๓๗.๘๐ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั ้นบังคับคดี ร้อยละ ๒๖.๗๐ นอกนั้นเป็นการติดตามและ 

เฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย การวางทรัพย์ การบังคับคดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ คิดเป็น

ร้อยละ ๑๙.๒๐ ๑๕.๗๐ ๑๔.๕๐ และ ๗.๖๐ ตามลำดับ  

ตาราง ๒๖ ผู้รับบริการหรือดำเนินการในกระบวนการบังคับคดีด้านต่าง ๆ ในครั้งนี้ 

กระบวนการในการมารับบริการครั้งน้ี จำนวน (คน)  ร้อยละ 

๑. การบังคับคดีแพ่ง  ๘๙ ๕๗.๔๐ 

๒. การบังคับคดีล้มละลาย ๒ ๑.๓๐ 

๓. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ๐ ๐.๐๐ 

๔. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ๑๗ ๑๑.๐๐ 

๕. การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ๕ ๓.๒๐ 

๖. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ๕๒ ๓๓.๕๐ 

๗. การวางทรัพย์ ๐ ๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๖๕ ๑๐๐.๐๐ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๒๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จากการพิจารณาตาราง ๒๖ พบว่า เมื่อกล่าวถึงการมารับบริการหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับ

คดีด้านต่าง ๆ ในครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เคยรับบริการหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการบังคับคดีแพ่ง

มากที่สุด ร้อยละ ๕๗.๔๐ รองลงมาคือ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ร้อยละ ๓๓.๕๐ และ 

การไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี ร้อยละ ๑๑.๐๐ นอกนั้นเป็นการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

และการบังคับคดีล้มละลายคิดเป็นร้อยละ ๓.๒๐ และ ๑.๓๐ ตามลำดับ ส่วนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และ

การวางทรัพย์นั้นยังอยู่ระหว่างการรอผลการจัดเก็บข้อมูล 

ตาราง ๒๗ สถานะผู้รับบริการในการมาท่ีหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งนี้ 

สถานะ จำนวน (คน)  ร้อยละ 

๑. เจ้าหน้ีตามคำพิพากษา ๑๓๐ ๖๕.๐๐ 

๒. ผู้ร้องขอเฉลี่ย ๑ ๐.๕๐ 

๓. ผู้รับจำนอง ๗ ๓.๕๐ 

๔. ลูกหน้ีตามคำพิพากษา ๑๑ ๕.๕๐ 

๕. ผู้ถือกรรมสิทธ์ิร่วม/กันส่วน ๐ ๐.๐๐ 

๖. ผู้ร้องขัดทรัพย์ ๐ ๐.๐๐ 

๗. ผู้เข้าซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด ๒๕ ๑๒.๕๐ 

๘. ผู้รับอายัด ๒ ๑.๐๐ 

๙. ผู้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องใด ๆ ในคดี* ๒๔ ๑๒.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ: *ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในคดี คือ ประชาชนผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียนอกเหนือไปจากสถานะของ

ผู้รับบริการในข้อ ๑.-๘. 

 

จากการพิจารณาตาราง ๒๗ แสดงให้เห็นว่า สถานะของผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่นั้นเป็นเจ้าหนี้

ตามคำพิพากษา ร้อยละ ๖๕.๐๐ รองลงมาคือ ผู้เข้าซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในคดี 

ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ผู้รับจำนอง และผู้รับอายัด ร้อยละ ๑๒.๕๐ ๑๒.๐๐ ๕.๕๐ ๓.๕๐ และ ๑.๐๐ 

ตามลำดับ ส่วนผู้ตอบแบบสำรวจมีสถานะเป็นผู้ร้องขอเฉลี่ยน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐ ทั้งนี้ยังคงอยู่

ระหว่างการรอผลการจัดเก็บข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจท่ีมีสถานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม/กันส่วน และผู้ร้องขัดทรัพย์ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๒๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๒) ผลการสำรวจ การรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 

ตาราง ๒๘ การรับรู้ต่อบทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี 

บทบาทหน้าที ่ จำนวน (คน) ร้อยละ 

๑. บังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล  ๑๘๖ ๙๓.๐๐ 

๒. บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล ๑๓๙ ๖๙.๕๐ 

๓. ดำเนินการคดีฟ้ืนฟูกิจการตามคำสั่งศาล  ๑๒๒ ๖๑.๐๐ 

๔. การรับวางทรัพย์จากลูกหน้ีหรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์ ๑๕๑ ๗๕.๕๐ 

๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  ๑๖๐ ๘๐.๐๐ 

๖. ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สิน เพ่ือ
จ่ายเงินให้เจ้าหน้ีหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑๕๖ ๗๘.๐๐ 

๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด  ๑๗๕ ๘๗.๕๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 

 จากตาราง ๒๘ แสดงให้เห็นว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจรับรู ้ว่ากรมบังคับคดีมีบทบาทหน้าที่เกี ่ยวกับ  

บังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำส่ังศาล มากท่ีสุด หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐ รองลงมาคือ การประมูล 

ซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย/ทำบัญชีแบ่ง

ทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับวางทรัพย์จากลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์ และ

บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล ร้อยละ ๘๗.๕๐ ๘๐.๐๐ ๗๘.๐๐ ๗๕.๕๐ และ ๖๙.๕๐ ตามลำดับ ทั้งนี้มี

การรับรู้ว่ากรมบังคับคดีมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับดำเนินการคดีฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งศาลน้อยที่สุด ร้อยละ 

๖๑.๐๐ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๒๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๒๙ การรับรู้บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ 

เรื่อง ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๑. ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้และ
ลูกหน้ีได้ชำระหน้ี) 

๘.๖๖ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๗ 

๒. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เปิดโอกาสให้เข้าถึง
ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม อันเป็นการลดความเหลื่อม
ล้ำในสังคม 

๘.๔๒ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๗ 

๓. ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโตทางเศรษฐกจิ 
โดยการผลักดันทรัพย์สินออกสู่ระบบ 

๘.๓๙ ๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๙ 

๔. กฎหมายและกระบวนการบังคับคดีมีความเหมาะสม 
ส่งผลต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
ของนักลงทุนจากต่างประเทศ (Ease of Doing Business) 
ของธนาคารโลก 

๘.๐๒ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๗ 

 

จากตาราง ๒๙ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสำรวจรับรู้ว่ากรมบังคับคดีมีบทบาทหน้าท่ีและการทำงาน

เกี่ยวกับได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้และลูกหนี้ได้ชำระหนี้) ของกรมบังคับคดีส่งผลดีหรือ

เป็นประโยชน์มากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ีย ๘.๖๖ รองลงมาคือ การไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี เปิดโอกาส

ให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม คะแนนเฉลี่ย ๘.๔๒ ถัดมา คือ 

ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการผลักดันทรัพย์สินออกสู่ระบบ คะแนนเฉล่ีย 

๘.๓๙ และรับรู้ว่ากฎหมายและกระบวนการบังคับคดีมีความเหมาะสม ส่งผลต่อการจัดอันดับความยากง่าย 

ในการประกอบธุรกิจของนักลงทุนจากต่างประเทศ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลกนั้น ส่งผลดี

หรือเป็นประโยชน์น้อยท่ีสุด คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย ๘.๐๒  

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๒๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๓) ผลการสำรวจ ความคิดเห็นและความเชื่อม่ันต่อกระบวนการบังคับคดี 

ตาราง ๓๐ ระดับความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี 

กระบวนการ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๑. การบังคับคดีโดยภาพรวม  ๘.๘๗ ๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๗ 

๒. การบังคับคดีแพ่ง  ๘.๘๘ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๙ 

๓. การบังคับคดีล้มละลาย  ๘.๕๕ ๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๕ 

๔. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี  ๘.๗๑ ๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๙๔ 

๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  ๘.๕๗ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๐ 

๖. การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   ๘.๕๔ ๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๐๗ 

๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด  ๘.๘๔ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๓ 

๘. การวางทรัพย์  ๙.๒๙ ๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๙๗ 

 

จากตาราง ๓๐ จะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสำรวจมีระดับความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีด้าน  

การวางทรัพย์มากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ีย ๙.๒๙ ส่วนกระบวนการบังคับคดีในด้านต่าง ๆ ท่ีเหลือนั้นก็พบว่า 

ผู้ตอบแบบสำรวจได้ให้ความเช่ือมั่นอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน ซึ่งได้ระบุว่า ผู้ตอบแบบสำรวจให้ความเช่ือมั่น

ในด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีโดยภาพรวม การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด การฟื้นฟูกิจการ

ของลูกหนี้ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี การบังคับคดีล้มละลาย และการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน  

ในคดีล้มละลายในระดับความเชื่อมั่นที่มีคะแนนเฉลี่ย ๘.๘๘ ๘.๘๗ ๘.๘๔ ๘.๗๑ ๘.๕๗ ๘.๕๕ และ ๘.๕๔ 

ตามลำดับ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๒๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๔) ผลการสำรวจ ความคาดหวัง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

 ตาราง ๓๑ ระดับความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

กระบวนการ 

[๑] ระดับความคาดหวัง [๒] ระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง [๒] - [๑]  
ความแตกต่าง

ระหว่าง 
การปฏิบัติจริง 

และความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
๑. การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดีที ่ ว่า 
“บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล  
บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

๙.๐๗ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๖ ๘.๒๓ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๓ -๐.๘๔ 

๒. การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าที ่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี มีความทันสมัย พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๘.๘๒ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๕ ๗.๖๒ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๙๕ -๑.๒๑ 

๓. อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  ๙.๐๙ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๗ ๘.๒๒ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๗๐ -๐.๘๗ 

๔. ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี  ๙.๒๘ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๗ ๘.๓๙ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๓ -๐.๘๙ 

๕. มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/
แอปพลิเคชัน  

๘.๙๑ ๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๙ ๗.๗๔ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๙๖ -๑.๑๗ 

๖. ความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการดำเนินการและการบริการ  ๙.๓๓ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๐ ๘.๗๓ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๑ -๐.๖๐ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๒๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

[๑] ระดับความคาดหวัง [๒] ระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง [๒] - [๑]  
ความแตกต่าง

ระหว่าง 
การปฏิบัติจริง 

และความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๗. ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ  ๙.๓๑ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๐๖ ๘.๕๑ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๕ -๐.๗๙ 

๘. ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  
และให้ความเสมอภาค  

๙.๑๙ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๒ ๘.๒๕ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๔ -๐.๙๔ 

๙. เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น 
อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรือการจัดประชุม เป็น
ต้น  

๙.๐๖ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๐ ๘.๑๑ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๗๘ -๐.๙๕ 

๑๐. การจัดเตร ียมเจ้าหน้าที ่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ให้
คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น  

๙.๐๕ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๕ ๘.๒๐ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๗๕ -๐.๘๕ 

๑๑. การประชาสัมพันธ์และการสื ่อสารเกี ่ยวกับขั ้นตอนหรือ
วิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 

๙.๒๐ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๒ ๘.๗๑ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๓ -๐.๔๙ 

๑. กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

๑. การแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอน
ของกฎหมาย  

๙.๒๗ ๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๐๖ ๘.๙๘ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๕ -๐.๒๙ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๒๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

[๑] ระดับความคาดหวัง [๒] ระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง [๒] - [๑]  
ความแตกต่าง

ระหว่าง 
การปฏิบัติจริง 

และความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๒. การแจ้งการยึดทรัพย์มีความรวดเร็ว  ๘.๙๗ ๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๓ ๘.๒๘ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๙ -๐.๖๙ 

๓ . การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง และเป็นไปตาม
ข้ันตอนของกฎหมาย  

๙.๑๙ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๖ ๘.๘๑ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๒ -๐.๓๘ 

๔. การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องมีความรวดเร็ว  ๙.๐๙ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๖ ๘.๕๗ ๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๑ -๐.๕๒ 

๕. พนักงานเดินหมายสามารถส่งหมายให้แก่คู ่ความได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง 

๙.๑๒ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๔ ๘.๕๔ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๓ -๐.๕๘ 

๖. กรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังค ับคดีเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

๙.๐๖ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๔ ๘.๔๙ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๕ -๐.๕๗ 

๗. การดำเนินการบังคับคดี มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้ใด  

๙.๒๗ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๕ ๘.๘๔ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๕ -๐.๔๒ 

๘. ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน  ๙.๒๔ ๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๗ ๘.๙๐ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๗ -๐.๓๔ 

๙. ศูนย์ One Stop Service มีความสะดวกในการติดต่อขอรับ
บริการ (เฉพาะสำนักงานฯ ๑- ๖ ในส่วนกลางเท่าน้ัน) 

๘.๗๗ ๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๗ ๗.๙๕ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๓ -๐.๘๒ 

๒. กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

ฝ่ายลูกหน้ี 
         



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๒๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

[๑] ระดับความคาดหวัง [๒] ระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง [๒] - [๑]  
ความแตกต่าง

ระหว่าง 
การปฏิบัติจริง 

และความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๑. การรับทราบหมายเรียกลูกหนี้ให้มารายงานตัวและการไป 
ไต่สวนที่ศาล  

(อยู่ระหว่างการรอผลการจัดเก็บข้อมูล) 

- 

๒. การรวบรวมทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินลูกหนี้มีความ
เป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด  

- 

๓. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี ้แจง สิทธิ หน้าที ่ของลูกหน้ี 
ข้ันตอน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

- 

๔. การพิจารณาอนุญาตให้ลูกหนี้เดินทางออกนอกประเทศ และ
การกำหนดให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตาม
ข้ันตอนและภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

- 

๕. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงข้ันตอน และให้คำแนะนำใน
การขอรับเงินค่าเลี้ยงชีพ 

- 

๖. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ และข้ันตอนใน
การได้รับการปลดจากล้มละลายตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด 

- 

ฝ่ายเจ้าหน้ี                   



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๓๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

[๑] ระดับความคาดหวัง [๒] ระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง [๒] - [๑]  
ความแตกต่าง

ระหว่าง 
การปฏิบัติจริง 

และความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๗. การทราบประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทางการ
ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ 

๙.๘๖ ๙.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๓๘ ๘.๘๖ ๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๖๙ -๑.๐๐ 

๘. การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น 
ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ หรือนัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย เป็น
ต้น 

๙.๗๑ ๙.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๔๙ ๘.๗๑ ๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๗๖ -๑.๐๐ 

๙. การได้รับคำชี้แจงข้ันตอน ระยะเวลา วิธีการเก่ียวกับการย่ืนคำ
ขอรับชำระหน้ี และการสอบสวนพยานหลักฐาน 

๙.๕๗ ๙.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๕๓ ๘.๕๗ ๘.๐๐ ๙.๐๐ ๐.๕๓ -๑.๐๐ 

๑๐. การรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหน้ี และ
การแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และ
ถูกต้องตามกฎหมาย 

๙.๘๖ ๙.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๓๘ ๘.๘๖ ๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๙๐ -๑.๐๐ 

๓. กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี  

ฝ่ายลูกหน้ี                   
๑. การฟ้ืนฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหน้ีสามารถดำเนินต่อไปได้  ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่การล้มละลาย  ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๓๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

[๑] ระดับความคาดหวัง [๒] ระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง [๒] - [๑]  
ความแตกต่าง

ระหว่าง 
การปฏิบัติจริง 

และความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๓. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีเป็นช่องทางหน่ึงที่ทำให้ลูกหน้ีชำระ
หน้ีให้กับเจ้าหน้ีได้  

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔. การฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี สามารถช่วยลดปัญหาการว่างงาน
ได้ส่วนหน่ึง  

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕. แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหน้ี มี
ความเป็นธรรม  

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ฝ่ายเจ้าหน้ี 
         

๖. การได้รับคำชี้แจงข้ันตอน ระยะเวลา วิธีการเก่ียวกับการย่ืนคำ
ขอรับชำระหน้ี การสอบสวนพยานหลักฐาน และการแจ้งคำสั่งคำ
ขอรับชำระหน้ี 

๙.๐๐ ๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๑ ๘.๕๐ ๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒.๑๒ -๐.๕๐ 

๗ . การ เป ิ ดช ่ องทาง ให ้ม ี การย ื ่ นคำขอร ับชำระหน ี ้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อท่าน 

๙.๕๐ ๙.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๗๑ ๘.๕๐ ๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒.๑๒ -๑.๐๐ 

๘. การประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน 

๙.๕๐ ๙.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๗๑ ๘.๕๐ ๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒.๑๒ -๑.๐๐ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๓๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

[๑] ระดับความคาดหวัง [๒] ระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง [๒] - [๑]  
ความแตกต่าง

ระหว่าง 
การปฏิบัติจริง 

และความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๙. การย่ืนคำขอรับชำระหน้ี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการแจ้ง
กำหนดเวลาให้เจ้าหน้ีทราบ 

๙.๕๐ ๙.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๗๑ ๘.๕๐ ๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒.๑๒ -๑.๐๐ 

๑๐. การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทร ัพย์เป็นไปตาม
ข้ันตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย 

๙.๕๐ ๙.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๗๑ ๘.๕๐ ๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒.๑๒ -๑.๐๐ 

๑๑. การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช ่วยให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหน้ี
มากกว่าการที่ให้ลูกหน้ีล้มละลาย 

๙.๕๐ ๙.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๗๑ ๘.๕๐ ๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒.๑๒ -๑.๐๐ 

๔. กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

๑. การยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีผ่านช่องทาง
ต่างๆ เป็นการอำนวยความสะดวก 

๘.๘๕ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๘๗ ๘.๒๓ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒.๐๘ -๐.๖๒ 

๒. สถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยฯ มีความเหมาะสมต่อการเจรจา ๘.๙๒ ๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๗๐ ๘.๕๔ ๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๓ -๐.๓๘ 

๓. การไกล่เกลี่ยฯ เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถเจรจา 
หาข้อยุติร่วมกันได้ 

๘.๙๖ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๘ ๘.๕๔ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๘๒ -๐.๔๒ 

๔. การเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีประโยชน์และให้โอกาสใน
การเจรจา เพ่ือให้ได้ข้อตกลงที่เหมาะสม 

๘.๘๔ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๙๓ ๘.๐๘ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒.๑๐ -๐.๗๖ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๓๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

[๑] ระดับความคาดหวัง [๒] ระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง [๒] - [๑]  
ความแตกต่าง

ระหว่าง 
การปฏิบัติจริง 

และความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๕. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั ้นบังค ับคดี ให้คำแนะนำเบื ้องต้น  เพื ่อหาทางออกที ่ด ีและ
เหมาะสมให้กับท่านได้ 

๘.๘๑ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๗๔ ๘.๔๖ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๕ -๐.๓๕ 

๖. ผู้ไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส และไม่เอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้ใด 

๙.๐๐ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๓ ๘.๖๘ ๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๕ -๐.๓๒ 

๗. ท่านสามารถยื ่นข้อเสนอในการเจรจาไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี 

๘.๙๖ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๘๑ ๘.๑๖ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒.๑๒ -๐.๘๐ 

๘. ท่านสามารถตัดสินใจในการเจรจาข้อตกลงกับคู่ความอีกฝ่าย
หน่ึงได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ 

๙.๔๔ ๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๐๔ ๘.๗๖ ๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๗๔ -๐.๖๘ 

๙. การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย และ
ช่วยแก้ปัญหาหน้ีได้ 

๙.๑๒ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๗๙ ๘.๓๒ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒.๒๕ -๐.๘๐ 

๕. กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

๑. การได้ร ับแจ้งขั ้นตอน วิธีการ สิทธิในการตรวจสอบ  และ
คัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชีแบ่งทรัพย์สิน 

๙.๔๗ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๖ ๘.๖๐ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๐ -๐.๘๗ 

๒. ความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหน้ีต่าง ๆ ๙.๘๐ ๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๕๖ ๙.๒๐ ๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๐๑ -๐.๖๐ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๓๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

[๑] ระดับความคาดหวัง [๒] ระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง [๒] - [๑]  
ความแตกต่าง

ระหว่าง 
การปฏิบัติจริง 

และความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๓ . ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชีแบ่งทรัพย์สิน  ๙.๗๓ ๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๕๙ ๙.๓๓ ๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๙๘ -๐.๔๐ 

๔. ความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉลี ่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของ
ลูกหน้ีเพ่ือชำระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ี  

๙.๘๖ ๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๕๓ ๙.๕๐ ๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๙๔ -๐.๓๖ 

๕. การจ่ายเงินจากการเฉลี ่ยทรัพย์ในคดีล้มละลายผ่านระบบ  
E-Payment ทำให้ท่านได้รับความสะดวกและรวดเร็ว  

๙.๓๖ ๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๘ ๙.๐๐ ๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๘ -๐.๓๖ 

๖. กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด 

๑. สามารถทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาดได้อย่างสะดวก 
และง่ายต่อการเข้าถึง 

๙.๐๘ ๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๐๘ ๘.๔๖ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๘ -๐.๖๒ 

๒. ระยะเวลาที่ประกาศขายทอดตลาดก่อนถึงวันขายมีความ
เหมาะสม 

๙.๐๐ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๓ ๘.๓๐ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๗๔ -๐.๗๐ 

๓. ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในประกาศขายทอดตลาด ๙.๐๒ ๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๙ ๘.๔๒ ๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๑ -๐.๖๐ 

๔. คดีที่มีการงดการขายมีการประกาศแจ้งสาเหตุงดขายได้อย่าง
ชัดเจน 

๘.๙๒ ๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๔ ๗.๙๔ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒.๐๓ -๐.๙๘ 

๕. ความสมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือในการประเมินราคาของ
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด 

๙.๑๘ ๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๐๒ ๘.๕๒ ๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๓ -๐.๖๖ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๓๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

[๑] ระดับความคาดหวัง [๒] ระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง [๒] - [๑]  
ความแตกต่าง

ระหว่าง 
การปฏิบัติจริง 

และความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๖. การอธิบายหลักเกณฑ์ข้ันตอน วิธีการ คำแนะนำ คำเตือนและ
ข้อสัญญาในประกาศขายทอดตลาดมีความชัดเจนและง่ายต่อการ
ทำความเข้าใจ 

๙.๑๘ ๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๒ ๘.๕๖ ๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๑ -๐.๖๒ 

๗. เจ ้าหน้าที ่ที ่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม 
โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด  

๙.๒๖ ๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๙๖ ๘.๕๘ ๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๘ -๐.๖๘ 

๘. ความสะดวกในกระบวนการซื ้อทรัพย์ ตั้งแต่การลงทะเบียน 
วางหลักประกัน ชำระราคา ขอขยายเวลาวางเงิน หรือการโอน
กรรมสิทธ์ิ ฯลฯ 

๘.๘๔ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๓ ๘.๑๒ ๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๔ -๐.๗๒ 

๗. กระบวนการวางทรัพย ์

๑. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์ที่มีอยู่เพียงพอต่อ
การสร้างการรับรู้ข่าวสารของท่าน 

๙.๘๖ ๙.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๓๘ ๙.๐๐ ๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๙ -๐.๘๖ 

๒. เจ้าหน้าท่ีให้คำปรึกษา ชี้แจงข้ันตอน วิธีการวางทรัพย์ และให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจน 

๙.๘๖ ๙.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๓๘ ๙.๐๐ ๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๙ -๐.๘๖ 

๓. การวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้ท่านมั่นใจว่าหลุดพ้นจาก
การเป็นหน้ีได้ 

๙.๘๖ ๙.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๓๘ ๙.๐๐ ๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๙ -๐.๘๖ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๓๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

[๑] ระดับความคาดหวัง [๒] ระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง [๒] - [๑]  
ความแตกต่าง

ระหว่าง 
การปฏิบัติจริง 

และความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๔. เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการด้วยความเต็มใจ ๙.๘๖ ๙.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๓๘ ๙.๑๔ ๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๑ -๐.๗๑ 

๕. กระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีมีความสะดวก รวดเร็ว ๙.๘๖ ๙.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๓๘ ๘.๕๗ ๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๒ -๑.๒๙ 

๖. การเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงานบังคับคดี 
ทั่วประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน 

๙.๘๖ ๙.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๓๘ ๙.๐๐ ๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๙ -๐.๘๖ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๓๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จากตาราง ๓๑ ระดับความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

แสดงให้เห็นท้ังระดับความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม 

และกระบวนการบังคับคดีท่ีจำแนกตามกระบวนการ (ครอบคลุม ๗ กระบวนการ) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 กระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม 

ในส่วนของระดับความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจมี 

ความคาดหวังต่อประเด็นความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและการบริการมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย 

๙.๓๓ รองลงมาคือ ประเด็นการยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ คะแนนเฉลี่ย ๙.๓๑  

ถัดมาคือ ประเด็นความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ คะแนนเฉลี่ย ๙.๒๘ ประเด็นการประชาสัมพันธ์และ 

การส่ือสารเกี่ยวกับข้ันตอนหรือวิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ คะแนนเฉล่ีย ๙.๒๐ และประเด็น

ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค คะแนนเฉลี่ย ๙.๑๙ 

ตามลำดับ ขณะท่ีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานจริงในการเข้ารับบริการนั้นพบว่าได้ให้ความคิดเห็นต่อ

ประเด็นความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและการบริการว่ามีการปฏิบัติจริงมากที่สุด คะแนน

เฉลี ่ย ๘.๗๓ รองลงมาเป็นประเด็นการประชาสัมพันธ์และการสื ่อสารเกี ่ยวกับขั ้นตอนหรือวิธ ีการมี  

ความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ ประเด็นการยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ 

ประเด็นความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ และประเด็นดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก

ปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค ซึ่งมีคะแนนเฉล่ีย ๘.๗๑ ๘.๕๑ ๘.๓๙ และ ๘.๒๕ ตามลำดับ 

และเมื ่อนำเอาค่าเฉลี ่ยของระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงมาลบด้วยค่าเฉลี ่ยของระดับ 

ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีจะทำให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติ

จริงและระดับความคาดหวัง (คอลัมน์ที ่ ๑๐ “[๒] - [๑] ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริง และ 

ความคาดหวัง”) ในข้อคำถามของกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวมท้ัง ๑๑ ข้อ มีคะแนนเฉล่ียดังนี้  

 (๑) การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดีท่ีว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม 

มุ่งสู่องค์กรช้ันนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๘๔) 

 (๒) การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าที่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี มีความทันสมัย 

พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ (คะแนนค่าเฉล่ีย -๑.๒๑) 

 (๓) อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าท่ี (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๘๗) 

 (๔) ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๘๙) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๓๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 (๕) มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/แอปพลิเคชัน (คะแนน

ค่าเฉล่ีย -๑.๑๗) 

 (๖) ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและการบริการ (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๖๐) 

 (๗) ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๗๙) 

 (๘) ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค 

(คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๙๔) 

 (๙) เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรือการจัดประชุม เป็นต้น 

(คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๙๕) 

 (๑๐) การจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น 

(คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๘๕) 

 (๑๑) การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการมีความเหมาะสมและ  

ง่ายต่อการเข้าใจ (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๔๙) 

โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจทุกคนมีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติจริงของ

กระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวมอยู ่ในระดับที ่แย่กว่าระดับความคาดหวัง ในทุกประเด็น ด้วยค่า 

ความแตกต่างท่ีปรากฏให้เห็นนั้นมีค่าเป็น “ลบ” ดังคะแนนค่าเฉล่ียท่ีระบุไว้ในข้างต้น 

กระบวนการบังคับคดีจำแนกตามกระบวนการ 

 กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

ในส่วนของระดับความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่ง พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจมี 

ความคาดหวังต่อประเด็นการแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และ

ประเด็นการดำเนินการบังคับคดี มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใดมากท่ีสุด โดยมีคะแนน

เฉล่ียท่ีเท่ากันคือ ๙.๒๗ รองลงมาคือ ประเด็นความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน คะแนน

เฉลี่ย ๙.๒๔ ถัดมาคือ ประเด็นการแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนของ

กฎหมาย คะแนนเฉลี่ย ๙.๑๙ และประเด็นพนักงานเดินหมายสามารถส่งหมายให้แก่คู่ความได้อย่างรวดเร็ว

และถูกต้องคะแนนเฉลี่ย ๙.๑๒ ตามลำดับ ขณะท่ีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานจริงในการเข้ารับ

บริการนั้นพบว่าได้ให้ความคิดเห็นต่อประเด็นการแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้ันตอนของ



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๓๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กฎหมายว่ามีการปฏิบัติจริงมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย ๘.๙๘ รองลงมาเป็นประเด็นความถูกต้องในการจัดทำบัญชี

แสดงรายการรับจ่ายเงิน ประเด็นการดำเนินการบังคับคดี มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อ

ผู้ใด ประเด็นการแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และประเด็น

การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องมีความรวดเร็ว ซึ่งมีคะแนนเฉล่ีย ๘.๙๐ ๘.๘๔ ๘.๘๑ และ ๘.๕๗ ตามลำดับ 

และเมื่อนำเอาค่าเฉลี ่ยของระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงมาลบด้วยค่าเฉลี ่ยของระดับ 

ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีจะทำให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติ

จริงและระดับความคาดหวัง (คอลัมน์ที ่ ๑๐ “[๒] - [๑] ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริง และ 

ความคาดหวัง”) ในข้อคำถามของกระบวนการบังคับคดีแพ่งท้ัง ๙ ข้อ มีคะแนนเฉล่ียดังนี้  

 (๑) การแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย (คะแนน

ค่าเฉล่ีย -๐.๒๙) 

 (๒) การแจ้งการยึดทรัพย์มีความรวดเร็ว (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๖๙) 

 (๓) การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย 

(คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๓๘) 

 (๔) การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องมีความรวดเร็ว (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๕๒) 

 (๕) พนักงานเดินหมายสามารถส่งหมายให้แก่คู่ความได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง (คะแนน

ค่าเฉล่ีย -๐.๕๘) 

 (๖) กรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดีเป็นไปอย่างเหมาะสม (คะแนนค่าเฉล่ีย  

-๐.๕๗) 

 (๗) การดำเนินการบังคับคดี มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด (คะแนน

ค่าเฉล่ีย -๐.๔๒) 

 (๘) ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๓๔) 

 (๙) ศูนย์ One Stop Service มีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ (เฉพาะสำนักงานฯ 

๑- ๖ ในส่วนกลางเท่านั้น) (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๘๒) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๔๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจทุกคนมีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติจริงของ

กระบวนการบังคับคดีแพ่งอยู่ในระดับที่แย่กว่าระดับความคาดหวังในทุกประเด็น ด้วยค่าความแตกต่างท่ี

ปรากฏให้เห็นนั้นมีค่าเป็น “ลบ” ดังคะแนนค่าเฉล่ียท่ีระบุไว้ในข้างต้น 

 กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

ในส่วนของระดับความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสำรวจมีความคาดหวังต่อประเด็นการทราบประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทางการประกาศ 

ลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ และประเด็นการรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สิน

ของลูกหนี้ และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมายมากที่สุด 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่เท่ากันคือ ๙.๘๖ รองลงมาคือ ประเด็นการรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงาน 

พิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ หรือนัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย เป็นต้น คะแนนเฉลี่ย ๙.๗๑ 

และประเด็นการได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ และการสอบสวน

พยานหลักฐาน คะแนนเฉล่ีย ๙.๕๗ ตามลำดับ ขณะท่ีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานจริงในการเข้ารับ

บริการนั้นพบว่าได้ให้ความคิดเห็นต่อประเด็นการทราบประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทาง 

การประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ และประเด็นการรวบรวมทรัพย์สิน  

การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้องตาม

กฎหมายว่ามีการปฏิบัติจริงมากท่ีสุด โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย ๘.๘๖ เท่ากัน รองลงมาเป็นประเด็นการรับทราบ

ประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ หรือนัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย 

เป็นต้น และประเด็นการได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ และการ

สอบสวนพยานหลักฐาน คะแนนเฉล่ีย ๘.๗๑ และ ๘.๕๗ ตามลำดับ 

และเมื ่อนำเอาค่าเฉลี ่ยของระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงมาลบด้วยค่าเฉลี ่ยของระดับ 

ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีจะทำให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติ

จริงและระดับความคาดหวัง (คอลัมน์ที ่ ๑๐ “[๒] - [๑] ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริง และ 

ความคาดหวัง”) ในข้อคำถามของกระบวนการบังคับคดีล้มละลายท้ัง ๔ ข้อ มีคะแนนเฉล่ียดังนี้  

 (๑)  การทราบประกาศโฆษณาคำส ั ่ ง พ ิท ักษ ์ทร ัพย์ เด ็ดขาดทางการประกาศลง 

ราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ (คะแนนค่าเฉล่ีย -๑.๐๐) 

 (๒) การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ 

หรือนัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย เป็นต้น (คะแนนค่าเฉล่ีย -๑.๐๐) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๔๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 (๓) การได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี ่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ และ  

การสอบสวนพยานหลักฐาน (คะแนนค่าเฉล่ีย -๑.๐๐) 

 (๔) การรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ 

มีความเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย (คะแนนค่าเฉล่ีย -๑.๐๐) 

โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจทุกคนมีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติจริงของ

กระบวนการบังคับคดีล้มละลายอยูใ่นระดับท่ีแย่กว่าระดับความคาดหวังในทุกประเด็น ด้วยค่าความแตกต่างท่ี

ปรากฏให้เห็นนั้นมีค่าเป็น “ลบ” ดังคะแนนค่าเฉล่ียท่ีระบุไว้ในข้างต้น 

 กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

ในส่วนของระดับความคาดหวังต่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายลูกหนี้ พบว่า 

ผู้ตอบแบบสำรวจมีความคาดหวังต่อประเด็นการฟื้นฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ 

ประเด็นการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่การล้มละลาย ประเด็นการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็น

ช่องทางหนึ่งท่ีทำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ ประเด็นการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สามารถช่วยลดปัญหา

การว่างงานได้ส่วนหนึ่ง และประเด็นแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหนี้ มีความเป็น

ธรรมมากท่ีสุดในคะแนนเฉล่ียท่ีเท่ากันทุกประเด็น นั่นคือ ๑๐.๐๐ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นที่มีต่อระดับ

การปฏิบัติงานจริงในการเข้ารับบริการท่ีพบว่าได้ให้ความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวทุกประเด็นว ่ามี 

การปฏิบัติจริงมากที่สุดในคะแนนเฉลี่ย ๑๐.๐๐ ที่เท่ากันทั้งหมด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายลูกหนี้นั้นเห็นว่า ในการเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดี ได้รับ 

การปฏิบัติจริงต่อประเด็นต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องตรงตามความคาดหวังที่ได้วางเอาไว้ในระดับที่มากที่สุด ซึ่ง

สามารถสะท้อนให้เห็นผ่านผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยที่ทำให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นต่อ

ระดับการปฏิบัติจริงและระดับความคาดหวัง (คอลัมน์ท่ี ๑๐ “[๒] - [๑] ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริง 

และความคาดหวัง”) ท้ัง ๕ ข้อ โดยกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายลูกหนี้มีคะแนนเฉล่ียดังนี้ 

 (๑) การฟื้นฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๐๐) 

 (๒) การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่การล้มละลาย (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๐๐) 

 (๓) การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งท่ีทำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ 

(คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๐๐) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๔๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 (๔) การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สามารถช่วยลดปัญหาการว่างงานได้ส่วนหนึ่ง (คะแนน

(คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๐๐) 

 (๕) แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม (คะแนน

ค่าเฉล่ีย ๐.๐๐) 

โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจทุกคนมีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติจริงของ

กระบวนการบังคับคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้อยู่ในระดับท่ีเท่ากับระดับความคาดหวังในทุกประเด็น ด้วยค่า

ความแตกต่างท่ีปรากฏให้เห็นนั้นมีค่าเป็น “๐.๐๐” ดังคะแนนค่าเฉล่ียท่ีระบุไว้ในข้างต้น 

และในส่วนของระดับความคาดหวังต่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ พบว่า 

ผู้ตอบแบบสำรวจมีความคาดหวังต่อประเด็นการเปิดช่องทางให้มีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ช่วยอำนวยความสะดวกต่อท่าน ประเด็นการประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น  

การอำนวยความสะดวกต่อท่าน ประเด็นการยื่นคำขอรับชำระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการแจ้ง

กำหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทราบ ประเด็นการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน และให้

ความเป็นธรรมทุกฝ่าย และประเด็นการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้มากกว่าการที่ให้

ลูกหนี้ล้มละลายมากที่สุดในคะแนนเฉลี่ยที่เท่ากันทุกประเด็น นั่นคือ ๙.๕๐ รองลงมาคือ ประเด็นการได้รับ 

คำช้ีแจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ การสอบสวนพยานหลักฐาน และการแจ้ง

คำส่ังคำขอรับชำระหนี้ คะแนนเฉล่ีย ๙.๐๐ ขณะท่ีความคิดเห็นที่มีต่อระดับการปฏิบัติงานจริงในการเข้ารับ

บริการท่ีพบว่าได้ให้ความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวทุกประเด็นข้างต้นว่ามีการปฏิบัติจริงมากท่ีสุดในคะแนน

เฉล่ีย ๘.๕๐ ท่ีเท่ากันท้ังหมด  

และเมื ่อนำเอาค่าเฉลี ่ยของระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงมาลบด้วยค่าเฉลี ่ยของระดับ 

ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีจะทำให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติ

จริงและระดับความคาดหวัง (คอลัมน์ที ่ ๑๐ “[๒] - [๑] ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริง และ 

ความคาดหวัง”) ในข้อคำถามของกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ ทั้ง ๖ ข้อ มีคะแนน

เฉล่ียดังนี้   



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๔๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 (๑) การได้ร ับคำชี ้แจงขั ้นตอน ระยะเวลา วิธ ีการเกี ่ยวกับการยื ่นคำขอรับชำระหนี้   

การสอบสวนพยานหลักฐาน และการแจ้งคำส่ังคำขอรับชำระหนี้ (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๕๐) 

 (๒) การเปิดช่องทางให้มีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวยความสะดวก

ต่อท่าน (คะแนนค่าเฉล่ีย -๑.๐๐) 

 (๓) การประชุมเจ้าหนี ้ในคดีฟื ้นฟูกิจการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการอำนวย 

ความสะดวกต่อท่าน (คะแนนค่าเฉล่ีย -๑.๐๐) 

 (๔) การยื่นคำขอรับชำระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้

ทราบ (คะแนนค่าเฉล่ีย -๑.๐๐) 

 (๕) การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน และให้ความเป็นธรรม 

ทุกฝ่าย (คะแนนค่าเฉล่ีย -๑.๐๐) 

 (๖) การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้มากกว่าการท่ีให้ลูกหนี้ล้มละลาย 

(คะแนนค่าเฉล่ีย -๑.๐๐) 

โดยผลการวิเคราะห์เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจทุกคนมีความคิดเห็นต่อระดับ 

การปฏิบัติจริงของกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้อยู่ในระดับท่ีแย่กว่าระดับความคาดหวังในทุกประเด็น 

ด้วยค่าความแตกต่างท่ีปรากฏให้เห็นนั้นมีค่าเป็น “ลบ” ดังคะแนนค่าเฉล่ียท่ีระบุไว้ในข้างต้น 

 กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี 

ในส่วนของระดับความคาดหวังต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี พบว่า ผู ้ตอบ  

แบบสำรวจมีความคาดหวังต่อประเด็นท่านสามารถตัดสินใจในการเจรจาข้อตกลงกับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้

อย่างสมัครใจและเป็นอิสระมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ๙.๔๔ รองลงมาคือ ประเด็นการเข้าสู่กระบวนการ 

ไกล่เกล่ียฯ ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหาหนี้ได้ คะแนนเฉล่ีย ๙.๑๒ ถัดมาคือ ประเด็นผู้ไกล่เกล่ีย

ข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส และไม่เอื ้อประโยชน์ต่อผู้ใด คะแนนเฉลี่ย ๙.๐๐ จากนั้นประเด็น 

การไกล่เกลี่ยฯ เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถเจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้ และประเด็นท่านสามารถ  

ยื่นข้อเสนอในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี มีคะแนนเฉลี่ยที่เท่ากันคือ ๘.๙๖ ตามลำดับ ขณะท่ี

ความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานจริงในการเข้ารับบริการนั้นพบว่าได้ให้ความคิดเห็นต่อประเด็น  

ท่านสามารถตัดสินใจในการเจรจาข้อตกลงกับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระว่ามีการปฏิบัติ

จริงมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๘.๗๖ รองลงมาเป็นประเด็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส และ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๔๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด คะแนนเฉลี่ย ๘.๖๘ ส่วนประเด็นสถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยฯ มีความเหมาะสมต่อ 

การเจรจา และประเด็นการไกล่เกลี่ยฯ เป็นทางเลือกหนึ่งที ่ทำให้ท่านสามารถเจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้   

มีคะแนนเฉลี่ยที่เท่ากันคือ ๘.๕๔ และประเด็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี ให้คำแนะนำเบื้องต้น เพื่อหาทางออกที่ดีและเหมาะสมให้กับท่านได้ คะแนนเฉล่ี ย ๘.๔๖ 

ตามลำดับ 

และเมื ่อนำเอาค่าเฉลี ่ยของระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงมาลบด้วยค่าเฉลี ่ยของระดับ 

ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีจะทำให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติ

จริงและระดับความคาดหวัง (คอลัมน์ที ่ ๑๐ “[๒] - [๑] ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริง และ 

ความคาดหวัง”) ในข้อคำถามของกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี ท้ัง ๙ ขอ้ มีคะแนนเฉล่ียดังนี้  

 (๑) การยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีผ่านช่องทางต่างๆ เป็นการอำนวย  

ความสะดวก (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๖๒) 

 (๒) สถานท่ีในการจัดไกล่เกล่ียฯ มีความเหมาะสมต่อการเจรจา (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๓๘) 

 (๓) การไกล่เกล่ียฯ เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีทำให้ท่านสามารถเจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้ (คะแนน

ค่าเฉล่ีย -๐.๔๒) 

 (๔) การเล่ือนนัดไกล่เกล่ียข้อพิพาท มีประโยชน์และให้โอกาสในการเจรจา เพื่อให้ได้ข้อตกลง

ท่ีเหมาะสม (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๗๖) 

 (๕) ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้คำแนะนำ

เบ้ืองต้น เพื่อหาทางออกที่ดีและเหมาะสมให้กับท่านได้ (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๓๕) 

 (๖) ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด (คะแนน

ค่าเฉล่ีย -๐.๓๒) 

 (๗) ท่านสามารถยื่นข้อเสนอในการเจรจาไกล่เกล่ียข้อพิพาทชั้นบังคับคดี (คะแนนค่าเฉล่ีย  

-๐.๘๐) 

 (๘) ท่านสามารถตัดสินใจในการเจรจาข้อตกลงกับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างสมัครใจและ

เป็นอิสระ (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๖๘) 

 (๙) การเข้าสู ่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ ไม่ยุ ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหาหนี้ได้ 

(คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๘๐) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๔๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจทุกคนมีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติจริงของ

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีอยู่ในระดับที่แย่กว่าระดับความคาดหวังในทุกประเด็น ด้วย 

ค่าความแตกต่างท่ีปรากฏให้เห็นนั้นมีค่าเป็น “ลบ” ดังคะแนนค่าเฉล่ียท่ีระบุไว้ในข้างต้น 

 กระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

ในส่วนของระดับความคาดหวังต่อกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายพบว่า 

ผู้ตอบแบบสำรวจมีความคาดหวังต่อประเด็นความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉล่ียส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้

เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๙.๘๖ รองลงมาคือ ประเด็นความถูกต้องในการคำนวณเงิน

และยอดหนี้ต่าง ๆ คะแนนเฉล่ีย ๙.๘๐ ถัดมาคือ ประเด็นความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชีแบ่ง

ทรัพย์สิน คะแนนเฉลี่ย ๙.๗๓ ประเด็นการได้รับแจ้งขั้นตอน วิธีการ สิทธิในการตรวจสอบ และคัดค้านบญัชี 

รับจ่าย หรือบัญชีแบ่งทรัพย์สิน คะแนนเฉลี ่ย ๙.๔๗ และประเด็นการจ่ายเง ินจากการเฉลี ่ยทรัพย์ใน 

คดีล้มละลายผ่านระบบ E-Payment ทำให้ท่านได้รับความสะดวกและรวดเร็ว คะแนนเฉล่ีย ๙.๓๖ ตามลำดับ 

ขณะท่ีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานจริงในการเข้ารับบริการนั้นพบว่าได้ให้ความคิดเห็นต่อประเด็น

ความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉลี่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ว่ามีการปฏิบัติจริง 

มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๙.๕๐ รองลงมาเป็นประเด็นความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชีแบ่ง

ทรัพย์สิน ประเด็นความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหนี้ต่าง ๆ ประเด็นการจ่ายเงินจากการเฉล่ียทรัพย์

ในคดีล้มละลายผ่านระบบ E-Payment ทำให้ท่านได้รับความสะดวกและรวดเร็ว และประเด็นการได้รับแจ้ง

ขั้นตอน วิธีการ สิทธิในการตรวจสอบ และคัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชีแบ่งทรัพย์สิน ซึ่งมีคะแนนเฉล่ีย 

๙.๓๓ ๙.๒๐ ๙.๐๐ และ ๘.๖๐ ตามลำดับ 

และเมื ่อนำเอาค่าเฉลี ่ยของระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงมาลบด้วยค่าเฉลี ่ยของระดับ 

ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีจะทำให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติ

จริงและระดับความคาดหวัง (คอลัมน์ที ่ ๑๐ “[๒] - [๑] ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริง และ 

ความคาดหวัง”) ในข้อคำถามของกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายทั้ง ๕ ข้อ มีคะแนน

เฉล่ียดังนี้  

 (๑) การได้รับแจ้งขั้นตอน วิธีการ สิทธิในการตรวจสอบ และคัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชี

แบ่งทรัพย์สิน (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๘๗) 

 (๒) ความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหนี้ต่าง ๆ (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๖๐) 

 (๓) ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชีแบ่งทรัพย์สิน (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๔๐) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๔๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 (๔) ความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉลี่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื ่อชำระหนี้ให้แก่

เจ้าหนี้ (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๓๖) 

 (๕) การจ่ายเงินจากการเฉล่ียทรัพย์ในคดีล้มละลายผ่านระบบ E-Payment ทำให้ท่านได้รับ

ความสะดวกและรวดเร็ว (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๓๖) 

โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจทุกคนมีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติจริงของ

กระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลายอยู่ในระดับท่ีแย่กว่าระดับความคาดหวังในทุกประเด็น 

ด้วยค่าความแตกต่างท่ีปรากฏให้เห็นนั้นมีค่าเป็น “ลบ” ดังคะแนนค่าเฉล่ียท่ีระบุไว้ในข้างต้น 

 กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 

ในส่วนของระดับความคาดหวังต่อกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด พบว่า ผู้ตอบ 

แบบสำรวจมีความคาดหวังต่อประเด็นเจ้าหน้าที่ที่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม โปร่งใส และ

ไม่เอื ้อประโยชน์ต่อผู ้ใดมากที ่สุด คะแนนเฉลี ่ย ๙.๒๖ รองลงมาคือ ประเด็นความสมเหตุสมผลและ 

ความน่าเชื่อถือในการประเมินราคาของทรัพย์ที่ขายทอดตลาด และประเด็นการอธิบายหลักเกณฑ์ขั้นตอน 

วิธ ีการ คำแนะนำ คำเตือนและข้อสัญญาในประกาศขายทอดตลาดมีความชัดเจนและง่ายต่อการทำ  

ความเข้าใจ ซึ่งมีคะแนนเฉล่ียเท่ากันคือ ๙.๑๘ ถัดมาเป็นประเด็นสามารถทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาด

ได้อย่างสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึง คะแนนเฉลี่ย ๙.๐๘ และประเด็นความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลใน

ประกาศขายทอดตลาด คะแนนเฉลี่ย ๙.๐๒ ตามลำดับ ขณะท่ีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานจริงใน 

การเข้ารับบริการนั ้นพบว่า ได้ให้ความคิดเห็นต่อประเด็นเจ้าหน้าที ่ที ่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์มี 

ความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใดว่ามีการปฏิบัติจริงมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย ๘.๕๘ รองลงมา

เป็นประเด็นการอธิบายหลักเกณฑ์ขั้นตอน วิธีการ คำแนะนำ คำเตือนและข้อสัญญาในประกาศขายทอดตลาด

มีความชัดเจนและง่ายต่อการทำความเข้าใจ คะแนนเฉลี่ย ๘.๕๖ ส่วนประเด็นความสมเหตุสมผลและ 

ความน่าเชื ่อถือในการประเมินราคาของทรัพย์ที ่ขายทอดตลาด ประเด็นสามารถทราบข้อมูลประกาศ 

ขายทอดตลาดได้อย่างสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึง และประเด็นความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในประกาศ

ขายทอดตลาด มีคะแนนเฉล่ีย ๘.๕๒ ๘.๔๖ และ ๘.๔๒ ตามลำดับ 

และเมื ่อนำเอาค่าเฉลี ่ยของระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงมาลบด้วยค่าเฉลี ่ยของระดับ 

ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีจะทำให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติ

จริงและระดับความคาดหวัง (คอลัมน์ที ่ ๑๐ “[๒] - [๑] ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริง และ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๔๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ความคาดหวัง”) ในข้อคำถามของกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ท้ัง ๘ ข้อ มีคะแนนเฉล่ีย

ดังนี้  

 (๑) สามารถทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาดได้อย่างสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึง  

(คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๖๒) 

 (๒) ระยะเวลาที่ประกาศขายทอดตลาดก่อนถึงวันขายมีความเหมาะสม (คะแนนค่าเฉล่ีย  

-๐.๗๐) 

 (๓) ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในประกาศขายทอดตลาด (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๖๐) 

 (๔) คดีที่มีการงดการขายมีการประกาศแจ้งสาเหตุงดขายได้อย่างชัดเจน (คะแนนค่าเฉล่ีย  

-๐.๙๘) 

 (๕) ความสมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือในการประเมินราคาของทรัพย์ที่ขายทอดตลาด 

(คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๖๖) 

 (๖) การอธิบายหลักเกณฑ์ขั ้นตอน วิธีการ คำแนะนำ คำเตือนและข้อสัญญาในประกาศ 

ขายทอดตลาดมีความชัดเจนและง่ายต่อการทำความเข้าใจ (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๖๒) 

 (๗) เจ้าหน้าท่ีท่ีทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อ

ผู้ใด (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๖๘) 

 (๘) ความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ ต้ังแต่การลงทะเบียน วางหลักประกัน ชำระราคา 

ขอขยายเวลาวางเงิน หรือการโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๗๒) 

โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจทุกคนมีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติจริงของ

กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดอยู่ในระดับท่ีแย่กว่าระดับความคาดหวังในทุกประเด็น ด้วย 

ค่าความแตกต่างท่ีปรากฏให้เห็นนั้นมีค่าเป็น “ลบ” ดังคะแนนค่าเฉล่ียท่ีระบุไว้ในข้างต้น 

 กระบวนการวางทรัพย์ 

ในส่วนของระดับความคาดหวังต่อกระบวนการวางทรัพย์ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจมีความคาดหวัง

ต่อประเด็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์ท่ีมีอยู่เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้ข่าวสารของท่าน 

ประเด็นเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ชี้แจงขั้นตอน วิธีการวางทรัพย์ และให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน ประเด็น 

การวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้ท่านมั่นใจว่าหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ได้ ประเด็นเจ้าหน้าที่มีความเป็น  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๔๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

มืออาชีพ และให้บริการด้วยความเต็มใจ ประเด็นกระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีมีความสะดวก 

รวดเร็ว และประเด็นการเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ เป็นการอำนวย 

ความสะดวกต่อท่านมากท่ีสุดในคะแนนเฉล่ียท่ีเท่ากันทุกประเด็น นั่นคือ ๙.๘๖ ขณะท่ีความคิดเห็นต่อระดับ

การปฏิบัติงานจริงในการเข้ารับบริการนั้นพบว่า ได้ให้ความคิดเห็นต่อประเด็นเจ้าหน้าท่ีมีความเป็นมืออาชีพ 

และให้บริการด้วยความเต็มใจว่ามีการปฏิบัติจริงมากที ่สุด คะแนนเฉลี่ย ๙.๑๔ รองลงมาเป็นประเด็น 

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์ที่มีอยู่เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้ข่าวสารของท่าน ประเด็น

เจ้าหน้าท่ีให้คำปรึกษา ช้ีแจงขั้นตอน วิธีการวางทรัพย์ และให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน ประเด็นการวางทรัพย์

ของกรมบังคับคดี ทำให้ท่านมั ่นใจว่าหลุดพ้นจากการเป็นหนี ้ได้  และประเด็นการเปิดช่องทางให้มี  

การวางทรัพย์ผ่านสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน  มีคะแนนเฉลี่ยใน 

ทุกประเด็น ๙.๐๐ เท่ากัน และท้ายที่สุดคือประเด็นกระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีมีความสะดวก 

รวดเร็ว คะแนนเฉล่ีย ๘.๕๗ ตามลำดับ 

และเมื ่อนำเอาค่าเฉลี ่ยของระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงมาลบด้วยค่าเฉลี ่ยของระดับ 

ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีจะทำให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติ

จริงและระดับความคาดหวัง (คอลัมน์ที ่ ๑๐ “[๒] - [๑] ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริง และ 

ความคาดหวัง”) ในข้อคำถามของกระบวนการวางทรัพย์ ท้ัง ๖ ข้อ มีคะแนนเฉล่ียดังนี้ 

 (๑) ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์ท่ีมีอยู่เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้ข่าวสาร

ของท่าน (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๘๖) 

 (๒) เจ้าหน้าท่ีให้คำปรึกษา ช้ีแจงขั้นตอน วิธีการวางทรัพย์ และให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน 

(คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๘๖) 

 (๓) การวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้ท่านมั่นใจว่าหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ได้ (คะแนน

ค่าเฉล่ีย -๐.๘๖) 

 (๔) เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการด้วยความเต็มใจ (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๗๑) 

 (๕) กระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีมีความสะดวก รวดเร็ว (คะแนนค่าเฉล่ีย -๑.๒๙) 

 (๖) การเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ เป็นการอำนวย

ความสะดวกต่อท่าน (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๘๖) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๔๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจทุกคนมีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติจริงของ

กระบวนการวางทรัพย์ อยู่ในระดับท่ีแย่กว่าระดับความคาดหวังในทุกประเด็น ด้วยค่าความแตกต่างท่ีปรากฏ

ให้เห็นนั้นมีค่าเป็น “ลบ” ดังคะแนนค่าเฉล่ียท่ีระบุไว้ในข้างต้น 

ตาราง ๓๒ ระดับความพึงพอใจโดยรวมในการรับบริการจากกระบวนการบังคับคดี 

กระบวนการ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม ๘.๔๕ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๗ 

กระบวนการบังคับคดีแพ่ง  ๘.๕๑ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๙ 

กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย  ๘.๘๖ ๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๙๐ 

กระบวนการฟืน้ฟูกจิการของลูกหนี้  ๘.๕๐ ๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒.๑๒ 

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชัน้บังคับคดี  ๘.๕๘ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๐ 

กระบวนการการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย  

๙.๐๗ ๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๙๒ 

กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด  ๘.๑๖ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๗๑ 

กระบวนการวางทรัพย์  ๘.๕๗ ๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๒ 

 

จากตาราง ๓๒ ระดับความพึงพอใจโดยรวมในการรับบริการจากกระบวนการบังคับคดี แสดงให้เห็น

ว่า ผู้ตอบแบบสำรวจมีระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการของกระบวนการบังคับคดีในภาพรวมเฉล่ีย ๘.๔๕ 

คะแนน และเมื่อจำแนกตามกระบวนการนั้นพบว่า ได้มีระดับความพึงพอใจในกระบวนการการติดตามและ

เฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลายมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย ๙.๐๗ คะแนน รองลงมาคือ พึงพอใจในกระบวนการ

บังคับคดีล้มละลาย ค่าเฉลี่ย ๘.๘๖ จากนั้นเป็นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ค่าเฉลี่ย ๘.๕๘ 

คะแนน กระบวนการวางทรัพย์ ค่าเฉลี่ย ๘.๕๗ คะแนน กระบวนการบังคับคดีแพ่ง ค่าเฉลี่ย ๘.๕๑ คะแนน 

กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ค่าเฉลี่ย ๘.๕๐ คะแนน และสุดท้ายคือ กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/ 

การขายทอดตลาด มีค่าเฉล่ีย ๘.๑๖ ตามลำดับ  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๕๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๓๓ ความพึงพอใจในการเข้ารับบริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง ๑๒ เดือนท่ีผ่านมา 

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

๑. สถานท่ีนั่งรอ หรือนั่งรับบริการ  ๗.๔๔ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒.๑๖ 

๒. การมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ ๗.๘๖ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒.๑๑ 

๓. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ  ๗.๖๖ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒.๑๔ 

๔. การมีบริการแสดงสถานะการทำงานของเจ้าหน้าท่ี ๗.๙๒ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๙๗ 

 

จากตาราง ๓๓ ความพึงพอใจในการเข้ารับบริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง ๑๒ เดือนท่ี

ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมากต่อสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก

เมื่อเข้ารับบริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วให้ความพึงพอใจ 

ในด้านการมีบริการแสดงสถานะการทำงานของเจ้าหน้าที่มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๗.๙๒ คะแนน นอกนั้นเป็น 

ความพึงพอใจในด้านการมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ และด้านสถานท่ี  

นั่งรอ หรือนั่งรับบริการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย ๗.๘๖ ๗.๖๖ และ ๗.๔๔ คะแนน ตามลำดับ 

ตาราง ๓๔ ความคิดเห็นต่อการเปรียบเทียบการทำงานของเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีในอดีตท่ีผ่านมากับปัจจุบัน 

การทำงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี จำนวน (คน) ร้อยละ 

๑. ดีข้ึน ๑๒๔ ๖๒.๐๐ 

๒. เหมือนเดิม ๕๗ ๒๘.๕๐ 

๓. แย่ลง ๗ ๓.๕๐ 

๔. ไม่มีความเห็นเนื่องจากเพิ่งเคยใช้บริการ (ไม่นาน ไม่ถึง ๑๒ เดือน) ๑๒ ๖.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 

จากตาราง ๓๔ ความคิดเห็นต่อการเปรียบเทียบการทำงานของเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีในอดีตท่ีผ่าน

มากับปัจจุบัน พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๒.๐๐ ระบุว่า เจ้าหน้าท่ีของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน

นั้นมีการทำงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการทำงานในอดีตที่ผ่านมา ส่วนร้อยละ ๒๘.๕๐ กล่าวว่า การทำงานของ

เจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีนั้นเหมือนเดิมหรือไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ และมีเพียงร้อยละ ๓.๕๐ เท่านั้นท่ีระบุว่า 

แย่ลง นอกจากนี้ยังมีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๖.๐๐ ท่ียังไม่มีความเห็นใด ๆ ต่อเรื่องดังกล่าวด้วยเพิ่งเคยใช้

บริการ หรือใช้บริการไม่ถึง ๑๒ เดือน   



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๕๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๓๕ อุปสรรคหรือปัญหาจากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี 

อุปสรรคหรือปัญหา จำนวน (คน) ร้อยละ 

๑. ไม่พบอุปสรรค หรือปัญหา ๘๑ ๔๐.๕๐ 

๒. พบอุปสรรค หรือปัญหา ๑๑๙ ๕๙.๕๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 

จากตาราง ๓๕ อุปสรรคหรือปัญหาจากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี แสดงให้

เห็นว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๙.๕๐ พบว่า พบอุปสรรค หรือปัญหาจากการรับบริการหรือมี  

ส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังเช่น อัตรากำลังของบุคลากรไม่เพียงพอกับ

จำนวนสำนวนคดีที่มีอยู่ ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากและล่าช้า ทั้งในแง่ของระบบงานและกระบวนการทำงาน 

ช่องทางการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความซับซ้อน และยังไม่เสถียรหรือมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ

ต่อการใช้งาน และสถานที ่และสิ ่งอำนวยความสะดวกยังคงมีไม่ครอบคุลมหรือไม่สามารถช่วยอำนวย 

ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานท่ีต้ังของหน่วยงานและอุปกรณ์/เครื่องมือ

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสำรวจท่ีเหลือร้อยละ ๔๐.๕๐ ก็ได้ระบุว่า ไม่พบอุปสรรค

หรือปัญหาจากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๕๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๕) ผลการสำรวจ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสำรวจ 

 

ภาพประกอบ ๑๖ เพศของผู้ตอบแบบสำรวจ 

 

 

ภาพประกอบ ๑๗ ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสำรวจ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๕๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๑๘ ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสำรวจ 

 

 

ภาพประกอบ ๑๙ อาชีพประจำของผู้ตอบแบบสำรวจ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๕๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๒๐ รายได้ส่วนตัวเฉล่ียต่อเดือนของผู้ตอบแบบสำรวจ 

 

 

ภาพประกอบ ๒๑ รายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนของผู้ตอบแบบสำรวจ  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๕๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 จากภาพประกอบ ๑๖-๒๑ แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน ๒๐๐ คนนั้น 

แสดงให้เห็นว่ามีรายละเอียดของผลการสำรวจดังนี้ 

 ข้อมูลท่ัวไปด้านเพศของผู้ตอบแบบสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ ๕๗.๐๐ และเป็นเพศ

หญิง ร้อยละ ๔๓.๐๐ ส่วนในด้านช่วงอายุ พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี  

ร้อยละ ๓๕.๐๐ รองลงมาคือ อายุ ๔๑-๕๐ ปี ร้อยละ ๒๗.๕๐ และอายุต่ำกว่า ๓๐ ปี ร้อยละ ๑๘.๕๐ นอกนั้น

เป็นผู้ท่ีอยู่ในช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี และอายุ ๖๑ ปีข้ึนไป ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๐ และร้อยละ ๓.๕๐ ตามลำดับ 

ต่อมาด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจจบระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็น 

ร้อยละ ๗๕.๕๐ รองลงมาคือ ระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ระดับอนุปริญญา/ปวส. และมัธยมศึกษา

ตอนต้น ร้อยละ ๑๕.๐๐ ๖.๐๐ และ ๒.๕๐ ตามลำดับ และจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ และด้านอาชีพประจำ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจมากกว่า ๑ ใน ๒ เป็นพนักงาน

บริษัทเอกชน หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐ รองลงมาคือ ประกอบอาชีพอื่น ๆ ร้อยละ ๑๘.๕๐ ถัดมาคือ  

ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ ๙.๕๐ ข้าราชการ ร้อยละ ๖.๐๐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ ๓.๐๐ และรับจ้าง

ทั่วไป ร้อยละ ๒.๕๐ ตามลำดับ โดยมีส่วนน้อยท่ีเป็นเจ้าของกิจการ และเกษตรกร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ 

และ ๑.๐๐ ตามลำดับ 

ข้อมูลทั่วไปด้านระดับรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มีระดับรายได้

ประมาณ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ร้อยละ ๔๔.๕๘ และส่วนน้อยที่มีรายได้ประมาณ ๔๐,๐๐๑ - 

๕๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒.๔๑ ในขณะที่ข้อมูลทั่วไปด้านระดับรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อ

เดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ ร้อยละ ๒๖.๖๗ มีรายได้ประมาณ ๓๐,๐๐๑ – ๔๐,๐๐๐ บาทต่อ

เดือน และส่วนน้อยมีรายได้ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ ๗.๒๗  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๕๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๖) ผลการสำรวจในประเด็นการรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี จำแนก

ตามกระบวนการ 

ตาราง ๓๖ ร้อยละการรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี จำแนกตามกระบวนการ 

การรับรู้และความเขา้ใจ 
ต่อบทบาทหน้าที่ของ 

กรมบังคับคดี 

กระบวนการ  

คดีแพ่ง  

คดีล้มละลาย  

การฟื้นฟูกิจการ 
ของลูกหนี้  

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดี  

การติดตามและเฉลี่ย
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  

การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

การวางทรัพย ์ 

๑. บังคับคดีแพ่งตาม 
คำพิพากษา หรือคำสั่งศาล  

๙๘.๘๑ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๘.๔๖ ๘๖.๖๗ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๒. บังคับคดีล้มละลายตาม
คำสั่งศาล 

๗๐.๒๔ ๘๗.๕๐ ๑๐๐.๐๐ ๗๓.๐๘ ๑๐๐.๐๐ ๖๔.๐๐ ๗๑.๔๓ 

๓. ดำเนินการคดีฟ้ืนฟูกิจการ
ตามคำสั่งศาล  

๕๙.๕๒ ๗๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๖๙.๒๓ ๗๓.๓๓ ๕๘.๐๐ ๘๕.๗๑ 

๔. การรับวางทรัพย์จากลูกหน้ี
หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์ 

๗๖.๑๙ ๗๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๗๗ ๘๐.๐๐ ๗๘.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี  

๗๙.๗๖ ๗๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๖.๑๕ ๘๖.๖๗ ๘๒.๐๐ ๘๕.๗๑ 

๖. ทำบัญชีแสดงรายการ 
รับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สิน 
เพ่ือจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๘๐.๙๕ ๗๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๗๖.๙๒ ๘๖.๖๗ ๘๖.๐๐ ๗๑.๔๓ 

๗. การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

๘๘.๑๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๗๗ ๙๓.๓๓ ๙๘.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม (%) ๗๙.๐๘ ๘๓.๙๓ ๙๒.๘๖ ๘๐.๗๗ ๘๖.๖๗ ๘๐.๘๖ ๘๗.๗๖ 

หมายเหตุ:     หมายถึง ค่าเฉลี่ยโดยรวมมากท่ีสุด 

        หมายถึง ค่าเฉลี่ยโดยรวมน้อยที่สุด 

        หมายถึง ประเด็นที่แต่ละกระบวนการมีการรับรู้และเข้าใจมากท่ีสุด 

        หมายถึง ประเด็นที่แต่ละกระบวนการมีการรับรู้และเข้าใจน้อยที่สุด 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๕๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 จากการพิจารณาตาราง ๓๖ ร้อยละการรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 

จำแนกตามกระบวนการ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  

มีการรับรู ้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที ่ของกรมบังคับคดีมากที ่สุด ร้อยละ ๙๒.๘๖ รองลงมาคือ 

กระบวนการวางทรัพย์ และกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย ร้อยละ ๘๗.๗๖ และร้อยละ ๘๓.๙๓ ตามลำดับ 

ในขณะท่ีกระบวนการบังคับคดีแพ่งนั้นมีการรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดีน้อยท่ีสุด 

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๘ ทั้งนี้ประเด็นที่ผู ้รับบริการในแต่ละกระบวนการรับรู ้และเข้าใจมากที ่สุด  คือ  

การบังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล ส่วนประเด็นที่ผู้รับบริการในแต่ละกระบวนการรับรู้และ

เข้าใจน้อยท่ีสุด คือ การดำเนินการคดีฟื้นฟูกิจการตามคำส่ังศาล 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๕๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๗) ผลการสำรวจในประเด็นการรับรู้บทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดีที่ส่งผลดีหรือ

เป็นประโยชน์ จำแนกตามกระบวนการ 

ตาราง ๓๗ คะแนนเฉลี่ยการรับรู้บทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดีที่ส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์  
จำแนกตามกระบวนการ 

เรื่อง 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง  

คดีล้มละลาย  

การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  

การติดตามและ 
เฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

การวางทรัพย ์ 

๑. ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา 
(เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ีและ
ลูกหน้ีได้ชำระหน้ี) 

๘.๘๖ ๙.๐๐ ๙.๐๐ ๘.๑๕ ๙.๐๗ ๘.๒๙ ๙.๔๓ 

๒. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี เปิดโอกาสให้
เข้าถึงความยุติธรรมอย่าง 
เท่าเทียม อันเป็นการลด 
ความเหลื่อมล้ำในสังคม 

๘.๔๖ ๘.๘๘ ๙.๐๐ ๘.๒๒ ๘.๕๓ ๘.๒๒ ๙.๒๙ 

๓. ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง 
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยการผลักดันทรัพย์สิน 
ออกสู่ระบบ 

๘.๔๒ ๘.๓๘ ๙.๐๐ ๘.๓๐ ๘.๗๓ ๘.๒๐ ๘.๗๑ 

๔. กฎหมายและกระบวนการ
บังคับคดีมคีวามเหมาะสม 
ส่งผลต่อการจัดอันดับ 
ความยากง่ายในการประกอบ
ธุรกิจของนักลงทุนจาก
ต่างประเทศ (Ease of Doing 
Business) ของธนาคารโลก 

๘.๐๙ ๘.๓๘ ๖.๕๐ ๗.๕๙ ๘.๔๐ ๗.๙๔ ๘.๔๓ 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๘.๔๖ ๘.๖๖ ๘.๓๘ ๘.๐๖ ๘.๖๘ ๘.๑๖ ๘.๙๖ 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๕๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

หมายเหตุ:     หมายถึง คะแนนเฉลี่ยโดยรวมมากท่ีสุด 

        หมายถึง คะแนนเฉลี่ยโดยรวมน้อยที่สุด 

        หมายถึง ประเด็นที่แต่ละกระบวนการมีการรับรู้มากท่ีสุด 

        หมายถึง ประเด็นที่แต่ละกระบวนการมีการรับรู้น้อยที่สุด 

 

จากการพิจารณาตาราง ๓๗ คะแนนเฉลี่ยการรับรู้บทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดท่ีี

ส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ จำแนกตามกระบวนการ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจท่ีเข้ามารับบริการในกระบวนการ

วางทรัพย์มีการรับรู้ในบทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดีที่ส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์มากที่สุด  

คะแนนเฉลี่ย ๘.๙๖ รองลงมาคือ กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย และกระบวนการ

บังคับคดีล้มละลาย คะแนนเฉลี่ย ๘.๖๘ และคะแนนเฉลี่ย ๘.๖๖ ตามลำดับ ในขณะที่กระบวนการไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาทชั้นบังคับคดีนั้นรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดีที่ส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์

น้อยท่ีสุด ซึ่งคิดเป็นคะแนนเฉล่ีย ๘.๐๖ ท้ังนี้ประเด็นท่ีผู้รับบริการในแต่ละกระบวนการรับรู้ว่าส่งผลดีหรือเป็น

ประโยชน์มากที่สุด คือ เรื่องได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้และลูกหนี้ได้ชำระหนี้)  ส่วน

ประเด็นที่ผู้รับบริการในแต่ละกระบวนการรับรู้ว่าส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์น้อยที่สุด คือ เรื่องกฎหมายและ

กระบวนการบังคับคดีมีความเหมาะสม ส่งผลต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของนักลงทุน

จากต่างประเทศ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๖๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๘) ผลการสำรวจในประเด็นความคิดเห็นและความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี จำแนกตาม

กระบวนการ 

ตาราง ๓๘ คะแนนเฉล่ีย ความคิดเห็นและความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี จำแนกตามกระบวนการ 

ความเชื่อมั่นต่อ 
กระบวนการบังคับคดี 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง  

คดีล้มละลาย  

การฟื้นฟูกิจการ 
ของลูกหนี้  

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดี  

การติดตามและเฉลี่ย
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   

การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

การวางทรัพย ์ 

๑. การบังคับคดีโดยภาพรวม  ๘.๙๑ ๙.๕๐ ๙.๐๐ ๘.๙๑ ๘.๘๗ ๘.๖๒ ๙.๑๔ 
๒. การบังคับคดีแพ่ง  ๘.๘๕ 

      

๓. การบังคับคดีล้มละลาย  
 

๘.๗๕ 
     

๔. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี  
  

๙.๐๐ 
    

๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี  

   
๘.๙๐ 

   

๖. การติดตามและ 
เฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  

    
๘.๖๔ 

  

๗. การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

     
๘.๘๐ 

 

๘. การวางทรัพย์  
      

๙.๕๐ 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๘.๘๘ ๙.๕๐ ๙.๐๐ ๘.๙๑ ๘.๘๗ ๘.๖๒ ๙.๑๔ 

 

หมายเหตุ:     หมายถึง คะแนนเฉลี่ยโดยรวมมากท่ีสุด 

        หมายถึง คะแนนเฉลี่ยโดยรวมน้อยที่สุด 

        หมายถึง ประเด็นที่แต่ละกระบวนการมีความเชื่อมั่นมากท่ีสุด 

        หมายถึง ประเด็นที่แต่ละกระบวนการมีความเชื่อมั่นน้อยที่สุด 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๖๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จากการพิจารณาตาราง ๓๘ คะแนนเฉลี่ย ความคิดเห็นและความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี 

จำแนกตามกระบวนการ พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในกระบวนการบังคับคดีล้มละลายมี  

ความเชื่อมั ่นต่อกระบวนการบังคับคดีในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๙.๕๐ รองลงมาคือ กระบวนการ 

วางทรัพย์ คะแนนเฉลี่ย ๙.๑๔ และกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ คะแนนเฉลี่ย ๙.๐๐ ตามลำดับ 

ในขณะที่กระบวนการการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดนั้นมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีใน

ระดับน้อยท่ีสุด ซึ่งคิดเป็นคะแนนเฉล่ีย ๘.๖๒ ท้ังนี้กระบวนการบังคับคดีท่ีผู้รับบริการในแต่ละกระบวนการให้ 

ความเชื่อมั่นมากที่สุด คือ การบังคับคดีโดยภาพรวม ส่วนประเด็นท่ีผู้รับบริการในแต่ละกระบวนการเชื่อมั่น

น้อยท่ีสุดยังคงไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด ด้วยยังคงอยู่ระหว่างรอผลการจัดเก็บข้อมูล 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๖๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๙) ผลการสำรวจในประเด็นความคาดหวัง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี จำแนกตามกระบวนการ 

ตาราง ๓๙ คะแนนเฉล่ียความคาดหวัง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบงัคับคดี จำแนกตามกระบวนการ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

กระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม 
๑. การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ 
กรมบังคับคดีที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม 
มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชน
อย่างมีคุณภาพ” 

๙.๐๐ ๘.๒๐ ๙.๗๕ ๙.๓๘ ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ๘.๙๖ ๘.๑๕ ๙.๔๓ ๙.๐๐ ๘.๘๖ ๗.๘๔ ๑๐.๐๐ ๘.๗๑ 

๒. การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าท่ีเพียงพอ วัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยี มีความทันสมัย พร้อม
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๘.๗๖ ๗.๕๖ ๙.๖๓ ๘.๑๓ ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ๘.๔๘ ๗.๘๑ ๙.๒๗ ๘.๓๓ ๘.๖๗ ๗.๒๐ ๙.๘๖ ๘.๒๙ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๖๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๓. อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี  

๙.๐๘ ๘.๒๗ ๙.๕๐ ๘.๖๓ ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ๘.๙๓ ๘.๕๙ ๙.๖๗ ๘.๙๓ ๘.๘๒ ๗.๕๙ ๑๐.๐๐ ๘.๗๑ 

๔. ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี  ๙.๒๑ ๘.๔๑ ๙.๘๘ ๙.๑๓ ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ๙.๑๑ ๘.๕๙ ๙.๖๗ ๙.๑๓ ๙.๑๔ ๗.๘๖ ๑๐.๐๐ ๘.๗๑ 
๕. มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/แอปพลิเคชัน  

๘.๙๐ ๗.๕๙ ๙.๓๘ ๘.๕๐ ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ๘.๗๗ ๘.๓๓ ๘.๘๖ ๗.๘๕ ๘.๘๐ ๗.๔๕ ๙.๕๗ ๘.๒๙ 

๖. ความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการดำเนินการ
และการบริการ  

๙.๓๗ ๘.๘๑ ๙.๘๘ ๙.๒๕ ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ๙.๐๐ ๘.๘๕ ๙.๖๗ ๙.๐๗ ๙.๑๒ ๘.๓๓ ๑๐.๐๐ ๘.๘๖ 

๗. ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและ 
การให้บริการ  

๙.๒๖ ๘.๕๔ ๙.๘๘ ๙.๒๕ ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ๙.๔๔ ๘.๘๙ ๙.๔๗ ๙.๐๐ ๙.๐๖ ๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ๘.๕๗ 

๘. ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค  

๙.๑๔ ๘.๒๑ ๙.๘๘ ๙.๑๓ ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ๙.๒๖ ๘.๖๗ ๙.๕๐ ๘.๘๕ ๘.๙๐ ๗.๗๖ ๑๐.๐๐ ๘.๔๓ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๖๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๙. เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ 
โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรือการจัดประชุม  
เป็นต้น  

๙.๐๔ ๘.๐๘ ๙.๓๘ ๙.๐๐ ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ๘.๙๓ ๘.๔๔ ๙.๓๓ ๘.๓๓ ๘.๘๖ ๗.๗๕ ๑๐.๐๐ ๘.๒๙ 

๑๐. การจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ 
แนะนำ ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น  

๘.๙๙ ๘.๒๒ ๙.๖๓ ๙.๑๓ ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ๘.๘๑ ๘.๓๐ ๙.๔๐ ๘.๕๗ ๘.๙๒ ๗.๘๖ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ 

๑๑. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเก่ียวกับ
ข้ันตอนหรือวิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อ
การเข้าใจ 

๙.๒๗ ๘.๙๘ 
  

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๘.๘๕ ๘.๒๓ ๙.๔๗ ๘.๖๐ ๙.๐๘ ๘.๔๖ ๙.๘๖ ๙.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๙.๐๙ ๘.๒๖ ๙.๖๘ ๘.๙๕ ๑๐.๐๐ ๘.๖๔ ๘.๙๖ ๘.๔๔ ๙.๔๓ ๘.๗๐ ๘.๙๓ ๗.๘๓ ๙.๙๔ ๘.๕๓ 
๑. กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๖๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๑. การแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง  และ
เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย  

๙.๒๗ ๘.๙๘ 
              

          
๒. การแจ้งการยึดทรัพย์มีความรวดเร็ว  ๘.๙๗ ๘.๒๘                         
๓ . การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง 
และเป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย  

๙.๑๙ ๘.๘๑ 
              

          
๔. การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องมีความรวดเร็ว  ๙.๐๙ ๘.๕๗                         
๕. พนักงานเดินหมายสามารถส่งหมายให้แก่
คู่ความได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

๙.๑๒ ๘.๕๔ 
              

          
๖. กรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดี
เป็นไปอย่างเหมาะสม 

๙.๐๖ ๘.๔๙ 
              

          
๗. การดำเนินการบังคับคดี มีความเป็นธรรม 
โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด  

๙.๒๗ ๘.๘๔ 
              

          



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๖๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๘. ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการ 
รับจ่ายเงิน  

๙.๒๔ ๘.๙๐ 
              

          
๙. ศูนย์ One Stop Service มีความสะดวกใน 
การติดต่อขอรับบริการ (เฉพาะสำนักงานฯ ๑- ๖ 
ในส่วนกลางเท่าน้ัน) 

๘.๗๗ ๗.๙๕ 

              

          
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๙.๑๑ ๘.๖๐             

๒. กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 
ฝ่ายลูกหน้ี                             

๑. การรับทราบหมายเรียกลูกหน้ีให้มารายงานตัว
และการไปไต่สวนที่ศาล  

    - -           
          



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๖๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๒. การรวบรวมทรัพย์สินและการจัดการ 
ทรัพย์สินลูกหน้ีมีความเป็นธรรม โปร่งใส  
และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด  

    - -           
          

๓. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจง สิทธิ หน้าท่ี
ของลูกหน้ี ข้ันตอน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

    - -           
          

๔. การพิจารณาอนุญาตให้ลูกหน้ีเดินทางออก 
นอกประเทศ และการกำหนดให้รายงานตัวต่อ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามข้ันตอนและ
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

    - -           

          
๕. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงข้ันตอน และ
ให้คำแนะนำในการขอรับเงินค่าเลี้ยงชีพ 

    - -           
          



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๖๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๖. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ 
และข้ันตอนในการได้รับการปลดจากล้มละลาย
ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด 

    - -           
          

ฝ่ายเจ้าหน้ี                             
๗. การทราบประกาศโฆษณาคำสัง่พิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา 
จากเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ 

    
๙.๘๖ ๘.๘๖ 

          
          

๘. การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหน้ี  
หรือนัดไต่สวนลูกหน้ีโดยเปิดเผย เป็นต้น 

    

๙.๗๑ ๘.๗๑ 

          

          



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๖๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๙. การได้รับคำชี้แจงข้ันตอน ระยะเวลา วิธีการ
เก่ียวกับการย่ืนคำขอรับชำระหน้ี และ 
การสอบสวนพยานหลักฐาน 

    

๙.๕๗ ๘.๕๗ 

          

          
๑๐. การรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สิน
ของลูกหน้ี และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหน้ี  
มีความเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้องตาม
กฎหมาย 

    

๙.๘๖ ๘.๘๖ 

          

          
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม   ๙.๗๕ ๘.๗๕           

๓. กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี  

ฝ่ายลูกหน้ี                             



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๗๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๑. การฟ้ืนฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหน้ี
สามารถดำเนินต่อไปได้          

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ 
      

          
๒. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่
การล้มละลาย          

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ 
      

          
๓. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีเป็นช่องทางหน่ึงที่
ทำให้ลูกหน้ีชำระหน้ีให้กับเจ้าหน้ีได้          

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ 
      

          
๔. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี สามารถช่วยลด
ปัญหาการว่างงานได้ส่วนหน่ึง          

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ 
      

          
๕. แผนฟ้ืนฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่
ประชุมเจ้าหน้ี มีความเป็นธรรม  

        
๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ 

      
          

คะแนนเฉลี่ย     ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐         



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๗๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ฝ่ายเจ้าหน้ี                             
๖. การได้รับคำชี้แจงข้ันตอน ระยะเวลา วิธีการ
เก่ียวกับการย่ืนคำขอรับชำระหน้ี การสอบสวน
พยานหลักฐาน และการแจ้งคำสั่งคำขอรับชำระ
หน้ี 

        

๙.๐๐ ๘.๕๐ 

      

          
๗. การเปดิช่องทางให้มีการย่ืนคำขอรับชำระหน้ี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อ
ท่าน 

        
๙.๕๐ ๘.๕๐ 

      
          

๘. การประชุมเจ้าหน้ีในคดีฟ้ืนฟูกิจการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการอำนวยความสะดวกต่อ
ท่าน 

        
๙.๕๐ ๘.๕๐ 

      
          



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๗๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๙. การย่ืนคำขอรับชำระหน้ี เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์จะมีการแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหน้ีทราบ         

๙.๕๐ ๘.๕๐ 
      

          
๑๐. การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เป็นไปตามข้ันตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย         

๙.๕๐ ๘.๕๐ 
      

          
๑๑. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีช่วยให้เจ้าหน้ี
ได้รับชำระหน้ีมากกว่าการที่ให้ลูกหน้ีล้มละลาย         

๙.๕๐ ๘.๕๐ 
      

          
คะแนนเฉลี่ย     ๙.๔๒ ๘.๕๐         

๔. กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
๑. การย่ืนคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดีผ่านช่องทางต่างๆ  
เป็นการอำนวยความสะดวก 

            
๘.๘๕ ๘.๒๓ 

  
          



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๗๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๒. สถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยฯ มีความเหมาะสม
ต่อการเจรจา             

๘.๙๒ ๘.๕๔ 
  

          
๓. การไกล่เกลี่ยฯ เป็นทางเลือกหน่ึงที่ทำให้ท่าน
สามารถเจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้             

๘.๙๖ ๘.๕๔ 
  

          
๔. การเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีประโยชน์
และให้โอกาสในการเจรจา เพ่ือให้ได้ข้อตกลงที่
เหมาะสม 

            
๘.๘๔ ๘.๐๘ 

  
          

๕. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงข้ันตอน วิธีการ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้คำแนะนำ
เบื้องต้น เพ่ือหาทางออกท่ีดีและเหมาะสม 
ให้กับท่านได้ 

            

๘.๘๑ ๘.๔๖ 

  

          



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๗๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๖. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส 
และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด             

๙.๐๐ ๘.๖๘ 
  

          
๗. ท่านสามารถย่ืนข้อเสนอในการเจรจาไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี             

๘.๙๖ ๘.๑๖ 
  

          
๘. ท่านสามารถตัดสินใจในการเจรจาข้อตกลงกับ
คู่ความอีกฝ่ายหน่ึงได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ             

๙.๔๔ ๘.๗๖ 
  

          
๙. การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ ไม่ยุ่งยาก  
ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหาหน้ีได้             

๙.๑๒ ๘.๓๒ 
  

          
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม       ๘.๙๙ ๘.๔๒       

๕. กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๗๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๑. การได้รับแจ้งข้ันตอน วิธีการ สิทธิใน 
การตรวจสอบ และคัดค้านบัญชีรับจ่าย  
หรือบัญชีแบ่งทรัพย์สิน 

                

๙.๔๗ ๘.๖๐ 

        
๒. ความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหน้ี 
ต่าง ๆ 

                
๙.๘๐ ๙.๒๐ 

        
๓ . ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่าย 
และบัญชีแบ่งทรัพย์สิน                  

๙.๗๓ ๙.๓๓ 

        
๔. ความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉลี่ยส่วนแบ่ง
ทรัพย์สินของลูกหน้ีเพ่ือชำระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ี                  

๙.๘๖ ๙.๕๐ 

        



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๗๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๕. การจ่ายเงินจากการเฉลี่ยทรัพย์ในคดี
ล้มละลายผ่านระบบ E-Payment ทำให้ท่าน
ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว  

                
๙.๓๖ ๙.๐๐ 

        
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม         ๙.๖๔ ๙.๑๓     

๖. กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด 

๑. สามารถทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาดได้
อย่างสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึง                   

  

๙.๐๘ ๘.๔๖ 

    
๒. ระยะเวลาท่ีประกาศขายทอดตลาดก่อนถึง 
วันขายมีความเหมาะสม                   

  

๙.๐๐ ๘.๓๐ 

    
๓. ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในประกาศ
ขายทอดตลาด                   

  

๙.๐๒ ๘.๔๒ 

    



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๗๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๔. คดีที่มีการงดการขายมีการประกาศแจ้ง 
สาเหตุงดขายได้อย่างชัดเจน                   

  

๘.๙๒ ๗.๙๔ 

    
๕. ความสมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือ 
ในการประเมินราคาของทรัพย์ที่ขายทอดตลาด                   

  

๙.๑๘ ๘.๕๒ 

    
๖. การอธิบายหลักเกณฑ์ข้ันตอน วิธีการ 
คำแนะนำ คำเตือนและข้อสัญญาในประกาศ 
ขายทอดตลาดมีความชัดเจนและง่ายต่อ 
การทำความเข้าใจ 

                  

  

๙.๑๘ ๘.๕๖ 

    
๗. เจ้าหน้าท่ีที่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์มี 
ความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ 
ต่อผู้ใด  

                  
  

๙.๒๖ ๘.๕๘ 

    



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๗๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๘. ความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ ต้ังแต่
การลงทะเบียน วางหลักประกัน ชำระราคา  
ขอขยายเวลาวางเงิน หรือการโอนกรรมสิทธ์ิ ฯลฯ 

                  
  

๘.๘๔ ๘.๑๒ 

    
คะแนนเฉลี่ย           ๙.๐๖ ๘.๓๖   

๗. กระบวนการวางทรัพย ์

๑. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์
ที่มีอยู่เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้ข่าวสารของ
ท่าน 

                  
      

๙.๘๖ ๙.๐๐ 

๒. เจ้าหน้าท่ีให้คำปรึกษา ชี้แจงข้ันตอน วิธีการ
วางทรัพย์ และให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน                   

      

๙.๘๖ ๙.๐๐ 

๓. การวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้ 
ท่านมั่นใจว่าหลุดพ้นจากการเป็นหน้ีได้                   

      

๙.๘๖ ๙.๐๐ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๗๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๔. เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการ
ด้วยความเต็มใจ                   

      

๙.๘๖ ๙.๑๔ 

๕. กระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี 
มีความสะดวก รวดเร็ว                   

      

๙.๘๖ ๘.๕๗ 

๖. การเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ เป็นการอำนวย
ความสะดวกต่อท่าน 

                  
      

๙.๘๖ ๙.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม             ๙.๘๖ ๘.๙๕ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๒๘๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

หมายเหตุ:     หมายถึง คะแนนเฉลี่ยโดยรวมมากท่ีสุด 

        หมายถึง คะแนนเฉลี่ยโดยรวมน้อยที่สุด 

        หมายถึง ประเด็นที่แต่ละกระบวนการมีความคาดหวัง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี มากท่ีสุด 

        หมายถึง ประเด็นที่แต่ละกระบวนการมีความคาดหวัง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีน้อยที่สุด 

   



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๘๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จากการพิจารณาตาราง ๓๙ คะแนนเฉลี ่ยความคาดหวัง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของ

กระบวนการบังคับคดี จำแนกตามกระบวนการ แสดงให้เห็นว่า  

ระดับความคาดหวัง 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการใน

กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้มีระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีเมื่อเข้า

รับบริการกับกรมบังคับคดีในประเด็นต่าง ๆ มากที ่สุด คะแนนเฉลี ่ย ๑๐.๐๐ คะแนน รองลงมาคือ 

กระบวนการวางทรัพย์ คะแนนเฉลี่ย ๙.๙๔ และกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย คะแนนเฉลี่ย ๙.๖๘ 

ตามลำดับ โดยท่ีกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดมีความคาดหวังต่อประเด็นดังกล่าวน้อยท่ีสุด 

คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๘.๙๓ ทั้งนี้ประเด็นที่ผู ้รับบริการในแต่ละกระบวนการมีความคาดหวังมากที่สุดคือ 

ประเด็นความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ และประเด็นความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและ 

การบริการ ส่วนประเด็นที่ผู้รับบริการในแต่ละกระบวนการมีความคาดหวังน้อยที่สุดคือ ประเด็นการจัดสรร

กำลังของเจ้าหน้าท่ีเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี มีความทันสมัย พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการบังคับคดีแพ่ง พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจที ่ เข ้ามารับบร ิการใน

กระบวนการบังคับคดีแพ่งมีระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีเมื่อเข้ารับบริการ

กับกรมบังคับคดีในประเด็นต่าง ๆ มากที ่สุด คะแนนเฉลี ่ย ๙.๑๑ คะแนน โดยประเด็นที ่ผู ้รับบริการ 

ในกระบวนการบังคับคดีแพ่งมีความคาดหวังมากที่สุดคือ ประเด็นการแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และ

เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และประเด็นการดำเนินการบังคับคดี มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อ

ประโยชน์ต่อผู้ใด ส่วนประเด็นท่ีมีความคาดหวังน้อยท่ีสุดคือ ประเด็นศูนย์ One Stop Service มีความสะดวก

ในการติดต่อขอรับบริการ (เฉพาะสำนักงานฯ ๑- ๖ ในส่วนกลางเท่านั้น) อย่างไรก็ตาม ระดับความคาดหวังต่อ

การปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีที่จำแนกตามกระบวนการนั้นยังอยู่ระหว่างการรอผลการจัดเก็บ

ข้อมูลในส่วนกระบวนการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนั้นผลการวิเคราะห์ท่ีสะท้อนให้เห็นในกระบวนการบังคับคดี

แพ่งจึงยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัด 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจท่ี 

เข้ามารับบริการในกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ มีระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน

ของกระบวนการบังคับคดีเมื่อเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดีในประเด็นต่าง ๆ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย  ๙.๗๕ 

คะแนน โดยประเด็นที่ผู้รับบริการในกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ มีความคาดหวัง 

มากที ่ส ุดค ือ ประเด ็นการทราบประกาศโฆษณาคำสั ่งพ ิท ักษ ์ทร ัพย์ เด ็ดขาดทางการประกาศลง 

ราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ และประเด็นการรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สิน



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๘๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ของลูกหนี้ และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย  ส่วน

ประเด็นที่มีความคาดหวังน้อยที่สุดคือ ประเด็นการได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่น 

คำขอรับชำระหนี้ และการสอบสวนพยานหลักฐาน อย่างไรก็ตาม ระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของ

กระบวนการบังคับคดีที ่จำแนกตามกระบวนการนั ้นยังอยู่ระหว่างการรอผลการจัดเก็บข้อมูลในส่วน

กระบวนการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม รวมทั้งข้อมูลจากกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะฝ่ายลูกหนี้ด้วย 

ดังนั้นผลการวิเคราะห์ท่ีสะท้อนให้เห็นในกระบวนการบังคับคดีล้มละลายจึงยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัด 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายลูกหนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจท่ี 

เข้ามารับบริการในกระบวนการฟื ้นฟูกิจการของลูกหนี้  เฉพาะฝ่ายลูกหนี ้ มีระดับความคาดหวังต่อ 

การปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีเมื่อเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดีในประเด็นต่าง ๆ มากท่ีสุด คะแนน

เฉลี่ย ๑๐.๐๐ คะแนน โดยประเด็นที่ผู้รับบริการในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้  

คาดหวังมากที่สุด คือ คาดหวังในค่าเฉลี่ยที่เท่ากันว่า ควรที่จะให้ทุกประเด็นมีการปฏิบัติจริงเมื่อต้องเข้ารับ

บริการ ท้ังในประเด็นการฟื้นฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ ประเด็นการฟื้นฟูกิจการ

ของลูกหนี้ ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่การล้มละลาย ประเด็นการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งท่ีทำให้ลูกหนี้

ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ ประเด็นการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สามารถช่วยลดปัญหาการว่างงานได้ส่วนหนึ่ง  

และประเด็นแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม  กล่าวคือ ไม่มี

ประเด็นใดที่ผู ้รับบริการในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายลูกหนี้ไม่คาดหวัง ในขณะท่ี  

ผลการวิเคราะห์กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามา 

รับบริการในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ มีระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน

ของกระบวนการบังคับคดีเมื่อเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดีในประเด็นต่าง ๆ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๙.๔๒ 

คะแนน โดยประเด็นท่ีผู้รับบริการในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ คาดหวังมากท่ีสุด 

คือ คาดหวังในค่าเฉล่ียท่ีเท่ากันว่า ควรท่ีจะให้ประเด็นดังนี้มีการปฏิบัติจริงเมื่อต้องเข้ารับบริการ ไม่ว่าจะเป็น

ประเด็นการเปิดช่องทางให้มีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อท่าน  

ประเด็นการประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน 

ประเด็นการยื่นคำขอรับชำระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทราบ ประเด็น

การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย และประเด็น 

การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้มากกว่าการที่ให้ลูกหนี้ล้มละลาย ส่วนประเด็นที่มี 

ความคาดหวังน้อยที่สุดคือ การได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้  

การสอบสวนพยานหลักฐาน และการแจ้งคำสั่งคำขอรับชำระหนี้  อย่างไรก็ตาม ระดับความคาดหวังต่อ 

การปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีที่จำแนกตามกระบวนการนั้นยังอยู่ระหว่างการรอผลการจัดเก็บ



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๘๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ข้อมูลในส่วนกระบวนการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนั้นผลการวิเคราะห์ท่ีสะท้อนให้เห็นในกระบวนการบังคับคดี

ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้จึงยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัด 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามา 

รับบริการในกระบวนการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมีระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของ

กระบวนการบังคับคดีเมื ่อเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดีในประเด็นต่าง ๆ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๘.๙๙ 

คะแนน โดยประเด็นที่ผู ้รับบริการในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีคาดหวังมากที่สุด คือ 

ประเด็นท่านสามารถตัดสินใจในการเจรจาข้อตกลงกับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ ส่วน

ประเด็นที่มีความคาดหวังน้อยที่สุดคือ ประเด็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี ให้คำแนะนำเบื้องต้น เพื่อหาทางออกที่ดีและเหมาะสมให้กับท่านได้  อย่างไรก็ตาม ระดับ 

ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีที่จำแนกตามกระบวนการนั้นยังอยู่ระหว่างการรอ

ผลการจัดเก็บข้อมูลในส่วนกระบวนการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนั้นผลการวิเคราะห์ที ่สะท้อนให้เห็นใน

กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดีจึงยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัด 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจท่ี

เข้ามารับบริการในกระบวนการติดตามและเฉลี ่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายมีระดับความคาดหวังต่อ 

การปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีเมื่อเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดีในประเด็นต่าง ๆ มากท่ีสุด คะแนน

เฉลี่ย ๙.๖๔ คะแนน โดยประเด็นที่ผู้รับบริการในกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

คาดหวังมากที่สุด คือ ประเด็นความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉลี่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้

ให้แก่เจ้าหนี้ ส่วนประเด็นที ่มีความคาดหวังน้อยที่สุดคือ ประเด็นการจ่ายเงินจากการเฉลี ่ยทรัพย์ใน 

คดีล้มละลายผ่านระบบ E-Payment ทำให้ท่านได้ร ับความสะดวกและรวดเร ็ว อย่างไรก็ตาม ระดับ 

ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีที่จำแนกตามกระบวนการนั้นยังอยู่ระหว่างการรอ

ผลการจัดเก็บข้อมูลในส่วนกระบวนการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนั้นผลการวิเคราะห์ที ่สะท้อนให้เห็นใน

กระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย จึงยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัด 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจท่ีเข้ามา

รับบริการในกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดมีระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของ

กระบวนการบังคับคดีเมื ่อเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดีในประเด็นต่าง ๆ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๙.๐๖ 

คะแนน โดยประเด็นที่ผู้รับบริการในกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดคาดหวังมากที่สุด คือ 

ประเด็นเจ้าหน้าที่ที่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด ส่วน

ประเด็นที่มีความคาดหวังน้อยที่สุดคือ ประเด็นความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ ตั้งแต่การลงทะเบียน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๘๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

วางหลักประกัน ชำระราคา ขอขยายเวลาวางเง ิน หรือการโอนกรรมสิทธิ ์ ฯลฯ  อย่างไรก็ตาม ระดับ 

ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีที่จำแนกตามกระบวนการนั้นยังอยู่ระหว่างการรอ

ผลการจัดเก็บข้อมูลในส่วนกระบวนการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนั้นผลการวิเคราะห์ที ่สะท้อนให้เห็นใน

กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด จึงยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัด 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการวางทรัพย์ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในกระบวนการ

วางทรัพย์มีระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีเมื่อเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดี

ในประเด็นต่าง ๆ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๙.๘๖ คะแนน โดยประเด็นที่ผู้รับบริการในกระบวนการวางทรพัย์

คาดหวังมากท่ีสุด คือ คือ คาดหวังในค่าเฉล่ียท่ีเท่ากันว่า ควรท่ีจะให้ประเด็นดังนี้มีการปฏิบัติจริงเมื่อต้องเข้า

รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์ที ่มีอยู ่เพียงพอต่อการสร้าง  

การรับรู้ข่าวสารของท่าน ประเด็นเจ้าหน้าท่ีให้คำปรึกษา ช้ีแจงขั้นตอน วิธีการวางทรัพย์ และให้คำแนะนำได้

อย่างชัดเจน ประเด็นการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้ท่านมั่นใจว่าหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ได้ ประเด็น

เจ้าหน้าที ่มีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการด้วยความเต็มใจ  ประเด็นกระบวนการวางทรัพย์ของ 

กรมบังคับคดีมีความสะดวก รวดเร็ว และประเด็นการเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงานบังคับคดี 

ท่ัวประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน กล่าวคือ ไม่มีประเด็นใดที่ผู ้รับบริการในกระบวนการ  

วางทรัพย์ไม่คาดหวัง อย่างไรก็ตาม ระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีท่ีจำแนก

ตามกระบวนการนั้นยังอยู่ระหว่างการรอผลการจัดเก็บข้อมูลในส่วนกระบวนการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนั้นผล 

การวิเคราะห์ท่ีสะท้อนให้เห็นในกระบวนการกระบวนการวางทรัพย์ จึงยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัด 

ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง 

ในส่วนของกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงนั้นเป็น

ผู้ตอบแบบสำรวจท่ีเข้ามารับบริการในกระบวนการบังคับคดีล้มละลายท่ีเห็นว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงาน

ในประเด็นต่าง ๆ จริงมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๘.๙๕ รองลงมาคือ กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินใน 

คดีล้มละลาย และกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ คะแนนเฉลี่ย ๘.๗๐ และ ๘.๖๔ ตามลำดับ ส่วน

กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดเห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงน้อยที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย 

๗.๘๓ โดยประเด ็นท ี ่ผ ู ้ ร ับบร ิการในแต ่ละกระบวนการเห ็นว ่าม ีการปฏ ิบ ัต ิงานจร ิงมากที ่ส ุดคือ   

การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเกี ่ยวกับขั ้นตอนหรือวิธ ีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ  

ส่วนประเด็นที่เห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงน้อยที่สุดคือ การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ  

ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๘๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการบังคับคดีแพ่ง พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงนั้นเป็นผู้ตอบ

แบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในกระบวนการบังคับคดีแพ่งที่เห็นว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในประเด็น

ต่าง ๆ จริงมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๘.๖๐ คะแนน โดยประเด็นที่ผู ้รับบริการเห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริง 

มากท่ีสุดคือ การแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ส่วนประเด็นท่ีเห็นว่ามี 

การปฏิบัติงานจริงน้อยที่สุดคือ ศูนย์ One Stop Service มีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ (เฉพาะ

สำนักงานฯ ๑- ๖ ในส่วนกลางเท่านั้น) อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ที ่สะท้อนให้เห็นในกระบวนการ 

บังคับคดีแพ่งนั ้นยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัด ด้วยอยู ่ระหว่างการรอผลการจัดเก็บข้อมูลในส่วน

กระบวนการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ พบว่า ระดับความคิดเห็น 

ต่อการปฏิบัติจริงนั ้นเป็นผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะ 

ฝ่ายเจ้าหนี้ท่ีเห็นว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในประเด็นต่าง ๆ จริงมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย ๘.๗๕ คะแนน 

โดยประเด็นที่ผู้รับบริการเห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงมากที่สุดคือ ประเด็นการทราบประกาศโฆษณาคำส่ัง

พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ  และประเด็น 

การรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม 

โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนประเด็นที่เห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงน้อยที่สุดคือ ประเด็นการได้รับ 

คำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี ่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ และการสอบสวนพยานหลักฐาน   

อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ท่ีสะท้อนให้เห็นในกระบวนการบังคับคดีล้มละลายนั้นยังไม่สามารถสรุปได้อย่าง

แน่ชัด ด้วยอยู่ระหว่างการรอผลการจัดเก็บข้อมูลในส่วนกระบวนการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม  รวมทั้งข้อมูลจาก

กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะฝ่ายลูกหนี้ด้วย 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายลูกหนี้ พบว่า ระดับความคิดเห็น 

ต่อการปฏิบัติจริงนั้นเป็นผู้ตอบแบบสำรวจท่ีเข้ามารับบริการในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่าย

ลูกหนี้ที่เห็นว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในประเด็นต่าง ๆ จริงมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๑๐.๐๐ คะแนน 

โดยผู้รับบริการเห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงในทุกประเด็น ท้ังในประเด็นการฟื้นฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหนี้

สามารถดำเนินต่อไปได้ ประเด็นการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู ่การล้มละลาย ประเด็น 

การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งท่ีทำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ ประเด็นการฟื้นฟูกิจการของ

ลูกหนี้ สามารถช่วยลดปัญหาการว่างงานได้ส่วนหนึ่ง และประเด็นแผนฟื้นฟูกิจการท่ีได้รับความเห็นชอบของท่ี

ประชุมเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม ในขณะที่ ผลการวิเคราะห์กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่าย

เจ้าหนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจท่ีเข้ามารับบริการในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ท่ี



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๘๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

เห็นว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในประเด็นต่าง ๆ จริงมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย ๘.๕๐ คะแนน โดย

ผู้รับบริการเห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงในทุกประเด็น ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการได้รับคำช้ีแจงขั้นตอน ระยะเวลา 

วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ การสอบสวนพยานหลักฐาน และการแจ้งคำสั่งคำขอรับชำระหนี้

ประเด็นการเปิดช่องทางให้มีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อท่าน 

ประเด็นการประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน  

ประเด็นการยื่นคำขอรับชำระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทราบ ประเด็น

การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย และประเด็น 

การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้มากกว่าการที่ให้ลูกหนี้ล้มละลาย อย่างไรก็ตาม ผล 

การวิเคราะห์ที่สะท้อนให้เห็นในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นั้นยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัด ด้วย

อยู่ระหว่างการรอผลการจัดเก็บข้อมูลในส่วนกระบวนการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ

จริงนั้นเป็นผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีที ่เห็นว่า 

กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในประเด็นต่าง ๆ จริงมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๘.๗๖ คะแนน โดยประเด็นท่ี

ผู้รับบริการเห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงมากที่สุดคือ ท่านสามารถตัดสินใจในการเจรจาข้อตกลงกับคู่ความ 

อีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ ส่วนประเด็นท่ีเห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงน้อยท่ีสุดคือ การเล่ือนนัด

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีประโยชน์และให้โอกาสในการเจรจา เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผล 

การวิเคราะห์ที่สะท้อนให้เห็นในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีนั้นยังไม่สามารถสรุปได้อย่าง 

แน่ชัด ด้วยอยู่ระหว่างการรอผลการจัดเก็บข้อมูลในส่วนกระบวนการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย พบว่า ระดับความคิดเห็น

ต่อการปฏิบัติจริงนั้นเป็นผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินใน 

คดีล้มละลายที่เห็นว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในประเด็นต่าง ๆ จริงมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๙.๑๓ 

คะแนน โดยประเด็นที่ผู้รับบริการเห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงมากที่สุดคือ ประเด็นความโปร่งใส เป็นธรรมใน

การเฉลี่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ส่วนประเด็นท่ีเห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริง 

น้อยที่สุดคือ ประเด็นการได้รับแจ้งขั้นตอน วิธีการ สิทธิในการตรวจสอบ และคัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชี

แบ่งทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ท่ีสะท้อนให้เห็นในกระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดี

ล้มละลายนั้นยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัด ด้วยอยู่ระหว่างการรอผลการจัดเก็บข้อมูลในส่วนกระบวนการ

ด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม 
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เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อ 

การปฏิบัติจริงนั้นเป็นผู้ตอบแบบสำรวจท่ีเข้ามารับบริการในกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 

ที่เห็นว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในประเด็นต่าง ๆ จริงมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๘.๓๖ คะแนน โดย

ประเด็นที่ผู ้รับบริการเห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงมากที่สุดคือ  เจ้าหน้าที่ที ่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์มี 

ความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด ส่วนประเด็นท่ีเห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงน้อยท่ีสุดคือ คดี

ที่มีการงดการขายมีการประกาศแจ้งสาเหตุงดขายได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ที่สะท้อนให้

เห็นในกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดนั้นยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัด ด้วยอยู่ระหว่าง

การรอผลการจัดเก็บข้อมูลในส่วนกระบวนการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการวางทรัพย์ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงนั้นเป็นผู้ตอบ

แบบสำรวจท่ีเข้ามารับบริการในกระบวนการวางทรัพย์ท่ีเห็นว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในประเด็นต่าง ๆ 

จริงมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๘.๙๕ คะแนน โดยประเด็นที่ผู้รับบริการเห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงมากที่สุดคือ 

เจ้าหน้าที่มีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการด้วยความเต็มใจ ส่วนประเด็นที่เห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริง 

น้อยท่ีสุดคือ กระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีมีความสะดวก รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ท่ี

สะท้อนให้เห็นในกระบวนการวางทรัพย์นั ้นยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัด ด้วยอยู่ระหว่างการรอผล 

การจัดเก็บข้อมูลในส่วนกระบวนการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม 
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เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๑๐) ผลการสำรวจในประเด็นความพึงพอใจโดยรวมจากการรับบริการในกระบวนการบังคับคดี

ด้านต่าง ๆ จำแนกตามประเภทกระบวนการ 

ตาราง ๔๐ คะแนนเฉล่ีย ความพึงพอใจโดยรวมจากการรับบริการในกระบวนการบังคับคดีด้านต่าง ๆ จำแนก
ตามกระบวนการ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง  

คดีล้มละลาย  

การฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้  

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  

การติดตามและ 
เฉลี่ยทรัพย์สินในคดี

ล้มละลาย   

การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

การวางทรัพย ์ 

กระบวนการบังคับคดี 
โดยภาพรวม 

๘.๔๔ ๙.๐๐ ๘.๕๐ ๘.๓๘ ๙.๐๐ ๘.๑๘ ๙.๐๐ 

กระบวนการบังคับคดีแพ่ง  ๘.๕๑             
กระบวนการ 
บังคับคดีล้มละลาย    

๘.๘๖ 
          

กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ 
ของลูกหน้ี      

๘.๕๐ 
        

กระบวนการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี        

๘.๕๘ 
      

กระบวนการติดตามและ 
เฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย           

๙.๐๗ 
    

กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/
การขายทอดตลาด            

๘.๑๖ 
  

กระบวนการการวางทรัพย์              ๘.๕๗ 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๘.๔๘ ๘.๙๓ ๘.๕๐ ๘.๔๘ ๙.๐๔ ๘.๑๗ ๘.๗๙ 

 

หมายเหตุ:     หมายถึง คะแนนเฉลี่ยโดยรวมมากท่ีสุด 

        หมายถึง คะแนนเฉลี่ยโดยรวมน้อยที่สุด 

        หมายถึง ประเด็นที่แต่ละกระบวนการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

        หมายถึง ประเด็นที่แต่ละกระบวนการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด  
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การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๘๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จากการพิจารณาตาราง ๔๐ คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจโดยรวมจากการรับบริการในกระบวนการ

บังคับคดีด้านต่าง ๆ จำแนกตามกระบวนการ พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในกระบวนการ

ติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลายมีความพึงพอใจต่อการรับบริการในกระบวนการบังคับคดีด้านต่าง ๆ 

ในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย ๙.๐๔ รองลงมาคือ กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย คะแนนเฉล่ีย ๘.๙๓ และ

กระบวนการวางทรัพย์ คะแนนเฉลี่ย ๘.๗๙ ตามลำดับ ในขณะท่ีผู้ท่ีรับบริการในกระบวนการการประมูล 

ซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดนั้นมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ซึ ่งคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๘.๑๗ ทั้งนี้

กระบวนการบังคับคดีที ่ผู้รับบริการในแต่ละกระบวนการพึงพอใจมากที่สุด คือ กระบวนการบังคับคดีโดย

ภาพรวม ส่วนประเด็นท่ีผู้รับบริการในแต่ละกระบวนการพึงพอใจน้อยท่ีสุดนั้นยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด 

ด้วยอยู่ระหว่างรอผลการจัดเก็บข้อมูล 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๙๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๑๑) ผลการสำรวจในประเด็นความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเมื่อเข้ามารับ

บริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา จำแนกตามกระบวนการ 

ตาราง ๔๑ คะแนนเฉล่ีย ความพึงพอใจต่อสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวกเมื่อเข้ามารับบริการในหน่วยงาน
ของกรมบังคับคดีในช่วง ๑๒ เดือนท่ีผ่านมา จำแนกตามกระบวนการ 

สถานที่และ 
สิ่งอำนวยความสะดวก 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง  

คดีล้มละลาย  

การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  

การติดตามและ 
เฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   

การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

การวางทรัพย ์ 

๑. สถานที่น่ังรอ หรือ 
น่ังรับบริการ  

๗.๐๔ ๗.๒๕ ๙.๐๐ ๘.๐๐ ๘.๘๐ ๗.๒๙ ๘.๒๙ 

๒. การมีบริการเครื่อง 
บัตรคิวอัตโนมัติ 

๗.๖๓ ๗.๕๐ ๙.๕๐ ๘.๒๓ ๙.๐๗ ๗.๕๗ ๙.๐๐ 

๓. สิ่งอำนวยความสะดวก 
อื่น ๆ  

๗.๓๒ ๗.๖๓ ๙.๕๐ ๘.๒๒ ๘.๘๗ ๗.๔๗ ๘.๑๔ 

๔. การมีบริการแสดง
สถานะการทำงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

๗.๘๐ ๘.๕๗ ๑๐.๐๐ ๘.๑๕ ๙.๐๐ ๗.๕๖ ๘.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๗.๔๕ ๗.๗๔ ๙.๕๐ ๘.๑๕ ๘.๙๓ ๗.๔๗ ๘.๓๖ 

 

หมายเหตุ:     หมายถึง คะแนนเฉลี่ยโดยรวมมากท่ีสุด 

        หมายถึง คะแนนเฉลี่ยโดยรวมน้อยที่สุด 

        หมายถึง ประเด็นที่แต่ละกระบวนการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

        หมายถึง ประเด็นที่แต่ละกระบวนการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๙๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จากการพิจารณาตาราง ๔๑ คะแนนเฉล่ีย ความพึงพอใจต่อสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก เมื่อ

เข้ามารับบริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา จำแนกตามกระบวนการ พบว่า 

ผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้มีความพึงพอใจมากที่สุด คะแนน

เฉลี ่ย ๙.๕๐ รองลงมาคือ กระบวนการติดตามและเฉลี ่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย และกระบวนการ 

วางทรัพย์ คะแนนเฉลี ่ย ๘.๙๓ และคะแนนเฉลี ่ย ๘.๓๖ ตามลำดับ ในขณะท่ีผู ้ที ่เข้ามารับบริการใน

กระบวนการบังคับคดีแพ่งมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ซึ่งคิดเป็นคะแนนเฉล่ีย ๗.๔๕ ท้ังนี้ประเด็นท่ีผู้รับบริการ

ในแต่ละกระบวนการพึงพอใจในสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด คือ การมีบริการเครื่องบัตรคิว

อัตโนมัติ ส่วนประเด็นที่ผู ้รับบริการในแต่ละกระบวนการพึงพอใจในสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  

น้อยท่ีสุด คือ สถานท่ีนั่งรอ หรือนั่งรับบริการ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๙๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๑๒) ผลการสำรวจในประเด็นการทำงานของเจ้าหน้าที ่กรมบังคับคดีในอดีตที ่ผ่านมากับ  

ในปัจจุบัน จำแนกตามกระบวนการ 

ตาราง ๔๒ ร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อการทำงานของเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีในอดีตท่ีผ่านมากับในปัจจุบัน 
จำแนกตามกระบวนการ 

การทำงานของเจ้าหน้าที ่
กรมบังคับคดี 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง 

คดีล้มละลาย 

การฟื้นฟูกิจการ 
ของลูกหนี้ 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

การติดตามและเฉลี่ย
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

๑. ดีข้ึน ๖๘.๘๙ ๖๒.๕๐ ๐.๐๐ ๖๒.๙๖ ๕๓.๓๓ ๕๖.๘๖ ๔๒.๘๖ 

๒. เหมือนเดิม ๒๒.๒๒ ๒๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๙.๖๓ ๒๖.๖๗ ๓๕.๒๙ ๔๒.๘๖ 

๓. แย่ลง ๔.๔๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๙๒ ๑๔.๒๙ 

๔. ไม่มีความเห็น ๔.๔๔ ๑๒.๕๐ ๐.๐๐ ๗.๔๑ ๒๐.๐๐ ๓.๙๒ ๐.๐๐ 

หมายเหตุ:     หมายถึง ร้อยละโดยรวมมากท่ีสุด 

        หมายถึง ร้อยละโดยรวมน้อยที่สุด 

 

จากการพิจารณาตาราง ๔๒ ร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อการทำงานของเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีใน

อดีตท่ีผ่านมากับในปัจจุบัน จำแนกตามกระบวนการ พบว่า  

การทำงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในอดีตที่ผ่านมากับในปัจจุบัน “ดีขึ้น” 

ผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในกระบวนการบังคับคดีแพ่งมีความเห็นว่า การทำงานของ

เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในอดีตที่ผ่านมากับในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางที่ “ดีขึ้น” มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

๖๘.๘๙ รองลงมาคือ กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี ร้อยละ ๖๒.๙๖ และกระบวนการบังคับคดี

ล้มละลาย ร้อยละ ๖๒.๕๐ ในขณะที่ผู ้เข้ามารับบริการในกระบวนการวางทรัพย์เห็นว่าการทำงานของ

เจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีในอดีตท่ีผ่านมากับในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางท่ี “ดีขึ้น” น้อยท่ีสุด ร้อยละ ๔๒.๘๖   



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๙๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การทำงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในอดีตที่ผ่านมากับในปัจจุบัน “เหมือนเดิม” 

ผู ้ตอบแบบสำรวจที ่เข้ามารับบริการในกระบวนการฟื ้นฟูกิจการของลูกหนี้มีความคิดเห็นว่า  

การทำงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในอดีตที่ผ่านมากับในปัจจุบันว่า “เหมือนเดิมหรือไม่เปลี่ยนแปลงไป” 

มากที ่สุด ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ รองลงมาคือ กระบวนการวางทรัพย์ และกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/ 

ขายทอดตลาด คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ และร้อยละ ๓๕.๒๙ ตามลำดับ ในทางกลับกัน ผู้เข้ามารับบริการใน

กระบวนการแพ่งกลับเห็นว ่าการทำงานของเจ้าหน้าที ่กรมบังคับคดีในอดีตที ่ผ่านมากับในปัจจุบัน  

“เหมือนเดิม” น้อยท่ีสุด ร้อยละ ๒๒.๒๒  

การทำงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในอดีตที่ผ่านมากับในปัจจุบัน “แย่ลง” 

ผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในกระบวนการวางทรัพย์มีความคิดเห็นว่า การทำงานของ

เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในอดีตที่ผ่านมากับในปัจจุบันว่า “แย่ลง” มากที่สุด ร้อยละ ๑๔.๒๙ ขณะท่ีผู้เข้ามา 

รับบริการในกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/ขายทอดตลาดกลับเห็นว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี 

ในอดีตท่ีผ่านมากับในปัจจุบัน “แย่ลง” น้อยท่ีสุด ร้อยละ ๓.๙๒  

ไม่มีความเห็นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในอดีตที่ผ่านมากับในปัจจุบัน 

ท้ังนี้ยังมีผู้เข้ามารับบริการส่วนหนึ่งท่ีไม่มีความเห็นต่อประเด็นการทำงานของเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดี

ในอดีตท่ีผ่านมากับในปัจจุบัน เนื่องจากเพิ่งเคยใช้บริการได้ไม่นาน หรือใช้บริการไม่ถึง ๑๒ เดือน ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นผู้รับบริการในกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ร้อยละ ๒๐.๐๐ รองลงมาคือ 

กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี กระบวนการบังคับคดีแพ่ง และ

กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/ขายทอดตลาด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ๗.๔๑ ๔.๔๔ และ ๓.๙๒ ตามลำดับ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๙๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๑๓) ผลการสำรวจในประเด็นอุปสรรคหรือปัญหาจากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

กรมบังคับคดี จำแนกตามกระบวนการ 

ตาราง ๔๓ ร้อยละของอุปสรรคหรือปัญหาจากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี จำแนกตาม
กระบวนการ 

อุปสรรคหรือปัญหา 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง  

คดีล้มละลาย  

การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี  

การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย   

การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

การวางทรัพย ์ 

๑. ไม่พบอุปสรรค หรือ
ปัญหา 

๔๖.๖๗ ๓๗.๕๐ ๕๐.๐๐ ๔๐.๗๔ ๔๖.๖๗ ๒๗.๔๕ ๔๒.๘๖ 

๒. พบอุปสรรค หรือปัญหา ๕๓.๓๓ ๖๒.๕๐ ๕๐.๐๐ ๕๙.๒๖ ๕๓.๓๓ ๗๒.๕๕ ๕๗.๑๔ 

หมายเหตุ:     หมายถึง ร้อยละโดยรวมมากท่ีสุด 

        หมายถึง ร้อยละโดยรวมน้อยที่สุด 

 

จากการพิจารณาตาราง ๔๓ ร้อยละของ อุปสรรคหรือปัญหาจากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวขอ้ง

กับกรมบังคับคดี จำแนกตามกระบวนการ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในกระบวนการฟื้นฟู

กิจการของลูกหนี้ไม่พบอุปสรรคหรือปัญหาจากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดีมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ รองลงมาคือ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง และกระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินใน

คดีล้มละลาย ในร้อยละ ๔๖.๖๗ เท่ากัน ส่วนที่เหลือเป็นกระบวนการวางทรัพย์ กระบวนการไกล่เกล่ีย 

ช้ันบังคับคดี กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย และกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/ขายทอดตลาด ร้อยละ ๔๒.๘ 

๔๐.๗๔ ๓๗.๕๐ และ ๒๗.๔๕ ตามลำดับ ในทางกลับกัน ผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในกระบวนการ

ประมูลซื้อทรัพย์/ขายทอดตลาดได้ระบุว่า พบอุปสรรคหรือปัญหาจากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

กรมบังคับคดีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๕ และสุดท้ายกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ระบุว่า พบ

ปัญหาหรืออุปสรรคน้อยที่สุด ร้อยละ ๕๐.๐๐ อย่างไรก็ตาม ผู ้ตอบแบบสำรวจที ่เข้ามารับบริการใน

กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้มีจำนวนของผู้ท่ีพบ/ไม่พบอุปสรรค หรือปัญหาในสัดส่วนท่ีเท่ากัน  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๙๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๑.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Quadrant Analysis 

การวิเคราะห์ข้อมูล Quadrant Analysis ความคาดหวังและความพอใจต่อกระบวนการบังคับคดี
จำแนกตามกระบวนการท้ัง ๗ กระบวนการ ปรากฏผลการวิเคราะห์ท่ีน่าสนใจดังต่อไปนี้ (ผลการวิเคราะห์จาก
ตัวอย่างประชาชนผู ้ใช้บริการจำนวน ๒๐๐ ราย) ซึ ่งทุกกระบวนการจะประกอบด้วย ผลการสำรวจ  
ความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีรวมทั้งหมด ๑๑ ข้อคำถาม  
ซึ่งจะเห็นรายละเอียดได้ดังตารางแสดงรหัสข้อคำถามและสาระท่ีได้คำตอบกลับมา 

ตาราง ๔๔ กระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม ด้วยเทคนิค Quadrant Analysis 

ข้อคำถาม ข้อมูล Quadrant Analysis 

๑. การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดีที่ว่า  “บังคับคดีด้วย
ความเป็นธรรม มุ ่งสู ่องค์กรชั ้นนำในระดับสากล  บริการประชาชนอย่างมี
คุณภาพ” 

Q๐-๑ 

๒. การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าที ่เพ ียงพอ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี  มี 
ความทันสมัย พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

Q๐-๒ 

๓. อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  Q๐-๓ 
๔. ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี  Q๐-๔ 
๕. มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/แอปพลิเคชัน  Q๐-๕ 
๖. ความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการดำเนินการและการบริการ  Q๐-๖ 
๗. ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ  Q๐-๗ 
๘. ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เล ือกปฏิบัติ  และให้ 
ความเสมอภาค  

Q๐-๘ 

๙ . เป ิดโอกาสให้ประชาชน  หรือผ ู ้ร ับบริการได้แสดงความคิดเห ็นและ
ข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ 
โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรือการจัดประชุม เป็นต้น  

Q๐-๙ 

๑๐. การจัดเตรียมเจ้าหน้าที ่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา  และ 
รับฟังความคิดเห็น  

Q๐-๑๐ 

๑๑ . การประชาส ัมพ ันธ ์และการส ื ่อสารเก ี ่ยวก ับขั ้นตอนหรือว ิธ ีการมี  
ความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 

Q๐-๑๑ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๙๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๑) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง  

คุณลักษณะทั่วไป จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Quadrant Analysis ไม่พบกระบวนการท่ี 

กรมบังคับคดีควรปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) แต่พบว่า กรมบังคับคดีควรพิจารณา 

ลดความสำคัญ (Low Priority) ในหลาย ๆ เรื ่อง เช่น การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์และ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ (Q๐-๒) และเรื่องการมีช่องทางให้บริการผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/แอปพลิเคชัน (Q๐-๕) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานในเรื่องสำคัญ ๆ เช่น 

ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและการบริการ (Q๐-๖) การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

เกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ (Q๐-๑๑) เป็นต้น เป็นสิ่งที่กรมบังคับคดี

ควรรักษามาตรฐานการบริการไว้ (Keep Up the Good Work) ในขณะที่การดำเนินการและให้บริการด้วย 

ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค (Q๐-๘) เป็นเรื่องที่สามารถลดกิจกรรมลง (Possible 

Over Skill) ในกระบวนการบังคับคดีแพ่งได้ 

เฉพาะกระบวนการบังคับคดีแพ่ง จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Quadrant Analysis พบว่า 

การให้บริการในกระบวนการที่กรมบังคับคดีควรปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) คือ การแจ้ง

อายัดสิทธิเรียกร้องให้มีความรวดเร็ว (Q๑-๔) และกรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังคดีให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสม (Q๑-๖) นอกจากนั ้น กรมบังคับคดีควรพิจารณาลดความสำคัญ (Low Priority) ในการแจ้ง 

การยึดทรัพย์ที่มีความรวดเร็ว (Q๑-๒) และการบริการของศูนย์ One Stop Service ที่ให้ความสะดวกใน 

การติดต่อขอรับบริการ (เฉพาะสำนักงานฯ ๑-๖ ในส่วนกลางเท่านั้น) อย่างไรก็ตาม ลักษณะของการให้บริการ

ที ่ เหลือ เช่น การแจ้งการยึดทร ัพย์ที ่ม ีความถูกต้องและเป็ นไปตามขั ้นตอนของกฎหมาย (Q๑-๑)  

การดำเนินการบังคับคดีให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด (Q๑-๗) และความถูกต้องใน

การจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน (Q๑-๘) เป็นต้น เป็นส่ิงท่ีกรมบังคับคดีควรรักษามาตรฐานการบริการ

ไว้ (Keep Up the Good Work) ในขณะที่ยังไม่มีการดำเนินการอื่นใดที่ควรลดกิจกรรมลง (Possible Over 

Skill) ในกระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๙๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๒๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการบังคับคดีแพ่ง  
ด้วยเทคนิค Quadrant Analysis 

ตาราง ๔๕ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการบังคับคดีแพ่ง ด้วยเทคนิค Quadrant Analysis 

กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
ข้อมูล Quadrant 

Analysis 
๑. การแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย  Q๑-๑ 

๒. การแจ้งการยึดทรัพย์มีความรวดเร็ว  Q๑-๒ 

๓ . การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย  Q๑-๓ 

๔. การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องมีความรวดเร็ว  Q๑-๔ 

๕. พนักงานเดินหมายสามารถส่งหมายให้แก่คู่ความได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง Q๑-๕ 

๖. กรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดีเป็นไปอย่างเหมาะสม Q๑-๖ 

๗. การดำเนินการบังคับคดี มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด  Q๑-๗ 

๘. ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน  Q๑-๘ 

๙. ศูนย์ One Stop Service มีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ (เฉพาะสำนักงานฯ 
๑- ๖ ในส่วนกลางเท่าน้ัน) 

Q๑-๙ 
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เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๒) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

 คุณลักษณะทั่วไป จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Quadrant Analysis พบว่า กระบวนการท่ี
กรมบังคับคดีควรปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) คือ เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร 
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรือการจัดประชุม เป็นต้น (Q๐-๙) และการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ  
ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น (Q๐-๑๐) นอกจากนี้ กรมบังคับคดีควรพิจารณาลดความสำคัญ (Low 
Priority) ในหลาย ๆ เรื ่อง เช่น การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าที ่ ว ัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที ่ทันสมัย  
พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ (Q๐-๒) และเรื ่องการมีช่องทางให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/
ออนไลน์/แอปพลิเคชัน (Q๐-๕) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานในเรื่องสำคัญ ๆ เช่น ความเป็นมืออาชีพ
ของเจ้าหน้าท่ี (Q๐-๔) ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและการบริการ (Q๐-๖) ยึดหลักกฎหมาย
ในการดำเนินการและการให้บริการ (Q๐-๗) เป็นต้น เป็นสิ่งที่กรมบังคับคดีควรรักษามาตรฐานการบรกิารไว้ 
(Keep Up the Good Work) ในขณะท ี ่ ไม ่พบเร ื ่ องท ี ่ สามารถลดก ิจกรรมลง (Possible Over Skill)  
ในกระบวนการบังคับคดีล้มละลายได้ 

เฉพาะกระบวนการบังคับคดีล้มลาย จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Quadrant Analysis พบว่า 
ไม่มีกระบวนการที่กรมบังคับคดีควรปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) แต่พบว่า กรมบังคับคดี 
ควรพิจารณาลดความสำคัญ (Low Priority) ในเรื่องการได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับ 
การยื่นคำขอรับชำระหนี้ และการสอบสวนพยานหลักฐาน (Q๒-๙) อย่างไรก็ตาม การทราบประกาศโฆษณา
คำส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ (Q๒-๗) เป็น
สิ่งที ่กรมบังคับคดีควรรักษามาตรฐานการบริการไว้ (Keep Up the Good Work) ในขณะที่การรวบรวม
ทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และ
ถูกต้องตามกฎหมาย (Q๒-๑๐) และการรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศ 
นัดประชุมเจ้าหนี้ หรือนัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย เป็นต้น (Q๒-๘) เป็นสิ่งที่ควรลดกิจกรรมลง (Possible 
Over Skill) ในกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๙๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๒๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย  
ด้วยเทคนิค Quadrant Analysis 

 

ตาราง ๔๖ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย ด้วยเทคนิค Quadrant Analysis 

กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย ข้อมูล Quadrant Analysis 

๑. การรับทราบหมายเรียกลูกหน้ีให้มารายงานตัวและการไปไต่สวนที่ศาล  Q๒-๑ 

๒. การรวบรวมทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินลูกหน้ีมีความเป็นธรรม โปร่งใส และ
ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด  

Q๒-๒ 

๓. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจง สิทธิ หน้าท่ีของลูกหน้ี ข้ันตอน และให้คำแนะนำ
เก่ียวกับกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

Q๒-๓ 

๔. การพิจารณาอนุญาตให้ลูกหนี้เดินทางออกนอกประเทศ และการกำหนดให้รายงาน
ตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามข้ันตอนและภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

Q๒-๔ 

๕. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงข้ันตอน และให้คำแนะนำในการขอรับเงินค่าเลี้ยง
ชีพ 

Q๒-๕ 

๖. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ และข้ันตอนในการได้รับการปลดจาก
ล้มละลายตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด 

Q๒-๖ 

๗. การทราบประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทางการประกาศลงราชกิจจา
นุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ 

Q๒-๗ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๐๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย ข้อมูล Quadrant Analysis 

๘. การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุม
เจ้าหน้ี หรือนัดไต่สวนลูกหน้ีโดยเปิดเผย เป็นต้น 

Q๒-๘ 

๙. การได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ และ
การสอบสวนพยานหลักฐาน 

Q๒-๙ 

๑๐. การรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหน้ี และการแบ่งทรัพย์สินให้กับ
เจ้าหน้ี มีความเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย 

Q๒-๑๐ 

 

๓) กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

คุณลักษณะท่ัวไป จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Quadrant Analysis ไม่พบว่า มีกระบวนการท่ี

กรมบังคับคดีควรปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) และไม่พบว่า กรมบังคับคดีควรพิจารณา 

ลดความสำคัญ (Low Priority) ในเรื่องใด ๆ อย่างไรก็ตาม การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารเกี่ยวกับขั้นตอน

หรือวิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ (Q๐-๑๑) เป็นสิ่งที ่กรมบังคับคดีควรรักษามาตรฐาน 

การบริการไว้ (Keep Up the Good Work) ในขณะท่ีคุณลักษณะท่ีเหลือล้วนเป็นเรื่องท่ีกรมบังคับคดีสามารถ

ลดกิจกรรมลง (Possible Over Skill) ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้ท้ังหมด (Q๐-๑ ถึง Q๐-๑๐) 

เฉพาะกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Quadrant Analysis 

พบว่า ไม ่ม ีกระบวนการที ่กรมบังคับคดีควรปรับปร ุงแก้ไขเร ่งด่วน ( Concentrate Here) แต่พบว่า  

กรมบังคับคดีควรพิจารณาลดความสำคัญ (Low Priority) ในเรื่องการได้รับคำช้ีแจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการ

เกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ การสอบสวนพยานหลักฐาน และการแจ้งคำสั่งคำขอรับชำระหนี้ (Q๓-๖) 

การเปิดช่องทางให้มีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อท่าน การประชุม

เจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน การยื่นคำขอรับชำระ

หนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหนี ้ทราบ การสอบสวนของเจ้าพนักงาน  

พิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ตลอดจนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้

เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้มากกว่าการท่ีให้ลูกหนี้ล้มละลาย (Q๓-๗ ถึง Q๓-๑๑) อย่างไรก็ตาม การฟื้นฟูกิจการทำ

ให้กิจการของลูกหนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู ่การล้มละลาย  

การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งท่ีทำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

สามารถช่วยลดปัญหาการว่างงานได้ส่วนหนึ่ง ตลอดจนแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่ประชุม

เจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม (Q๓-๑ ถึง Q๓-๕) เป็นส่ิงที่กรมบังคับคดีควรรักษามาตรฐานการบริการไว้ (Keep 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๐๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

Up the Good Work) ในขณะที่ ยังไม่มีคุณลักษณะอื่นใดที่ควรลดกิจกรรมลง (Possible Over Skill) ใน

กระบวนการบังคับคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

 

ภาพประกอบ ๒๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  
ด้วยเทคนิค Quadrant Analysis 

 

ตาราง ๔๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ด้วยเทคนิค Quadrant Analysis 

กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี ข้อมูล Quadrant Analysis 

๑. การฟ้ืนฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหน้ีสามารถดำเนินต่อไปได้  Q๓-๑ 

๒. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่การล้มละลาย  Q๓-๒ 

๓. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีเป็นช่องทางหน่ึงที่ทำให้ลูกหน้ีชำระหน้ีให้กับเจ้าหน้ีได้  Q๓-๓ 

๔. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี สามารถช่วยลดปัญหาการว่างงานได้ส่วนหน่ึง  Q๓-๔ 

๕. แผนฟ้ืนฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหน้ี มีความเป็นธรรม  Q๓-๕ 

๖. การได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหน้ี  
การสอบสวนพยานหลักฐาน และการแจ้งคำสั่งคำขอรับชำระหน้ี 

Q๓-๖ 

๗. การเปิดช่องทางให้มีการยื ่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์  ช่วยอำนวย 
ความสะดวกต่อท่าน 

Q๓-๗ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๐๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี ข้อมูล Quadrant Analysis 

๘. การประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื ้นฟูกิจการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการอำนวย 
ความสะดวกต่อท่าน 

Q๓-๘ 

๙. การยื่นคำขอรับชำระหน้ี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการแจ้งกำหนดเวลาให้
เจ้าหน้ีทราบ 

Q๓-๙ 

๑๐. การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน และให้ความเป็น
ธรรมทุกฝ่าย 

Q๓-๑๐ 

๑๑. การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้มากกว่าการที่ให้ลูกหน้ี
ล้มละลาย 

Q๓-๑๑ 

 

๔) กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

 คุณลักษณะทั่วไป จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Quadrant Analysis พบว่า มีกระบวนการท่ี
กรมบังคับคดีควรปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) คือ การจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ 
แนะนำ ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น (Q๐-๑๐) การเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค หรือการจัดประชุม เป็นต้น (Q๐-๙) ตลอดจนการมีอัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี (Q๐-๓) นอกจากนั้น กรมบังคับคดีควรพิจารณาลดความสำคัญ (Low Priority) ในเรื่องการจัดสรร
กำลังของเจ้าหน้าท่ีเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี มีความทันสมัย พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Q๐-๒) การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 
(Q๐-๑๑) ตลอดจน การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดีที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเปน็ธรรม 
มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” (Q๐-๑) อย่างไรก็ตาม ยึดหลักกฎหมาย 
ในการดำเนินการและการให้บริการ (Q๐-๗) ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ
ให้ความเสมอภาค (Q๐-๘) ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี (Q๐-๔) ตลอดจนความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของ
การดำเนินการและการบริการ (Q๐-๖) เป็นสิ่งที่กรมบังคับคดีควรรักษามาตรฐานการบริการไว้ (Keep Up 
the Good Work) ในขณะที่ไม่พบคุณลักษณะที่กรมบังคับคดีสามารถลดกิจกรรมลง (Possible Over Skill)  
ในกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี 

เฉพาะกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Quadrant 
Analysis พบว่า กระบวนการท่ีกรมบังคับคดีควรปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) คือ ผู้ไกล่เกล่ีย
ข้อพิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้คำแนะนำเบื้องต้น เพื่อหาทางออกที่ดีและ
เหมาะสมให้กับท่านได้ (Q๔-๕) สถานท่ีในการจัดไกล่เกล่ียฯ มีความเหมาะสมต่อการเจรจา (Q๔-๒) ตลอดจน
การไกล่เกลี่ยฯ เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถเจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้  (Q๔-๓) นอกจากนี้ยังพบว่า 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๐๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กรมบังคับคดีควรพิจารณาลดความสำคัญ (Low Priority) การเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีประโยชน์และ 
ให้โอกาสในการเจรจา เพื่อให้ได้ข้อตกลงท่ีเหมาะสม (Q๔-๔) การยื่นคำร้องขอไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี
ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นการอำนวยความสะดวก (Q๔-๑) ตลอดจนการที่สามารถยื่นข้อเสนอในการเจรจา 
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี (Q๔-๗) อย่างไรก็ตาม การท่ีสามารถตัดสินใจในการเจรจาข้อตกลงกับคู่ความ
อีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ (Q๔-๘) และการที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส 
และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด (Q๔-๖) เป็นสิ่งที่กรมบังคับคดีควรรักษามาตรฐานการบริการไว้ (Keep Up the 
Good Work) ในขณะที่การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหาหนี้ได้ 
(Q๔-๙) เป็นส่ิงท่ีควรลดกิจกรรมลง (Possible Over Skill) ในกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี 

 
ภาพประกอบ ๒๕ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี  

ด้วยเทคนิค Quadrant Analysis 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๐๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๔๘ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ด้วยเทคนิค Quadrant 
Analysis 

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ข้อมูล Quadrant Analysis 

๑. การยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีผ่านช่องทางต่างๆ  เป็นการอำนวย 
ความสะดวก 

Q๔-๑ 

๒. สถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยฯ มีความเหมาะสมต่อการเจรจา Q๔-๒ 

๓. การไกล่เกลี่ยฯ เป็นทางเลือกหน่ึงที่ทำให้ท่านสามารถเจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้ Q๔-๓ 

๔. การเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีประโยชน์และให้โอกาสในการเจรจา เพื่อให้ได้
ข้อตกลงที่เหมาะสม 

Q๔-๔ 

๕. ผู้ไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทชี้แจงขั ้นตอน วิธีการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทชั ้นบังคับคดี ให้
คำแนะนำเบื้องต้น เพ่ือหาทางออกท่ีดีและเหมาะสมให้กับท่านได้ 

Q๔-๕ 

๕. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด Q๔-๕ 

๖. ท่านสามารถย่ืนข้อเสนอในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี Q๔-๖ 

๗. ท่านสามารถตัดสินใจในการเจรจาข้อตกลงกับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างสมัครใจ
และเป็นอิสระ 

Q๔-๗ 

๘. การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหาหน้ีได้ Q๔-๘ 

 

๕) กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

คุณลักษณะทั่วไป จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Quadrant Analysis พบว่า มีกระบวนการท่ี
กรมบังคับคดีควรปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) คือ การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ
กรมบังคับคดีที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมี
คุณภาพ” (Q๐-๑) และการยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ (Q๐-๗) นอกจากนั้น  
กรมบังคับคดีควรพิจารณาลดความสำคัญ (Low Priority) ในเรื ่องการมีช่องทางการให้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/แอปพลิเคชัน (Q๐-๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู ้ร ับบริการได้แสดง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค หรือการจัดประชุม เป็นต้น (Q๐-๙) การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา 
และรับฟังความคิดเห็น (Q๐-๑๐) ตลอดจนการดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดีที ่ว่า  
“บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” (Q๐-๑) 
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค (Q๐-๘) 
เป็นสิ่งที่กรมบังคับคดีควรรักษามาตรฐานการบริการไว้ (Keep Up the Good Work) ในขณะที่ด้านที่เหลือ



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๐๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

คุณลักษณะท่ีกรมบังคับคดีสามารถพิจารณาลดกิจกรรมลง (Possible Over Skill) ในกระบวนการติดตามและ
เฉลี ่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ได้แก่ อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าที ่ (Q๐-๓)  
ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี (Q๐-๔) ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและการบริการ  
(Q๐-๖) 

เฉพาะกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค 
Quadrant Analysis พบว่า กระบวนการท่ีกรมบังคับคดีควรปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) คือ 
การจ่ายเงินจากการเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลายผ่านระบบ E-Payment ทำให้ท่านได้รับความสะดวกและ
รวดเร็ว (Q๕-๕) และการได้รับแจ้งขั้นตอน วิธีการ สิทธิในการตรวจสอบ และคัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชี
แบ่งทรัพย์สิน (Q๕-๑) แต่ไม่พบว่า กรมบังคับคดีควรพิจารณาลดความสำคัญ (Low Priority) ในเรื่องอื่นใดลง 
อย่างไรก็ตาม ความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหนี้ต่าง ๆ ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและ
บัญชีแบ่งทรัพย์สิน และความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉลี่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่
เจ้าหนี้ (Q๕-๒ ถึง Q๕-๔) เป็นสิ่งที่กรมบังคับคดีควรรักษามาตรฐานการบริการไว้ (Keep Up the Good 
Work) ในขณะที ่ ไม ่พบสิ ่ งท ี ่ควรลดก ิจกรรมลง (Possible Over Skill) ในกระบวนการต ิดตามและ 
เฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

 

ภาพประกอบ ๒๖ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  
ด้วยเทคนิค Quadrant Analysis 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๐๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๔๙ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ด้วยเทคนิค 
Quadrant Analysis 

กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
ข้อมูล Quadrant 

Analysis  
๑. การได้รับแจ้งข้ันตอน วิธีการ สิทธิในการตรวจสอบ และคัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชี
แบ่งทรัพย์สิน 

Q๕-๑ 

๒. ความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหน้ีต่าง ๆ Q๕-๒ 

๓ . ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชีแบ่งทรัพย์สิน  Q๕-๓  

๔. ความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉลี่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื ่อชำระหนี้ให้แก่
เจ้าหน้ี  

Q๕-๔ 

๕. การจ่ายเงินจากการเฉลี ่ยทรัพย์ในคดีล้มละลายผ่านระบบ E-Payment ทำให้ท่าน
ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว  

Q๕-๕ 

 

๖) กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/ขายทอดตลาด 

 คุณลักษณะทั่วไป จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Quadrant Analysis ไม่พบว่า มีกระบวนการ 
ที ่กรมบังคับคดีควรปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) แต่พบว่ากรมบังคับคดีควรพิจารณา 
ลดความสำคัญ (Low Priority) ในหลายด้านอาทิเช่น การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าท่ีเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี มีความทันสมัย พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ (Q๐-๒) การมีช่องทางการให้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/แอปพลิเคชัน (Q๐-๕) ตลอดจนการมีอัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี (Q๐-๓) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและการบริการ (Q๐-
๖) และการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 
(Q๐-๑๑) เป็นสิ่งที่กรมบังคับคดีควรรักษามาตรฐานการบริการไว้ (Keep Up the Good Work) ในขณะท่ี 
ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่เป็นคุณลักษณะที่กรมบังคับคดีสามารถพิจารณาลดกิจกรรมลง (Possible 
Over Skill) ในกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/ขายทอดตลาดได้ 

เฉพาะกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/ขายทอดตลาด จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Quadrant 
Analysis พบว่า กระบวนการที ่กรมบังค ับคดีควรปรับปร ุงแก้ไขเร ่งด ่วน (Concentrate Here) คือ  
ความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ ต้ังแต่การลงทะเบียน วางหลักประกัน ชำระราคา ขอขยายเวลาวางเงิน 
หรือการโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ (Q๖-๘) นอกจากนี้ยังพบว่า กรมบังคับคดีควรพิจารณาลดความสำคัญ (Low 
Priority) ในเรื่องคดีที่มีการงดการขายมีการประกาศแจ้งสาเหตุงดขายได้อย่างชัดเจน (Q๖-๔) อย่างไรก็ตาม 
ความสามารถทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาดได้อย่างสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึง ระยะเวลาที่ประกาศ



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๐๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ขายทอดตลาดก่อนถึงวันขายมีความเหมาะสม ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในประกาศขายทอดตลาด 
(Q๖-๑ ถึง Q๖-๓) ความสมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือในการประเมินราคาของทรัพย์ที่ขายทอดตลาด  
การอธิบายหลักเกณฑ์ขั ้นตอน วิธ ีการ คำแนะนำ คำเตือนและข้อสัญญาในประกาศขายทอดตลาดมี  
ความชัดเจนและง่ายต่อการทำความเข้าใจ การที่เจ้าหน้าที่ที่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม 
โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด (Q๖-๕ ถึง Q๖-๗) เป็นส่ิงท่ีกรมบังคับคดีควรรักษามาตรฐานการบริการ
ไว ้  (Keep Up the Good Work) ในขณะที ่ ไม ่พบสิ ่ งท ี ่ควรลดก ิจกรรมลง (Possible Over Skill) ใน
กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/ขายทอดตลาด 

 

 

ภาพประกอบ ๒๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด  
ด้วยเทคนิค Quadrant Analysis  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๐๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๕๐ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ด้วยเทคนิค Quadrant 
Analysis 

กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด ข้อมูล Quadrant Analysis 

๑. สามารถทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาดได้อย่างสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึง Q๖-๑ 

๒. ระยะเวลาท่ีประกาศขายทอดตลาดก่อนถึงวันขายมีความเหมาะสม Q๖-๒ 

๓. ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในประกาศขายทอดตลาด Q๖-๓ 

๔. คดีที่มีการงดการขายมีการประกาศแจ้งสาเหตุงดขายได้อย่างชัดเจน Q๖-๔ 

๕. ความสมเหตุสมผลและความน่าเชื ่อถือในการประเมินราคาของทรัพย์ที ่ขาย
ทอดตลาด 

Q๖-๕ 

๖. การอธิบายหลักเกณฑ์ข้ันตอน วิธีการ คำแนะนำ คำเตือนและข้อสัญญาในประกาศ 
ขายทอดตลาดมีความชัดเจนและง่ายต่อการทำความเข้าใจ 

Q๖-๖ 

๗. เจ้าหน้าที ่ที ่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม โปร่งใส  และไม่เอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้ใด  

Q๖-๗ 

๘. ความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ ต้ังแต่การลงทะเบียน วางหลักประกัน ชำระ
ราคา ขอขยายเวลาวางเงิน หรือการโอนกรรมสิทธ์ิ ฯลฯ 

Q๖-๘ 

 

๗) กระบวนการวางทรัพย์ 

 คุณลักษณะท่ัวไป จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Quadrant Analysis พบว่า การประชาสัมพันธ์
และการส่ือสารเกี่ยวกับข้ันตอนหรือวิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ (Q๐-๑๑) เป็นกระบวนการ
ที่กรมบังคับคดีควรปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) นอกจากนี้ยังพบว่ากรมบังคับคดีควร
พิจารณาลดความสำคัญ (Low Priority) ได้แก่ การมีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/ 
แอปพลิเคชัน (Q๐-๕) และการจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าท่ีเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี มีความทันสมัย 
พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  (Q๐-๒) อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ 
กรมบังคับคดีที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมี
คุณภาพ” (Q๐-๑) การมีอัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าท่ี (Q๐-๓) ความเป็นมืออาชีพของ
เจ้าหน้าท่ี (Q๐-๔) ตลอดจนความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและการบริการ (Q๐-๖) เป็นสิ่งท่ี 
กรมบังคับคดีควรรักษามาตรฐานการบริการไว้ (Keep Up the Good Work) ในขณะท่ีการยึดหลักกฎหมาย
ในการดำเนินการและการให้บริการ การดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ  
ให้ความเสมอภาค การเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรือการจัดประชุม เป็นต้น 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๐๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตลอดจนการจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น (Q๐-๗ ถึง Q
๐-๑๐) เป็นคุณลักษณะท่ีกรมบังคับคดีสามารถพิจารณาลดกิจกรรมลง (Possible Over Skill) ในกระบวนการ
วางทรัพย์ 

เฉพาะกระบวนการวางทรัพย์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Quadrant Analysis พบว่า  
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์ที่มีอยู่เพียงพอต่อการสร้างการรับรู ้ข่าวสารของท่าน การท่ี
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ชี้แจงขั้นตอน วิธีการวางทรัพย์ และให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน  การวางทรัพย์ของ 
กรมบังคับคดี ทำให้ท่านมั่นใจว่าหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ได้ การท่ีเจ้าหน้าท่ีมีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการ
ด้วยความเต็มใจ (Q๗-๑ ถึง Q๗-๔) ตลอดจน การเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงานบังคับคดี 
ทั่วประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน (Q๗-๖) เป็นกระบวนการที่กรมบังคับคดีควรปรับปรุงแก้ไข
เร่งด่วน (Concentrate Here) นอกจากนี้ยังพบว่า กรมบังคับคดีควรพิจารณาลดความสำคัญ (Low Priority) 
ในเรื่องกระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีมีความสะดวก รวดเร็ว (Q๗-๕)  

 

 

ภาพประกอบ ๒๘ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการวางทรัพย์ ด้วยเทคนิค Quadrant Analysis  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๑๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๕๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการวางทรัพย์ ด้วยเทคนิค Quadrant Analysis 

กระบวนการวางทรัพย์ ข้อมูล Quadrant Analysis 

๑. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์ที่มีอยู่เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้
ข่าวสารของท่าน 

Q๗-๑ 

๒. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ชี้แจงขั้นตอน วิธีการวางทรัพย์  และให้คำแนะนำได้อย่าง
ชัดเจน 

Q๗-๒ 

๓ . การวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้ท่านมั่นใจว่าหลุดพ้นจากการเป็นหน้ีได้ Q๗-๓  

๔. เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการด้วยความเต็มใจ Q๗-๔ 

๕. กระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีมีความสะดวก รวดเร็ว Q๗-๕ 

๖. การเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ ่านสำนักงานบังค ับคดีทั ่วประเทศ  เป็น 
การอำนวยความสะดวกต่อท่าน 

Q๗-๖ 

 

 ๑.๓ ผลการทดสอบความเที่ยงและความตรง (Reliability and Validity) 

 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Validity) นั้นคณะผู้วิจัยนำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ใน

การสำรวจความเช่ือมั่นฯ ของกรมบังคับคดีท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้วไปตรวจหา

ความตรงตามเนื้อหา โดยขอความร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องกับการออกแบบ

เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจมาให้ความเห็นต่อ (ร่าง) แบบสอบถามอย่างน้อย ๓ ท่าน นั่นคือ ผู้เชี่ยวชาญด้าน

กระบวนการยุติธรรม จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้ 

  (๑) รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท (ผู้เช่ียวชาญด้านระบบงานยุติธรรม) 

  (๒) อาจารย์ พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ (ผู้เช่ียวชาญด้านระบบงานยุติธรรม) 

  (๓) รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ (ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดประเมิน และสถิติ) 

หลังจากนั้นจึงนำมาตรวจความเห็นที่ตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิผ่านการใช้เกณฑ์การตัดสินความเห็น

พ้อง ๒ ใน ๓ ท่าน (Inter-rater agreement) เพื่อหาสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Index of Consistency: 

IOC) แบบสอบถาม ได้ค่าความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และเลือกข้อคำถามที่มีค่า IOC มากกว่า 

๐.๕ มาใช้เป็นข้อคำถาม เพื่อให้ข้อคำถามทุกข้อที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมภารกิจงานของ  

กรมบังคับคดี และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสำรวจ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๑๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

และการทดสอบความเที ่ยงหรือความน่าเชื ่อถือของแบบสอบถาม (Reliability) ในการสำรวจ 

ความเช่ือมั่นฯ ของกรมบังคับคดีท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คณะผู้วิจัยจะนำไปทดลองใช้ (Try Out) โดย

แบบสอบถามทุกชุดนั้นจะนำไปทดสอบ (Pre-Test) กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๒๐๐ คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์

ทางโทรศัพท์ (Telephone Survey) เพ ื ่อทดสอบความเที ่ยงหร ือความน่าเชื ่อถ ือของแบบสอบถาม 

(Reliability Test) จากนั ้นคำนวณหาค่าความเที ่ยงของเครื ่องมือโดยใช้ว ิธ ีของสัมประสิทธิ ์แอลฟาของ 

ครอนบาค (Conbach’s alpha coefficient: ∝) ก่อนจะใช้ชุดแบบสำรวจฯ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลในการสำรวจจริงท้ังหมด และหากค่าใกล้เคียงกับ ๑ มาก แสดงว่ามีความเท่ียงหรือความน่าเช่ือถือมาก 

โดยกำหนดให้ข้อคำถามแต่ละข้อจะต้องมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาต้ังแต่ ๐.๗๐ ขึ้นไป จึงจะถือว่าแบบสอบถามมี

ค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถใช้เป็นแบบสอบถามการสำรวจจริงได้ ด้วยถือว่าเป็น

เครื่องมือท่ีมีความเท่ียงแบบสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Reliability) 

โดยในการทดสอบความเท่ียงและความตรง (Reliability and Validity) ของแบบสำรวจความเช่ือมั่น

ของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง ๕๒ การทดสอบความเที่ยงและความตรง (Reliability and Validity) ในข้อคำถามเกี่ยวกับบทบาท
หน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อด้านต่าง ๆ  

ข้อคำถาม 

ความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อถือได้ (Reliability) 

ค่าเฉลี่ย 
IOC 

ผลการประเมิน 

ค่า Corrected 
Item

-Total 
Correlation 

ค่า Cronbach's 
Alpha if Item

 
Deleted 

Cronbach's 
Alpha 

๑. ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา 
(เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ีและลูกหน้ีได้
ชำระหน้ี) 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๒๖ ๐.๘๑๓ 

๐.๘๖๑ 
(เกณฑ์ดีมาก) 

๒. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี เปิดโอกาสให้เข้าถึง
ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม อัน
เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๗๔ ๐.๗๙๓ 

๓. ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง  
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย
การผลักดันทรัพย์สินออกสู่ระบบ 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๑๑ ๐.๘๒๐ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๑๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ข้อคำถาม 

ความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อถือได้ (Reliability) 

ค่าเฉลี่ย 
IOC 

ผลการประเมิน 

ค่า Corrected 
Item

-Total 
Correlation 

ค่า Cronbach's 
Alpha if Item

 
Deleted 

Cronbach's 
Alpha 

๔. กฎหมายและกระบวนการ 
บังคับคดีมคีวามเหมาะสม ส่งผลต่อ
การจัดอันดับความยากง่ายใน 
การประกอบธุรกิจของนักลงทุน 
จากต่างประเทศ (Ease of Doing 
Business) ของธนาคารโลก 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๖๒๐ ๐.๘๕๙ 

 

 จากตาราง ๕๒ ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ทุกข้อคำถามนั้นผ่านเกณฑ์ท้ังความเท่ียงตรง (Validity) และ

ความเชื่อถือได้ (Reliability) กล่าวคือ ในการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถามจาก

ผู ้เชี ่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมจำนวน ๓ ท่าน ผลปรากฏว่า ทั ้ง ๓ ท่าน ได้ให้ค่าสัมประสิทธิ์ 

ความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ของข้อคำถามท่ีสามารถใช้วัดความตรงตามเนื้อหา (Content 

Validity) ได้เฉลี่ยแล้ว ๑.๐๐ ทุกข้อคำถาม (ในการทดสอบค่าความเที่ยงตรงหรือ IOC ของแบบสอบถามนั้น 

ข้อคำถามแต่ละข้อจะต้องมากกว่า ๐.๕ ขึ้นไปจึงจะสามารถนำข้อคำถามดังกล่าวมาใช้จริงได้) ซึ่งทำให้ผล 

การทดสอบความเท่ียงตรงได้รับผลการประเมินออกมาว่า ทุกข้อคำถามมี “ความเท่ียงตรง” ในทำนองเดียวกัน 

การทดสอบความเชื ่อถือได้ (Reliability) ก็ได้รับผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที ่ “ดีมาก” เช่นเดียวกัน 

เนื่องจากทุกข้อคำถามมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาท่ีมากกว่า ๐.๗๐ นั่นคือ ได้รับผลการทดสอบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาเท่ากับ ๐.๘๖๑ ดังนั้นข้อคำถามในส่วนนี้จึงมีทั้งค่าความเที่ยงตรงและค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับท่ี 

ดีมาก และสามารถใช้ข้อคำถามท้ัง ๔ ข้อ ในการสำรวจจริงได้  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๑๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๕๓ การทดสอบความเที ่ยงและความตรง (Reliability and Validity) ในข้อคำถามเกี ่ยวกับ 
ความคิดเห็นและความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี 

ข้อคำถาม 

ความเที่ยงตรง (Validity)  ความเชื่อถือได้ (Reliability) 

ค่าเฉลี่ย 
IOC 

ผลการประเมิน 
ค่า Corrected 
Item

-Total 
Correlation 

ค่า Cronbach's 
Alpha if Item

 
Deleted 

Cronbach's 
Alpha 

๑. การบังคับคดีโดยภาพรวม  ๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๖๐๕ ๐.๙๕๓ 

๐.๙๔๖ 
(เกณฑ์ดีเย่ียม) 

๒. การบังคับคดีแพ่ง  ๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๘๖ ๐.๙๓๔ 

๓. การบังคับคดีล้มละลาย  ๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๒๙ ๐.๙๓๘ 

๔. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี  ๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๒๕ ๐.๙๔๐ 

๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๙๔ ๐.๙๔๐ 

๖. การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๙๙ ๐.๙๔๐ 

๗. การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๗๐ ๐.๙๓๕ 

๘. การวางทรัพย์  ๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๗๘ ๐.๙๓๔ 

 

 จากตาราง ๕๓ ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ทุกข้อคำถามนั้นผ่านเกณฑ์ท้ังความเท่ียงตรง (Validity) และ

ความเชื่อถือได้ (Reliability) กล่าวคือ ในการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถามจาก

ผู ้เชี ่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมจำนวน ๓ ท่าน ผลปรากฏว่า ทั ้ง ๓ ท่าน ได้ให้ค่าสัมประสิทธิ์ 

ความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ของข้อคำถามท่ีสามารถใช้วัดความตรงตามเนื้อหา (Content 

Validity) ได้เฉล่ียแล้ว ๑.๐๐ ทุกข้อคำถาม ซึ่งทำให้ผลการทดสอบความเท่ียงตรงได้รับผลการประเมินออกมา

ว่า ทุกข้อคำถามมี “ความเที่ยงตรง” ในทำนองเดียวกัน การทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) ก็ได้รับ 

ผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ “ดีเยี่ยม” เนื่องจากทุกข้อคำถามมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาที่มากกว่า ๐.๗๐ และ 

มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาสูงถึง ๐.๙๔๖ ดังนั้นข้อคำถามในส่วนนี้จึงมีท้ังค่าความเท่ียงตรงและค่าความเช่ือมั่นอยู่

ในระดับท่ีดีเย่ียม และสามารถใช้ข้อคำถามท้ัง ๘ ข้อ ในการสำรวจจริงได้  

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๑๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๕๔ การทดสอบความเที ่ยงและความตรง (Reliability and Validity) ในข้อคำถามเกี ่ยวกับ 
ความคาดหวัง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

ข้อคำถาม 

ความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อถือได้ (Reliability) 

ค่าเฉลี่ย 
IOC 

ผลการประเมิน 
ค่า  

Corrected Item
-

Total Correlation 

ค่า Cronbach's 
Alpha if Item

 
Deleted 

Cronbach's 
Alpha 

๑. การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์
ของกรมบังคับคดีที่ว่า “บังคับคดีด้วย
ความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำ 
ในระดับสากล บริการประชาชน 
อย่างมีคุณภาพ” 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๒๖ ๐.๙๓๘ 

๐.๙๔๕ 
(เกณฑ์ 
ดีเย่ียม) 

๒. การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าท่ี
เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี 
มีความทันสมัย พร้อมให้บริการอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๙๗ ๐.๙๓๙ 

๓. อัธยาศัยไมตรี และความยินดี
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๙๙ ๐.๙๓๙ 

๔. ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี  ๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๖๕ ๐.๙๔๐ 

๕. มีช่องทางการให้บริการผ่าน 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/ 
แอปพลิเคชัน  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๐๕ ๐.๙๔๓ 

๖. ความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของ 
การดำเนินการและการบริการ  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๕๙๓ ๐.๙๔๗ 

๗. ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการ
และการให้บริการ  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๑๖ ๐.๙๔๓ 

๘. ดำเนินการและให้บริการด้วย 
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  
และให้ความเสมอภาค  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๗๘ ๐.๙๔๐ 

๙. เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือ
ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๑๗ ๐.๙๓๙ 
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โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรือการจัด
ประชุม เป็นต้น  
๑๐. การจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีให้ 
ความช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา 
และรับฟังความคิดเห็น  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๑๐ ๐.๙๓๙ 

๑๑. การประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารเก่ียวกับข้ันตอนหรือวิธีการมี 
ความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๕๕ ๐.๙๓๖ 

๑. กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

๑. การแจ้งการยึดทรัพย์  
มีความถูกต้อง และเป็นไปตาม 
ข้ันตอนของกฎหมาย  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๙๗๘ ๐.๙๙๐ 

๐.๙๙๑ 
(เกณฑ์ 
ดีเย่ียม) 

๒. การแจ้งการยึดทรัพย์ 
มีความรวดเร็ว  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๙๖๐ ๐.๙๙๑ 

๓ . การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง  
มีความถูกต้อง และเป็นไปตาม 
ข้ันตอนของกฎหมาย  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๙๗๘ ๐.๙๙๐ 

๔. การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง 
มีความรวดเร็ว  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๙๖๙ ๐.๙๙๑ 

๕. พนักงานเดินหมายสามารถ 
ส่งหมายให้แก่คู่ความได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๙๕๕ ๐.๙๙๑ 

๖. กรอบระยะเวลาในการดำเนินการ
บังคับคดีเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๙๔๔ ๐.๙๙๒ 

๗. การดำเนินการบังคับคดี  
มีความเป็นธรรม โปร่งใส และ 
ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๙๗๒ ๐.๙๙๑ 

๘. ความถูกต้องในการจัดทำบัญชี
แสดงรายการรับจ่ายเงิน  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๙๖๑ ๐.๙๙๑ 
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๙. ศูนย์ One Stop Service  
มีความสะดวกในการติดต่อ 
ขอรับบริการ 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๙๔๔ ๐.๙๙๒ 

๒. กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

ฝ่ายลูกหน้ี           

๑. การรับทราบหมายเรียกลูกหน้ี 
ให้มารายงานตัวและการไปไต่สวน 
ที่ศาล  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๐๙ ๐.๙๔๕ 

๐.๙๕๑ 
(เกณฑ์ 
ดีเย่ียม) 

๒. การรวบรวมทรัพย์สินและ 
การจัดการทรัพย์สินลูกหน้ี 
มีความเป็นธรรม โปร่งใส และ 
ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๐๖ ๐.๙๔๘ 

๓. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
ได้ชี้แจง สิทธิ หน้าท่ีของลูกหน้ี 
ข้ันตอน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๙๖ ๐.๙๔๕ 

๔. การพิจารณาอนุญาตให้ลูกหน้ี
เดินทางออกนอกประเทศ และ 
การกำหนดให้รายงานตัวต่อ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
เป็นไปตามข้ันตอนและ 
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๙๗ ๐.๙๔๕ 

๕. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
ได้ชี้แจงข้ันตอน และให้คำแนะนำ 
ในการขอรับเงินค่าเลี้ยงชีพ 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๓๐ ๐.๙๔๘ 
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๖. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
ได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ และข้ันตอน 
ในการได้รับการปลดจากล้มละลาย
ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๕๓ ๐.๙๔๔ 

ฝ่ายเจ้าหน้ี 
    

๗. การทราบประกาศโฆษณาคำสัง่
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทางการประกาศ
ลงราชกจิจานุเบกษา จากเว็บไซต์ 
หรือช่องทางอื่น ๆ 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๑๖ ๐.๙๔๕ 

๘. การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น 
ประกาศนัดประชุมเจ้าหน้ี หรือ 
นัดไต่สวนลูกหน้ีโดยเปิดเผย เป็นต้น 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๕๑ ๐.๙๔๔ 

๙. การได้รับคำชี้แจงข้ันตอน 
ระยะเวลา วิธีการเก่ียวกับ 
การย่ืนคำขอรับชำระหน้ี และ 
การสอบสวนพยานหลักฐาน 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๒๙ ๐.๙๔๔ 

๑๐. การรวบรวมทรัพย์สิน  
การจัดการทรัพย์สินของลูกหน้ี และ
การแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหน้ี  
มีความเป็นธรรม โปร่งใส และ 
ถูกต้องตามกฎหมาย 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๐๔ ๐.๙๔๕ 

๓. กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี  

ฝ่ายลูกหน้ี       
๐.๙๒๓ 
(เกณฑ์ 
ดีเย่ียม) 

๑. การฟ้ืนฟูกิจการทำให้กิจการของ
ลูกหน้ีสามารถดำเนินต่อไปได้  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๖๘๖ ๐.๙๑๗ 

๒. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี  
ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่การล้มละลาย  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๖๙๓ ๐.๙๑๗ 
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๓. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีเป็น
ช่องทางหน่ึงที่ทำให้ลูกหน้ีชำระหน้ี
ให้กับเจ้าหน้ีได้  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๔๘ ๐.๙๑๕ 

๔. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี 
สามารถช่วยลดปัญหาการว่างงาน 
ได้ส่วนหน่ึง  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๑๗ ๐.๙๑๖ 

๕. แผนฟ้ืนฟูกิจการที่ได้รับ 
ความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหน้ี  
มีความเป็นธรรม  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๗๖ ๐.๙๑๔ 

ฝ่ายเจ้าหน้ี         

๖. การได้รับคำชี้แจงข้ันตอน 
ระยะเวลา วิธีการเก่ียวกับ 
การย่ืนคำขอรับชำระหน้ี  
การสอบสวนพยานหลักฐาน  
และการแจ้งคำสัง่คำขอรับชำระหน้ี 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๒๘ ๐.๙๑๖ 

๗. การเปิดช่องทางให้มี 
การย่ืนคำขอรับชำระหน้ีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวย 
ความสะดวกต่อท่าน 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๔๗ ๐.๙๑๕ 

๘. การประชุมเจ้าหน้ีใน 
คดีฟ้ืนฟูกิจการผ่าน 
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์
เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๖๐๘ ๐.๙๒๐ 

๙. การย่ืนคำขอรับชำระหน้ี  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมี 
การแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหน้ีทราบ 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๕๓๔ ๐.๙๒๕ 

๑๐. การสอบสวนของ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตาม
ข้ันตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๐๑ ๐.๙๑๖ 
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๑๑. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี 
ช่วยให้เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ีมากกว่า 
การที่ให้ลูกหน้ีล้มละลาย 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๖๒๐ ๐.๙๑๙ 

๔. กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

๑. การย่ืนคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทชั้นบังคับคดีผ่านช่องทางต่างๆ 
เป็นการอำนวยความสะดวก 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๕๕๘ ๐.๘๘๕ 

๐.๘๘๙ 
(เกณฑ์ดีมาก) 

๒. สถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยฯ  
มีความเหมาะสมต่อการเจรจา 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๕๒๘ ๐.๘๘๖ 

๓. การไกล่เกลี่ยฯ เป็นทางเลือกหน่ึง 
ที่ทำให้ท่านสามารถเจรจาหาข้อยุติ
ร่วมกันได้ 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๕๙๖ ๐.๘๘๑ 

๔. การเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
มีประโยชน์และให้โอกาสในการเจรจา 
เพ่ือให้ได้ข้อตกลงที่เหมาะสม 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๖๗๔ ๐.๘๗๕ 

๕. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงข้ันตอน 
วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
ให้คำแนะนำเบื้องต้น เพ่ือหาทางออก
ที่ดีและเหมาะสมให้กับท่านได้ 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๘๙ ๐.๘๕๖ 

๖. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็น
กลาง โปรง่ใส และไม่เอื้อประโยชน์ 
ต่อผู้ใด 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๖๒๔ ๐.๘๗๙ 

๗. ท่านสามารถย่ืนข้อเสนอใน 
การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๙๑ ๐.๘๖๔ 

๘. ท่านสามารถตัดสินใจในการเจรจา
ข้อตกลงกับคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงได้
อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๓๘๙ ๐.๘๙๔ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๒๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ข้อคำถาม 

ความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อถือได้ (Reliability) 

ค่าเฉลี่ย 
IOC 

ผลการประเมิน 

ค่า  
Corrected Item

-
Total Correlation 

ค่า Cronbach's 
Alpha if Item

 
Deleted 

Cronbach's 
Alpha 

๙. การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ 
ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย และ 
ช่วยแก้ปัญหาหน้ีได้ 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๔๒ ๐.๘๖๙ 

๕. กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

๑. การได้รับแจ้งข้ันตอน วิธีการ  
สิทธิในการตรวจสอบ และคัดค้าน
บัญชีรับจ่าย หรือบัญชีแบ่งทรัพย์สิน 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๓๙ ๐.๗๗๓ 

๐.๘๒๔ 
(เกณฑ์ดีมาก) 

๒. ความถูกต้องในการคำนวณเงินและ
ยอดหน้ีต่าง ๆ 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๗๔ ๐.๗๘๙ 

๓. ความถูกต้องในการจัดทำบัญชี 
รับจ่ายและบัญชีแบ่งทรัพย์สิน  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๔๗๔ ๐.๘๑๓ 

๔. ความโปร่งใส เป็นธรรมใน 
การเฉลี่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหน้ี
เพ่ือชำระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ี  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๙๑ ๐.๗๘๐ 

๕. การจ่ายเงินจากการเฉลี่ยทรัพย์ใน
คดีล้มละลายผ่านระบบ E-Payment 
ทำให้ท่านได้รับความสะดวกและ
รวดเร็ว  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๕๕๔ ๐.๘๐๕ 

๖. กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด 

๑. สามารถทราบข้อมูลประกาศ 
ขายทอดตลาดได้อย่างสะดวก และ
ง่ายต่อการเข้าถึง 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๔๕๔ ๐.๘๑๕ 

๐.๘๔๙ 
(เกณฑ์ดีมาก) 

๒. ระยะเวลาท่ีประกาศขาย
ทอดตลาดก่อนถึงวันขายมีความ
เหมาะสม 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๔๒๑ ๐.๘๑๗ 

๓. ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล 
ในประกาศขายทอดตลาด 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๓๑๗ ๐.๘๒๘ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๒๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ข้อคำถาม 

ความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อถือได้ (Reliability) 

ค่าเฉลี่ย 
IOC 

ผลการประเมิน 

ค่า  
Corrected Item

-
Total Correlation 

ค่า Cronbach's 
Alpha if Item

 
Deleted 

Cronbach's 
Alpha 

๔. คดีที่มีการงดการขายมีการ
ประกาศแจ้งสาเหตุงดขายได้อย่าง
ชัดเจน 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๓๘๕ ๐.๘๒๐ 

๕. ความสมเหตุสมผลและความ
น่าเชื่อถือในการประเมินราคาของ
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๒๓๔ ๐.๘๓๒ 

๖. การอธิบายหลักเกณฑ์ข้ันตอน 
วิธีการ คำแนะนำ คำเตือนและ 
ข้อสัญญาในประกาศขายทอดตลาด 
มีความชัดเจนและง่ายต่อการทำ 
ความเข้าใจ 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๒๖๕ ๐.๘๓๐ 

๗. เจ้าหน้าท่ีที่ทำการขายทอดตลาด
ทรัพย์มีความเป็นธรรม โปร่งใส และ
ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๕๔ ๐.๗๔๖ 

๘. ความสะดวกในกระบวนการ 
ซื้อทรัพย์ ต้ังแต่การลงทะเบียน  
วางหลักประกัน ชำระราคา ขอขยาย
เวลาวางเงิน หรือการโอนกรรมสิทธ์ิ 
ฯลฯ 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๕๑๑ ๐.๘๒๖ 

๗. กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด 

๑. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้าน 
การวางทรัพย์ที่มีอยู่เพียงพอต่อ 
การสร้างการรับรู้ข่าวสารของท่าน 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๖๓ ๐.๙๔๗ 

๐.๙๕๐ 
(เกณฑ์ดี
เย่ียม) 

๒. เจ้าหน้าท่ีให้คำปรึกษา ชี้แจง
ข้ันตอน วิธีการวางทรัพย์ และ 
ให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๑๔ ๐.๙๔๔ 

๓ . การวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี 
ทำให้ท่านมั่นใจว่าหลุดพ้นจาก 
การเป็นหน้ีได้ 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๗๙๖ ๐.๙๔๕ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๒๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ข้อคำถาม 

ความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อถือได้ (Reliability) 

ค่าเฉลี่ย 
IOC 

ผลการประเมิน 

ค่า  
Corrected Item

-
Total Correlation 

ค่า Cronbach's 
Alpha if Item

 
Deleted 

Cronbach's 
Alpha 

๔. เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นมืออาชีพ  
และให้บริการด้วยความเต็มใจ 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๙๑๖ ๐.๙๓๗ 

๕. กระบวนการวางทรัพย์ของ 
กรมบังคับคดีมีความสะดวก รวดเร็ว 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๓๗ ๐.๙๔๒ 

๖. การเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์
ผ่านสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ 
เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๕๓ ๐.๙๔๑ 

 

 จากตาราง ๕๔ ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ทุกข้อคำถามนั้นผ่านเกณฑ์ท้ังความเท่ียงตรง (Validity) และ

ความเชื่อถือได้ (Reliability) กล่าวคือ ในการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถามจาก

ผู ้เชี ่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมจำนวน ๓ ท่าน ผลปรากฏว่า ทั ้ง ๓ ท่าน ได้ให้ค่าสัมประสิทธิ์ 

ความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ของข้อคำถามท่ีสามารถใช้วัดความตรงตามเนื้อหา (Content 

Validity) ได้เฉล่ียแล้ว ๑.๐๐ ทุกข้อคำถาม ซึ่งทำให้ผลการทดสอบความเท่ียงตรงได้รับผลการประเมินออกมา

ว่า ทุกข้อคำถามมี “ความเที่ยงตรง” ในทำนองเดียวกัน การทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) ก็ได้รับ 

ผลการทดสอบของกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม และกระบวนการบังคับคดีทั้ง ๗ กระบวนการ อยู่ใน

เกณฑ์ท่ี “ดีมาก” และ “ดีเย่ียม” เนื่องจากทุกข้อคำถามมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาท่ีมากกว่า ๐.๗๐ ขึ้นไป ดังนั้น

ข้อคำถามในส่วนนี้จึงมีท้ังค่าความเท่ียงตรงและค่าความเช่ือมั่นอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถยอมรับได้ และสามารถ

ใช้ข้อคำถามท้ังหมดในการสำรวจจริงได้   



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๒๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๕๕ การทดสอบความเที ่ยงและความตรง (Reliability and Validity) ในข้อคำถามเกี ่ยวกับ 
ความพึงพอใจโดยรวมจากการรับบริการในกระบวนการบังคับคดีด้านต่าง ๆ 

ข้อคำถาม 

ความเที่ยงตรง (Validity)  ความเชื่อถือได้ (Reliability) 

ค่าเฉลี่ย 
IOC 

ผลการประเมิน 
ค่า Corrected 
Item

-Total 
Correlation 

ค่า Cronbach's 
Alpha if Item

 
Deleted 

Cronbach's 
Alpha 

๑. กระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม ๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๑๔ ๐.๙๐๖ 

๐.๙๒๔ 
(เกณฑ์ 
ดีเย่ียม) 

๒. กระบวนการบังคับคดีแพ่ง  ๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๗๘ ๐.๘๙๓ 

๓. กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย  ๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๒๒ ๐.๙๐๔ 

๔. กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ 
ของลูกหน้ี  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๕๐ ๐.๘๙๙ 

๕. กระบวนการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๖๖๑ ๐.๙๓๓ 

๖. กระบวนการติดตามและ 
เฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๔๗๔ ๐.๙๔๔ 

๗. กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๒๓๔ ๐.๘๓๐ 

๘. กระบวนการการวางทรัพย์  ๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๑๖ ๐.๙๔๕ 

 

 จากตาราง ๕๕ ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ทุกข้อคำถามนั้นผ่านเกณฑ์ท้ังความเท่ียงตรง (Validity) และ

ความเชื่อถือได้ (Reliability) กล่าวคือ ในการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถามจาก

ผู ้เชี ่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมจำนวน ๓ ท่าน ผลปรากฏว่า ทั ้ง ๓ ท่าน ได้ให้ค่าสัมประสิทธิ์ 

ความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ของข้อคำถามท่ีสามารถใช้วัดความตรงตามเนื้อหา (Content 

Validity) ได้เฉล่ียแล้ว ๑.๐๐ ทุกข้อคำถาม ซึ่งทำให้ผลการทดสอบความเท่ียงตรงได้รับผลการประเมินออกมา

ว่า ทุกข้อคำถามมี “ความเที่ยงตรง” ในทำนองเดียวกัน การทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) ก็ได้รับ 

ผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ “ดีเยี่ยม” เนื่องจากทุกข้อคำถามมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาที่มากกว่า ๐.๗๐ และ 

มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาสูงถึง ๐.๙๒๔ ดังนั้นข้อคำถามในส่วนนี้จึงมีท้ังค่าความเท่ียงตรงและค่าความเช่ือมั่นอยู่

ในระดับท่ีดีเย่ียม และสามารถใช้ข้อคำถามท้ัง ๘ ข้อ ในการสำรวจจริงได้   



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๒๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 
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ตาราง ๕๖ การทดสอบความเที ่ยงและความตรง (Reliability and Validity) ในข้อคำถามเกี ่ยวกับ 
ความพึงพอใจต่อสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

ความเที่ยงตรง (Validity)  ความเชื่อถือได้ (Reliability) 

ค่าเฉลี่ย 
IOC 

ผลการประเมิน 

ค่า Corrected Item
-

Total Correlation 

ค่า Cronbach's Alpha 
if Item

 Deleted 

Cronbach's 
Alpha 

๑. สถานที่น่ังรอ หรือน่ังรับบริการ  ๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๑๐ ๐.๙๐๒ 

๐.๙๒๑ 
(เกณฑ์ 
ดีเย่ียม) 

๒. การมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ ๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๘๖๘ ๐.๘๘๑ 

๓. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ  ๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๙๐๘ ๐.๘๖๗ 

๔ . การม ีบร ิการแสดงสถานะการทำงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

๑.๐๐ เท่ียงตรง ๐.๖๙๙ ๐.๙๓๖ 

 

 จากตาราง ๕๖ ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ทุกข้อคำถามนั้นผ่านเกณฑ์ท้ังความเท่ียงตรง (Validity) และ

ความเชื่อถือได้ (Reliability) กล่าวคือ ในการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถามจาก

ผู ้เชี ่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมจำนวน ๓ ท่าน ผลปรากฏว่า ทั ้ง ๓ ท่าน ได้ให้ค่าสัมประสิทธิ์ 

ความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ของข้อคำถามท่ีสามารถใช้วัดความตรงตามเนื้อหา (Content 

Validity) ได้เฉล่ียแล้ว ๑.๐๐ ทุกข้อคำถาม ซึ่งทำให้ผลการทดสอบความเท่ียงตรงได้รับผลการประเมินออกมา

ว่า ทุกข้อคำถามมี “ความเที่ยงตรง” ในทำนองเดียวกัน การทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) ก็ได้รับ 

ผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ “ดีเยี่ยม” เนื่องจากทุกข้อคำถามมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาที่มากกว่า ๐.๗๐ และ 

มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาสูงถึง ๐.๙๒๑ ดังนั้นข้อคำถามในส่วนนี้จึงมีท้ังค่าความเท่ียงตรงและค่าความเช่ือมั่นอยู่

ในระดับท่ีดีเย่ียม และสามารถใช้ข้อคำถามท้ัง ๔ ข้อ ในการสำรวจจริงได้   
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 ๑.๔ ผลการทดสอบโดยใช้หลักพุทธิปัญญา (Cognitive Test) 

 การทดสอบแบบ Cognitive Test หรือท่ีเรียกว่าการทดสอบความยากง่ายของข้อคำถามในระหว่างท่ี

ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนผู้รับบริการจำนวนอย่างน้อย ๒๐๐ คน โดยได้

จัดทำผ่านกระบวนการทั้งหมด ๔ กระบวนการ ซึ่งได้แก่ ๑) กระบวนการรับรู ้และเข้าใจถ้อยคำที่ใช้ใน 

แบบสำรวจ คือ การตรวจสอบความเข้าใจเบื้องต้นของข้อคำถามในแบบสำรวจว่ามีการรับรู้และความเข้าใจท่ี

ตรงกันกับผู้ทำการทดสอบและหน่วยงานกรมบังคับคดีหรือไม่ เช่น ภาษา ถ้อยคำ และประโยคคำถามที่ใช้ 

ในแบบสำรวจ เป็นต้น ๒) กระบวนการรื้อฟื้นข้อมูลออกมาจากความทรงจำ คือ การสอบถามถึงความรู้ 

ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ในแบบสำรวจพอสังเขป เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีตอบกลับมาได้อย่าง

ชัดเจน ถูกต้อง สอดคล้อง และตรงประเด็น ๓) กระบวนการตัดสิน คือ การท่ีผู้ตอบได้วิเคราะห์ข้อคำถามและ

ตัดสินใจที่จะเลือกตอบหรือให้ข้อมูล โดยต้องได้รับข้อมูลที่ตอบกลับมาอย่างชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง และ 

ตรงประเด็น และ ๔) กระบวนการจับคู่ข้อมูลในความคิดกับตัวเลือกหรือคำตอบในแบบสำรวจ คือ การที่คิด

และวิเคราะห์ทางความคิดว่า ผู้ตอบสามารถตอบคำถามในแบบสำรวจได้อย่างมีคุณภาพ หรือข้อมูลที่ได้รับ

กลับมานั้นมีความครบถ้วนอย่างแท้จริง ด้วยมีความคิดท่ีสอดคล้องและตรงกับตัวเลือกหรือข้อคำถามท่ีปรากฏ

และต้องการส่ือในแบบสำรวจ รวมถึงสามารถจดจำข้อมูลท่ีได้ตอบคำถามไว้อย่างไม่เปล่ียนแปลง กล่าวคือ เมื่อ

ย้อนกลับมาสอบถามข้อคำถามเดิมกับผู้ตอบ ก็ยังสามารถจดจำคำตอบท่ีเคยให้ข้อมูลไว้ได้เช่นเดิม  

และหลังจากท่ีได้มีการทดสอบแบบ Cognitive Test แล้วนั้น พบว่า ประสบการณ์ตรงของผู้ตอบแบบ

สำรวจ ภาพในจินตนาการของข้อคำถาม และคำตอบของประชาชนผู้ใช้บริการท่ีได้รับกลับมาจากการทดลอง

ถามกับกลุ่มตัวอย่างนั้นล้วนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในข้อคำถามของเครื่องมือวัดที่ได้สร้าง

ขึ้นมาจากประสบการณ์ของนักวิจัยเป็นอย่างดี กล่าวคือ ข้อมูลเชิงโครงสร้างและตัวบทของข้อคำถามใน

เครื่องมือวัดทั้งหมดนั้นล้วนมีความสอดคล้องกับประสบการณ์ มุมมอง และภาพในจินตนาการของผู้ตอบทุก

คน ด้วยข้อมูลท่ีได้รับกลับมาเป็นข้อมูลท่ีมีคุณภาพ มีความชัดเจน ผู้ตอบไม่เกิดความสับสนหรือความสงสัยใน

ข้อคำถาม มีความเข้าใจในข้อคำถามท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนำคำตอบและข้อมูลท่ีได้รับมาใช้

ในการประเมินความเช่ือมั่นของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม   
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๒. ผลการพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้วยการสำรวจเชิงคุณภาพ 

๒.๑ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) จากผู้บริหารหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ 

ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ศาล อัยการ กรมบังคับคดี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน หน่วยงานอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี จำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๐ หน่วยงาน หน่วยงานละไม่น้อยกว่า ๒ คน นั้น

ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก ๑) ผู้บริหารกรมบังคับคดี ๒) ศาลอาญามีนบุรี ๓) ศาลแพ่ง ๔) ศาล

ล้มละลายกลาง ๕) อัยการ ๖) สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ๗) กรมสรรพากร ๘) สมาคมบริษัท

หลักทรัพย์ไทย ๙) บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บบส.) ๑๐) ธนาคารกสิกรไทย และ ๑๑) ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ รวมแล้ว ๑๑ หน่วยงาน และมีจำนวนทั้งหมด ๒๒ คน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีผลการสัมภาษณ์ 

เชิงลึกเรียงตามลำดับ ดังนี้ 

๑) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารกรมบังคับคดี 

 ในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารของกรมบังคับคดีนั้นมีผู ้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์จำนวนทั้งสิ้น ๒ คน  

ซึ่งเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู ้ตรวจราชการกรมบังคับคดี จำนวน ๑ ท่าน และผู้เชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน 

การบังคับคดีล้มละลาย จำนวน ๑ ท่าน ซึ่งท้ัง ๒ ท่านนั้นได้ให้ความเห็นและมีแนวทางการให้สัมภาษณ์เชิงลึก

ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของหน่วยงานกรมบังคับคดีได้ ดังนี้ 

 ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “กระบวนการบังคับคดี” 

  (๑) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นอยู่”  

  ผู้บริหารกรมบังคับคดีเห็นว่ากระบวนการบังคับคดีท่ีเป็นอยู่นั้นค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ด้วย

มีการนำเอาระบบทางอิเล็กทรอนิกส์มาปรับมาใช้ในกระบวนการบังคับคดีมากขึ้น โดยเฉพาะการบังคับคดีแพ่ง

และการบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ควบคู่กับระบบการดำเนินงานของกรมบังคับคดี 

ท่ีเป็นเลิศท้ัง ๕ ด้าน หลัก “LED ๕ excellence” ได้แก่ ๑. การบริหารจัดการคดีอย่างมีประสิทธิภาพ (Case 

Management Excellence) ๒. การพัฒนานวัตกรรมและระบบทำงาน ( IT Excellence) ๓. การพัฒนา 

ระบบฐานข้อมูลเพื่อลดขั้นตอนการทำงานตอบสนองการตัดสินใจของผู้บริหาร ( Information Excellence)  

๔. การพัฒนาบุคคลสู ่ความเป็นเลิศ (HR Excellence) และ ๕. การยกระดับองค์กรสู ่ความเป็นเลิศ 

(Organization Excellence) ซึ ่งส่งผลให้กระบวนการบังคับคดีเป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี ้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้ยังช่วยผลักดันให้เกิดการขายทอดตลาดสูงถึง ร้อยละ ๗๕.๑๖ แม้จะมีการงดขาย
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ทอดตลาดบางช่วงระยะเวลาเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกอบกับ 

กรมบังคับคดีม ีหน่วยงานที ่ เกี ่ยวข้องครอบคลุมทั ่วประเทศรวมแล้วมากถึง ๑๑๗ หน่วยงาน แต่มี 

หลายหน่วยงานที่สามารถผลักดันทรัพย์สินได้ตามเป้าหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการบังคับคดีมี

ประสิทธิภาพพอสมควร แต่ทั ้งนี ้ยังพบว่ามีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับระบบบางส่วนที่ใช้อยู ่ค่อนข้างล้าสมัย  

ไม่สามารถนำปรับให้เท่าทันกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ซึ่งการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้

นั้นจะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องลดเวลาในการทำงานได้อย่างแท้จริง รวมถึงช่วยส่งเสริมให้การทำงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบงานทางอิเล็กทรอกนิกส์ของกรมบังคับคดีได้พัฒนามาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว 

ทำให้ระบบต่าง ๆ บางส่วนไม่สามารถรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึง

จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดระบบการทำงานทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทันสมัยให้ทันต่อ 

การพัฒนาในอนาคตด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนั้นยังมีบุคลากรบางส่วนอยู่ใน Generation Baby Boomer 

และยังใช้ระบบอิเล็กทรอกนิกส์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงต้องบริหารจัดการบุคลากรให้เหมาะสมและปรับให้

กลุ่มคนดังกล่าวทำงานในด้านอื่น ๆ แทน 

  (๒) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีควรจะเป็น/ท่ีคาดหวัง” 

 กระบวนการบังคับคดี “ที่ควรจะเป็น/ที่คาดหวัง” คือ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็น

ระบบดิจิทัล ทั้งเรื่องแหล่งที่มาข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลและการนำไปใช้ให้

เป็นประโยชน์ การบริหารจัดการข้อมูลที่เป็นระบบมีความปลอดภัย และจะต้องพัฒนาระบบอิเล็กทรอนกิส์  

มีการเชื ่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเป็นประโยชน์ใน  

การดำเนินการของกรมบังคับคดี รวมถึงการให้บริการประชาชนทุกช่องทาง นอกจากนี้ยังเป็นการลด 

การใช้ดุลยพินิจเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตลอดจนควรที่จะมีการอบรมบุคลากรให้สอดคล้องกับระบบท่ี  

เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งเห็นว่าการสร้างและจัดทำคู่มือปฏิบัติหน้าที่ราชการในเรื่องต่าง ๆ จะช่วยให้บุคลากร

สามารถเรียนรู้และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ได้ตระหนักถึงการท่ีจะต้องประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนสามารถเรียนรู้การใช้งานและเข้าถึงเข้าใจได้ง่ายและสามารถตรวจสอบได้ด้วย เนื่องจากทาง 

กรมบังคับคดีเองได้คาดหวังให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลและยื่นคำร้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

มากขึ้น จึงได้จัดทำระบบ e-Filing ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้าถึงกระบวนการบังคับคดีได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น ทำให้ประชาชนหรือคู่ความสามารถ 

ยื่นคำร้องหรือวางชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่กรมบังคับคดี ทำให้สามารถ

ติดต่อกรมบังคับคดีได้ไม่ว่าจะอยู่ในท่ีใดและเวลาใด  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๒๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  (๓) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” 

  กระบวนการบังคับคดีที่เป็น “ปัญหา/อุปสรรค” ทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากภายในคือ  

ระบบงานของกรมบังคับคดี ซึ่งต้องพัฒนาระบบการทำงานท่ีเป็นอยู่ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบท

ในปัจจุบัน บางเรื่องยังไม่สามารถปรับให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงได้ ด้านบุคลากรซึ่งมีการหมุนเวียนเข้าออก

อย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่เกิดการส่ังสมความเช่ียวชาญงานอาชีพ และปริมาณงานมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้

ยังไม่สามารถผลักดันให้กระบวนการขับเคล่ือนไปได้ตามท่ีคาดหวัง ส่วนปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากภายนอกนั้น 

เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของระบบราชการไทยในภาพรวมยังไม่ถูกบังคับให้ใช้อิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ 

เต็มรูปแบบ การทำงานของส่วนราชการจึงยังต้องทำงานควบคู่กันกับระบบงานพื้นฐานแบบเดิมที่ใช้อยู่  

ก่อนหน้านี้ด้วย ทำให้ไม่สามารถทุ่มเทพัฒนางานไปในด้านหนึ่งด้านใดได้เต็มที่และประชาชนบางส่วนไม่มี

ความพร้อม ไม่สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์/เทคโนโลยี/ระบบ

อินเทอร์เน็ต จึงเป็นสาเหตุของความล่าช้าและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 (๔) การพัฒนากระบวนการบังคับคดีในด้านต่าง ๆ เหล่านี ้จะช่วยให้การบังคับคดี “อำนวย 

ความยุติธรรม” ได้มากยิ่งขึ้น 

กรมบังคับคดีเห็นว่าควรที่จะมีการแก้กฎหมายให้มีความยุติธรรมต่อประชาชนทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้น   

ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายให้มีความชัดเจน มีความโปร่งใส และมีอำนาจหน้าที่/แนวทาง  

การปฏิบัติที่อยู่บนบรรทัดฐานเดียวกัน และคุ้มครองประชาชนให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนควรจะมี

หลักประกันการมีที่อยู่อาศัย ๑ แหล่ง เป็นอย่างน้อย โดยจะไม่ถูกบังคับคดียึดทรัพย์ออกขายทอดตลาด เช่น

กรณีปัจจุบัน รวมถึงพัฒนากระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็จะช่วยอำนวย

ความยุติธรรมได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาประยุกต์ใช้ รวมถึงการสร้างบุคลากร

ให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังคงมีจิตมุ่งบริการ นอกจากนี้การถ่ายโอน

ภารกิจภาครัฐ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเลือกใช้บริการได้ และ

เกิดการแข่งขันเพื่อเกิดการให้บริการท่ีดีท่ีสุด 

  (๕) แนวทาง/นโยบายท่ีจะทำให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี  

  ผู้บริหารกรมบังคับคดีมองว่าควรที่จะมีแนวทาง/นโยบาย เพื่อเสริมสร้างความเชื ่อมั่น  

ให้กับประชาชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับบุคลากร การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน  

ทุกกระบวนการเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ มีความถูกต้อง และสร้างความเป็นมาตรฐานเดียวกัน อบรมบุคลากร

ทั้งภายในภายนอกเพื่อรองรับการพัฒนาระบบต่าง  ๆ นอกจากนี้ควรนำกระบวนการไกลเกล่ียข้อพิพาท 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๒๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ช้ันบังคับกรมบังคับคดีมาใช้ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นทางเลือกของเจ้าหนี้และลูกหนี้ท่ีจะเจรจาชำระหนี้กันได้

โดยไม่ต้องถูกบังคับคดีอันจะเป็นประโยชน์ต่อคู่ความโดยมีคู่ไกล่เกลี่ยที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นคนกลางใน  

การไกล่เกล่ีย และให้มีการติดตามประเมินผลวิเคราะห์สถานการณ์ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความน่าเช่ือถือและ

มั่นใจในความยุติธรรมเม่ือเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี 

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “การดำเนินงานของกรมบังคับคดี” 

  (๑) “หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี” ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน  

  “หน้าที่/อำนาจของกรมบังคับคดี” ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบันมีอำนาจ

หน้าท่ีในหลาย ๆ ด้าน ภารกิจหลักเช่น การบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การบังคับ

ทางปกครอง โดยเฉพาะการบังคับทางปกครองซึ่งเป็นภารกิจที่เพิ่มขึ้นใหม่ ถือเป็นทางเลือกของหน่วยงาน

ภาครัฐที่จะบังคับคดีกับผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับทางปกครอง แต่ยังคงขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เป็น 

การเพิ่มภาระงานท่ีเดิมมีปริมาณมากอยู่แล้วนั้น อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการบังคับคดีได้ 

  (๒) “บทบาทของกรมบังคับคดี” (บทบาท=การปฏิบัติตามหน้าท่ี) เป็นไปตามกรอบกฎหมาย

หรือคำพิพากษาของศาลมากน้อยเพียงใด/ประชาชนได้รับประโยชน์ ได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้นมากน้อย

เพียงใด/กระบวนการไกล่เกล่ียเป็นประโยชน์ สามารถเป็นยุติธรรมทางเลือกและยุติการบังคับคดีได้หรือไม่ 

  เมื่อกรมบังคับคดีมีการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายและคำพิพากษาของศาล

อย่างเคร่งครัดนั้นส่งผลให้เกิดความยากต่อการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายในกระบวนการยุติธรรม 

จึงเห็นว่าควรมีกระบวนการยุติธรรมทางเลือกอื่นๆเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่าง

รวดเร็วและครอบคลุม รวมถึงช่วยยุติการบังคับคดีได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ก่อนหรือ ระหว่างการบังคับคดีซึ่งจะส่งผลให้คู่ความ มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ซึ่งกันและ

กันอย่างเป็นธรรมและพ้นจากการถูกบังคับคดี ลดค่าใช้จ่ายและเวลาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ้การท่ี  

กรมบังคับคดีมีสำนักงานบังคับคดีประจำจังหวัดทั่วทุกจังหวัด และมีการประชาสัมพันธ์ด้านความรู้ทาง

กฎหมายต่างๆและให้บริการในเชิงรุกเป็นส่วนช่วยให้สร้างความรู้ความเข้าใจและประชาชนรับรู้ภารกิจของ

กรมบังคับคดีอย่างกว้างขวาง อันถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก  

  (๓) การทำงานระหว่างหน่วยงานของท่านกับกรมบังคับคดีในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัจจัยใด

ท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมีปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 

  การทำงานระหว่างของกรมบังคับคดีกับหน่วยงานอื่นในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน

ระบบงานมากขึ้น ทั้งในการติดต่อสื่อสารและประสานงานและการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้การทำงานระหวา่ง



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๓๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

หน่วยงานในกระบวนการบังคับคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการบังคับคดีที ่เอื ้อให้กระบวนการทำงานของกรมบังคับคดีเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงและมีความรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยท่ีเป็น

ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงานคือ การเช่ือมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างกรมบังคับคดีและหน่วยงานอื่นเป็นไป

อย่างไม่สะดวกด้วยมีระบบการทำงานที่แตกต่างกัน และปัญหาเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล การเชื่อมโยง

ข้อมูลถึงกันยังคงไม่เสถียรและอาจทำให้ข้อมูลท่ีได้รับเกิดความเสียหายและไม่ต่อเนื่องได้ 

  (๔) กรมบังคับคดีควรจะประสานงานกับหน่วยงานของท่านในเรื ่องใดเพิ่มเติม เพื่อที่จะ

อำนวยให้การบังคับคดีเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  ผู ้บริหารกรมบังคับคดีมองว่าควรที ่จะมีการประสานงานร่วมกับกรมที ่ด ิน ธนาคาร  

กรมการขนส่ง ตัวลูกหนี้ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ 

มากขึ้น หรือได้รับข้อมูลที่เชื่อมโยงกันและอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน ก็จะช่วยอำนวยให้การบังคับคดีเป็นไป

ตามคำพิพากษาของศาลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

  (๕) กรมบังคับคดีควรพัฒนาในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ เพื ่อให้การบังคับคดีสามารถอำนวย  

ความยุติธรรมและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

  ผู้บริหารกรมบังคับคดีเห็นว่ากรมบังคับคดีควรที่จะมีการพัฒนาระบบงานทุกกระบวนงาน 

ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน รวมถึงในด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะแนวทาง 

การถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ ซึ่งมีการเตรียมการจัดต้ังสถาบันการบังคับคดีในรูปแบบ SDU เพื่อรองรับการจัด

อบรมบุคลากรท้ังภายในภายนอก ให้สามารถผลักดันแนวทางการถ่ายโอนภารกิจภาครัฐให้สำเร็จและส่งเสริม

ให้กระบวนการบังคับคดีดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ สามารถอำนวยความยุติธรรมและสร้าง

ความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

๒) การสัมภาษณ์เชิงลึกศาลอาญามีนบุรี 

 ในการสัมภาษณ์เชิงลึกศาลอาญามีนบุรีนั้นมีผู้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์จำนวนท้ังส้ิน ๒ คน ซึ่งเป็นผู้ท่ีดำรง

ตำแหน่งเลขานุการศาลอาญามีนบุรี จำนวน ๑ ท่าน และเป็นนิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ท่าน ซึ่งท้ัง  

๒ ท่านนั้นได้ให้ความเห็นและมีแนวทางการให้สัมภาษณ์เชิงลึกท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปผล 

การสัมภาษณ์เชิงลึกของหน่วยงานศาลอาญามีนบุรีได้ ดังนี้  
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โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “กระบวนการบังคับคดี” 

  (๑) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นอยู่”  

  กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นอยู่” ในปัจจุบันนั้นยังมีความล่าช้าและยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์หรือ

มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร โดยมีสาเหตุมาจากท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัยภายในคือ เรื่องของ

กฎหมาย กระบวนการบังคับคดี และเจ้าพนักงานบังคับคดี เช่น ความล่าช้าเกิดจากขั้นตอนการดำเนินงานและ

การที่เจ้าพนักงานบังคับคดียังไม่มีอำนาจมากพอในการติดตามและเข้าถึงทรัพย์ และปัจจัยภายนอกคือ  

ตัวคู่ความ โจทก์หรือเจ้าหนี้ และจำเลยหรือลูกหนี้ เช่น ลูกหนี้อาจโยกย้ายถ่ายทรัพย์สินของตนเองให้แก่ผู้อื่น 

ซึ่งทำให้เจ้าหนี้ไม่สามารถดำเนินการสืบทรัพย์สินได้ เป็นต้น 

  (๒) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีควรจะเป็น/ท่ีคาดหวัง” 

กระบวนการบังคับคดี “ที่ควรจะเป็น/ที่คาดหวัง”คือ คาดหวังให้กระบวนการบังคับคดี
ประสบความสำเร็จด้วยความรวดเร็ว ซึ ่งการประสบความสำเร็จในความหมายดังกล่าวหมายถึง การท่ี
กระบวนการบังคับคดีสามารถดำเนินการบังคับคดีได้อย่างครบถ้วน ไม่ขาดตกบกพร่อง รวมถึงสามารถนำเอา
วิธีการบังคับคดีและเครื่องมือของเจ้าพนักงานบังคับคดีมาใช้ให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใน
ระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้ยังควรที่จะมีการลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และลดวิธีการในกระบวนการบังคับคดด้ีวย 
เพื่อใหก้ารบังคับคดีสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากท่ีสุด 

  (๓) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” 

  ปัญหา/อุปสรรคท่ีพบในกระบวนการบังคับคดีนั้นประกอบด้วย ปัญหาบัญชีรายรับรายจ่ายท่ี

มีความล่าช้า ปัญหาการหักค่าธรรมเนียมหลายชั้น ปัญหาการมีอัตรากำลังคนบังคับคดีที่ค่อนข้างน้อย ด้วย

บุคลากรส่วนใหญ่เลือกที่จะทำงานในคดีแพ่งมากกว่าคดีอาญา ปัญหาการประสานงานที่มักมีการดำเนินงาน

อย่างซ้ำซ้อน ปัญหาความล่าช้าท่ีเกิดจากกระบวนการและปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเข้ามาแทรก และปัญหาการสืบทรัพย์

จากลูกหนี้ตามคำพิพากษาท่ีมักพบว่า ไม่มีทรัพย์สิน หรือมีการโอนทรัพย์สินของตนเองให้บุคคลอื่น ซึ่งปัญหา/

อุปสรรคดังกล่าวนั้นได้ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยผลกระทบเชิงบวกคือ การท่ีจำเลยได้

ประโยชน์จากการที่มูลค่าของเงินบาทลดลงตามกาลเวลา ด้วยมูลค่าของเงินในปัจจุบันและอนาคตไม่เทา่กัน 

และยังสามารถนำเงินดังกล่าวไปลงทุนหรือต่อยอดได้ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด 

ยกตัวอย่างเช่น มูลค่าของเงิน ๑ ล้านบาทในปัจจุบันกับในอีก ๑๐ ปี ข้างหน้าอาจมีมูลค่าท่ีไม่เท่ากัน กล่าวคือ 

เมื่อปัจจุบันมีเงินเก็บ ๑ ล้าน และมูลค่าของเงิน ๑๐ ล้านก็ยังไม่เปล่ียนแปลง แต่ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า มูลค่า

ของเงิน ๑ ล้าน อาจเหลือเพียง ๕ แสนบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่ามูลค่าของเงินสดลดลงได้ เป็นต้น ส่วนผลกระทบ



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๓๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

เชิงลบคือ โจทก์ไม่สามารถบังคับคดีได้ และได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องมูลค่าของเงินที่ลดลง ถึงแม้จะ

ได้รับดอกเบี้ยตามที่ศาลกำหนดก็ตาม ทำให้มูลค่าทรัพย์สินที่โจทก์จะได้รับนั้นยังไม่ครอบคลุมหรือเหมาะสม

กับการบังคับคดีมากเท่าท่ีควร 

  (๔) การพัฒนากระบวนการบังคับคดีในด้านต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้การบังคับคดี “อำนวย 

ความยุติธรรม” ได้มากยิ่งขึ้น 

  กระบวนการบังคับคดีควรมีการพัฒนาในด้านการเพิ ่มหน้าที ่และอำนาจหน้าท่ีให้แก่ 

เจ้าพนักงานบังคับคดีในการตรวจสอบ ติดตาม และเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินของลูกหนี้ได้มากยิ่งขึ้นตามกรอบ

ทางกฎหมาย เพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถดำเนินการในเรื ่องต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการบังคับคดี 

ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถเข้าถึงข้อมูลการถือครองที่ดินและ

ทรัพย์สินในบัญชีธนาคารของคู่ความได้โดยตรง ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างกรมที่ดินและสถาบัน

การเงิน เป็นต้น รวมทั้งควรลดขั้นตอนของกระบวนการบังคับคดีลง ครอบคลุมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจทำให้

กระบวนการบังคับคดีล่าช้า เช่น การท่ีการบังคับคดีถูกขัดจังหวะจากบุคคลภายนอก เป็นต้น ดังนั้นจึงควรท่ีจะ

มีการปรับเปลี ่ยนและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดีให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น เพื่อให้ 

การบังคับคดีเป็นไปอย่างรวดเร็ว และอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

  (๕) แนวทาง/นโยบายท่ีจะทำให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี  

 แนวทาง/นโยบายที ่จะทำให้ประชาชนมีความเชื ่อม ั ่นต่อกระบวนการบังคับคดี คือ  

การปรับปรุงและแก้ไขเรื่องต้นทุนต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการเข้าถึงกระบวนการบังคับคดี ซึ่งทุกคนจะต้องมีสิทธิ์

เข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน กล่าวคือ กรมบังคับคดีควรตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการบังคับคดีได้อย่างเป็นธรรม ครอบคลุมถึงการท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดี

จะต้องมีอำนาจหน้าท่ีต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการทำให้การบังคับคดีมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยลดระยะเวลาและ

ขั้นตอนของการบังคับคดีลง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างรวดเร็วและครบถ้วนอย่างแท้จริง 

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “การดำเนินงานของกรมบังคับคดี” 

  (๑) “หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี” ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน  

  “หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี” ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบันนั้นมองว่า

ยังไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร ด้วยกระบวนการบังคับคดียังคงดำเนินไปอย่างล่าช้า ซึ ่งอาจส่งผลต่อ 

ความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีได้ นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีบางส่วน



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๓๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

อาจขึ้นอยู่กับเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ด้วยเช่นกัน เช่น การไม่ใส่ใจในการทำงาน หรือขาดความกระตือรือร้น 

ในการบังคับคดีใหก้ับคู่ความ เป็นต้น  

  (๒) “บทบาทของกรมบังคับคดี” (บทบาท=การปฏิบัติตามหน้าท่ี) เป็นไปตามกรอบกฎหมาย

หรือคำพิพากษาของศาลมากน้อยเพียงใด/ประชาชนได้รับประโยชน์ ได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้นมากน้อย

เพียงใด/กระบวนการไกล่เกล่ียเป็นประโยชน์ สามารถเป็นยุติธรรมทางเลือกและยุติการบังคับคดีได้หรือไม่ 

  บทบาทของกรมบังคับคดีในปัจจุบ ันน ั ้นเป็นไปตามกรอบกฎหมายหรือเป็นไปตาม 

คำพิพากษาของศาลในระดับมาก เพราะมีการดำเนินการตามกรอบกฎหมายหรือคำพิพากษาของศาลอย่าง

เคร่งครัด แต่อาจไม่เอื้อประโยชน์ด้านความสะดวกรวดเร็ว ด้วยกระบวนการบังคับคดีค่อนข้างเป็นไปอย่าง

ล่าช้า เช่น ในบางกรณีของการบังคับคดีจะเริ่มดำเนินการก็ต่อเมื่อใกล้ถึงระยะเวลาส้ินสุดตามท่ีกรอบกฎหมาย

กำหนด เป็นต้น กล่าวคือ บทบาทและการดำเนินงานของกรมบังคับคดีส่งผลให้ประชาชนยังคงได้รับประโยชน์ 

ด้วยมีการบังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพ แต่กระบวนการบังคับคดีที่เกิดขึ้นล้วนมีต้นทุนทั้งทางด้านระยะเวลา

และเงิน ซึ่งอาจทำให้ประชาชนผู้รับบริการเกิดความรู้สึกไม่คุ้มค่ากับการดำเนินการบังคับคดีได้ 

  (๓) การทำงานระหว่างหน่วยงานของท่านกับกรมบังคับคดีในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัจจัยใด

ท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมีปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 

  การทำงานระหว่างศาลอาญามีนบุรีกับกรมบังคับคดีในปัจจุบันนั้นเป็นไปอย่างแยกส่วนกัน 

ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจและการบังคับบัญชาบนมาตรฐานเดียวกัน จึงทำให้การติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงาน

นั้นมีความล่าช้า เนื่องจากการติดต่อส่ือสารและทำงานร่วมกันในแต่ละครั้งจะต้องมีการทำหนังสือก่อน ซึ่งต้อง

ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และส่งผลให้กระบวนการบังคับคดีช้าไปด้วย ดังนั้นปัจจัยดังกล่าวจึงถือเป็น

ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงานร่วมกัน 

  (๔) กรมบังคับคดีควรจะประสานงานกับหน่วยงานของท่านในเรื ่องใดเพิ่มเติม เพื่อที่จะ

อำนวยให้การบังคับคดีเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  กรมบังคับคดีควรที ่จะมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการกระบวนการยุติธรรม 

โดยเฉพาะในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการประสานงานกับกรมบังคับคดี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการบังคับคดี

มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงอำนวยให้การบังคับคดีเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  (๕) กรมบังคับคดีควรพัฒนาในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ เพื ่อให้การบังคับคดีสามารถอำนวย 

ความยุติธรรมและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๓๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  กรมบังคับคดีควรมีการพัฒนาในเรื่องของระบบงาน ทั้งระบบความคิดและระบบปฏบิัติงาน 

ซึ่งอาจนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน เพื่อให้กระบวนการบังคับคดีสามารถอำนวยความสะดวก

ให้แก่ประชาชาชน และมีการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งประชาชนยังสามารถเข้าถึง 

การบังคับคดีได้ง่ายข้ึนอีกด้วย นอกจากนี้หากมีกฎหมายท่ีช่วยให้เจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีมีอำนาจหน้าท่ี

ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีมากขึ้น เช่น ความสามารถในการสืบทรัพย์ของ

คู่ความผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดิน หรือสถาบันทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งหากมี

การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้การบังคับคดีสามารถอำนวยความยุติธรรมและสร้างความเชื่อมั่น

ให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้กระบวนการบังคับคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๓) การสัมภาษณ์เชิงลึกศาลแพ่ง 

 ในการสัมภาษณ์เชิงลึกศาลแพ่งนั้นมีผู้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์จำนวนทั้งสิ้น ๓ คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีตำแหน่ง

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ จำนวน ๒ ท่าน และเป็นเจ้าพนักงานคดีชำนาญการพิเศษ จำนวน  

๑ ท่าน ซึ่งทั้ง ๓ ท่านนั้นได้ให้ความเห็นและมีแนวทางการให้สัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ซึ่งสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของหน่วยงานศาลแพ่งได้ ดังนี้ 

 ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “กระบวนการบังคับคดี” 

  (๑) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นอยู่”  

  กระบวนการบังคับคดี “ที ่เป็นอยู ่” นั ้นเห็นและรับรู ้ว่า เป็นกระบวนการที ่เมื ่อเริ ่มมี 

การบังคับคดีแล้ว ฝ่ายโจทก์จะยื่นคำร้องขอออกหมายบังคับคดี ซึ่งทางเจ้าหน้าท่ีจะพิมพ์หมายบังคับคดีไปให้ 

ผู้พิพากษา และส่งต่อไปยังกรมบังคับคดี เพื่อดำเนินการยึดทรัพย์ตามท่ีฝ่ายโจทก์ร้องขอ เว้นแต่มีเหตุขัดข้อง 

เช่น ทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ของจำเลย โจทก์ก็อาจจะมีการร้องขัดทรัพย์ ขอเฉล่ียทรัพย์ หรือการยื่นคำขอต่าง ๆ ซึ่ง 

รวมไปถึงการขอให้มีการงดการบังคับคดี เป็นต้น ทั้งนี้กระบวนการบังคับคดีที่เป็นอยู่ ในบางกรณีค่อนข้าง 

มีความซ้ำซ้อน จึงทำให้การบังคับคดีในบางกระบวนการนั้นไม่ต่อเนื่องและไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าท่ีควร 

  (๒) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีควรจะเป็น/ท่ีคาดหวัง” 

  กระบวนการบังคับคดีท่ี “ที่ควรจะเป็น/ที่คาดหวัง” นั้นมองว่า กระบวนการบังคับคดีควร 

ท่ีจะสามารถอำนวยความสะดวกด้านความรวดเร็วให้แก่ประชาชนผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังคาดหวังว่า 

กระบวนการบังคับคดีควรที่จะต้องมีการบังคับคดีให้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์โดยท่ีคดีนั้น ๆ ไม่ย้อนกลับมา 

ท่ีศาลอีก กล่าวคือ การบังคับคดีในทุกคดีนั้นควรท่ีจะเดินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยท่ีไม่นำ



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๓๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

คดีต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นแล้วย้อนกลับมาให้ศาลพิจารณาเรื่องเดิมอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเมื่อศาลมีคำพิพากษาและมีหมาย

ในการแต่งต้ังเจ้าพนักงานบังคับคดีเรียบร้อยแล้ว กระบวนการบังคับคดีก็ควรท่ีจะดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ 

เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน รวมทั้งยังช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ  

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  (๓) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” 

  กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” มองว่า หน่วยงานกรมบังคับคดีบางแห่งยังมี

ปัญหา/อุปสรรคในเรื่องของเอกสารและการประสานงานที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี เช่น เมื่อมี  

การยื่นเอกสารผ่านทางกรมบังคับคดี เพื่อขอให้ทางศาลช่วยออกหมายจับ แต่การจัดเตรียมเอกสารเพื่อ 

ใช้สำหรับการบังคับคดีนั ้นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และปัญหาดังกล่าวนั ้นจะทำให้ระยะเวลาที่ใช้ใน

กระบวนการบังคับคดีเป็นไปอย่างล่าช้ามากขึ้น ดังนั้นทางหน่วยงานศาลแพ่งจึงมีการติดต่อประสานงานกับ 

กรมบังคับคดีเพื่อขอให้ทางกรมบังคับคดีช่วยแก้ไขปัญหา/อุปสรรคดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้ แต่กลับพบว่า ทาง 

กรมบังคับคดีไม่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกและติดต่อประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ศาลให้ได้โดยตรง 

รวมทั้งยังต้องมีการจัดทำและยื่นหนังสือย้อนกลับไปท่ีกรมบังคับคดีเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง 

ซึ ่งส่งผลให้กระบวนการบังคับคดีนั้นเกิดความล่าช้าและเกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ทำนองเดียวกัน  

ในกรณีท่ีโจทก์ไปขอตั้งเรื่องท่ีกรมบังคับคดี เรื่องดังกล่าวก็จะถูกตีกลับมาท่ีศาล เพื่อให้ศาลดำเนินการขอเลข

หนังสือหรือคัดเลขสำเนาไปให้แก่โจทก์เพื่อตั ้งเรื ่องที่กรมบังคับคดีใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ ่งสะท้อนให้เห็นถึง 

การทำงานท่ีซ้ำซ้อนและไม่เป็นระบบ ซึ่งปัญหา/อุปสรรคในลักษณะดังกล่าวนั้น ทางศาลแพ่งได้เคยดำเนินการ

ประสานงานและขอความร่วมมือหรือขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีไปเรียบร้อยแล้ว แต่เหตุการณ์

ข้างต้นก็ยังเกิดขึ้นอยู่ ทั้งนี้แม้ว่าทางศาลแพ่งจะมี บันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับทางกรมบังคับคดีใน

ลักษณะของการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ตาม เช่น เมื่อแต่ละฝ่ายประสงค์ที่จะส่งหมาย

จริงระหว่างหน่วยงาน ก็สามารถแนบไฟล์เอกสารและนำไฟล์เอกสารดังกล่าวมาศึกษารายละเอียดทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอหมายจริง และสามารถอ้างอิงหรือตรวจสอบความถูกต้องและความ

ครบถ้วนของข้อมูลได้จากเลขคดี เป็นต้น แต่การอำนวยความสะดวกในรูปแบบดังกล่าวนั้นยังอยู่ระหว่างการ

ดำเนินการอยู ่ และส่งผลให้กระบวนการบังคับคดีเกิดความล่าช้าและไม่สะดวกมากเท่าที ่ควร  ดังนั้น

กระบวนการบังคับคดีที่ทางศาลแพ่งเห็นว่าเป็นปัญหา/อุปสรรคจึงยังคงปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องและยัง

ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๓๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  (๔) การพัฒนากระบวนการบังคับคดีในด้านต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้การบังคับคดี “อำนวย 

ความยุติธรรม” ได้มากยิ่งขึ้น 

  การพัฒนากระบวนการบังคับคดีในลักษณะท่ีว่า มีการเปิดโอกาสให้กรมบังคับคดีหรือ 

เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีตามกฎหมายได้โดยตรง 

โดยที่ทางกรมบังคับคดีไม่ต้องมายื่นเรื่องเพื่อขอให้ศาลสั่งอีกครั้งหนึ่งก็จะช่วยให้การบังคับคดีมีความรวดเร็ว

มากขึ้น จากนั้นก็จะช่วยอำนวยความยุติธรรมได้มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ด้วยสามารถสร้างความสะดวกรวดเร็ว

ให้กับกระบวนการบังคับคดีได้มากยิ่งขึ้น และลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน เนื่องจากกระบวนการอยู่ใน

อำนาจของพนักงานบังคับคดีโดยตรงแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ตัวบททางกฎหมายในปัจจุบันนั้นยังไม่ได้ระบุ 

ให้เห็นอย่างเป็นทางการและเป็นรูปธรรม จึงเห็นว่าควรท่ีจะมีการพัฒนากระบวนการบังคับคดีในด้านดังกล่าว 

  (๕) แนวทาง/นโยบายท่ีจะทำให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี  

  แนวทาง/นโยบายท่ีจะทำให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี คือ การทำให้ 

บันทึกความเข้าใจ (MOU) สามารถสแกนหมายบังคับคดีให้ประชาชนได้โดยทันที ซึ ่งจะช่วยให้ประชาชน

ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกรมบังคับคดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการดำเนินการเรื ่อง 

การส่งหมายไปยังคดีแดง ดังนั้นจึงเห็นว่า หากมีแนวทาง/นโยบายดังกล่าวนั้นจะทำให้ประชาชนได้รับ 

ความสะดวกและรวดเร็ว และมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีมากยิ่งขึ้น 

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “การดำเนินงานของกรมบังคับคดี” 

  (๑) “หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี” ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน  

   “หน้าที่/อำนาจของกรมบังคับคดี” ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบันเห็นว่า  

ควรท่ีจะมีการเพิ่มอำนาจในเรื ่องสำคัญและจำเป็นต่อกระบวนการบังคับคดีให้แก่กรมบังคับคดีโดยตรง 

เนื่องจากในปัจจุบันนั้นการดำเนินงานของกรมบังคับคดียังมีความล่าช้า และไม่ช่วยอำนวยความยุติธรรมและ

ความสะดวกให้ประชาชนได้อย่างแท้จริง เช่น การขอสินเชื ่อในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -๑๙ 

ค่อนข้างทำได้ยากและมีความล่าช้ามากยิ่งขึ้น แต่ระยะเวลาการบังคับคดีในด้านต่าง ๆ นั้นมีอยู่อย่างจำกัด 

โดยเฉพาะกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/ขายทอดตลาดภายใต้การดำเนินงานของกรมบังคับคดี ไม่ว่าจะเป็น

ความไม่ยืดหยุ่นทั้งด้านระยะเวลาและบุคลากร อาทิ การไม่สามารถขยายระยะเวลาได้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์ หรือจำนวนบุคลากรที่มารองรับการดำเนินงานดังกล่าวก็มีจำนวนไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้

ประชาชนที่เป็นผู้ซื้อทรัพย์เสียผลประโยชน์โดยตรง หรือในกรณีที่กระบวนการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

การบังคับคดี แต่กลับไม่สามารถติดต่อหรือกระทำผ่านหน่วยงานกรมบังคับคดีได้โดยตรงหรือดำเนินการได้
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เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ในทันที ด้วยเรื่องต่าง ๆ จะต้องย้อนกลับไปที่ศาล ซึ่งทำให้ระยะเวลาในการบังคับคดีจึงเป็นไปอย่างล่าช้า 

มากขึ้น รวมทั้งยังขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน เป็นต้น 

  (๒) “บทบาทของกรมบังคับคดี” (บทบาท=การปฏิบัติตามหน้าท่ี) เป็นไปตามกรอบกฎหมาย

หรือคำพิพากษาของศาลมากน้อยเพียงใด/ประชาชนได้รับประโยชน์ ได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้นมากน้อย

เพียงใด/กระบวนการไกล่เกล่ียเป็นประโยชน์ สามารถเป็นยุติธรรมทางเลือกและยุติการบังคับคดีได้หรือไม่ 

  โดยภาพรวมแล้วเห็นว่า “บทบาทของกรมบังคับคดี” เป็นไปตามกรอบกฎหมายหรือ 

คำพิพากษาของศาลในระดับที่ค่อนข้างมาก แต่ในส่วนของการดำเนินงานนั้นยังคงขาดความเชื่อมโยงร่วมกัน

ระหว่างข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี กล่าวคือ ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เช่น 

เมื่อประชาชนมาใช้บริการกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี แต่ต้องการที่จะทราบหรือสอบถาม

ความคืบหน้าของข้อมูลหรือคดีของตนเองว่ามีทิศทางเป็นอย่างไรผ่านทางศาล ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ

ไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดีนั้นอยู่ในฐานข้อมูลของกรมบังคับคดีเท่านั้น ทำให้ทางหน่วยงานศาลไม่ได้รับรู้

หรือรับทราบถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว และเป็นเหตุให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้

บริการในกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดีมากเท่าท่ีควร เป็นต้น แต่หากมีการปรับปรุงกระบวนการ

ดังกล่าวได้ นั่นคือ การเช่ือมโยงหรือบูรณาการข้อมูลร่วมกัน โดยข้อมูลท่ีทำการเช่ือมโยงหรือบูรณาการร่วมกัน

นั้นจะต้องอยู่บนฐานของข้อมูลชุดเดียวกัน เพื่อความสอดคล้องต้องกันของข้อมูลและช่วยลดขั้นตอนของ 

การบังคับคดีลงได้ อันจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีเป็นระบบ  

มีความสะดวกรวดเร็ว และมีความน่าเช่ือถือมากขึ้น ท้ังนี้ยังมองว่า หากกระบวนการไกล่เกล่ียมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว ก็จะช่วยให้กระบวนการไกล่เกลี่ยเป็นประโยชน์ รวมทั้งจะช่วย

ผลักดันให้กระบวนการไกล่เกล่ียสามารถเป็นยุติธรรมทางเลือกและยุติการบังคับคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  (๓) การทำงานระหว่างหน่วยงานของท่านกับกรมบังคับคดีในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัจจัยใด

ท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมีปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 

  การทำงานระหว่างหน่วยงานศาลแพ่งกับกรมบังคับคดีในปัจจุบัน พบว่า มีปัจจัย ๒ ด้านหลัก

ท่ีเห็นว่าเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน คือ ปัญหาของระบบงาน และปัญหาของการประสานงาน ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

  ปัญหาของระบบงาน คือ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อความต่อเนื่องใน 

การบังคับคดี และการขาดความชัดเจนในหน้าท่ีและอำนาจหน้าท่ีระหว่างหน่วยงานศาลแพ่งและกรมบังคับคดี 

เช่น การดำเนินงานภายใต้กระบวนการคดีล้มละลาย หรือคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ล้วนอยู่ภายใต้หน้าท่ีและ
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เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

อำนาจหน้าท่ีตามกรอบกฎหมายของกรมบังคับคดีโดยตรง ซึ่งหากประชาชนผู้รับบริการต้องการสอบถาม  

ขอคำปรึกษา หรือมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวจะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมบังคับคดีโดยตรง แต่ 

ในบางกรณี กรมบังคับคดีจะต้องย้อนกลับมาถามความคิดเห็นจากศาลแพ่ง ซึ่งนอกเหนือไปจากบทบาทและ

หน้าที่ของศาล ทั้งนี้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติงานตามระบบงานของตนเองอย่างชัดเจนและเคร่งครัดอาจ

ก่อให้เกิดปัญหาด้านความน่าเชื่อถือและความมีประสิทธิภาพในการบังคับคดีได้ เป็นต้น ทำให้ปัจจัยดังกล่าว

เป็นปัญหาด้านระบบงานท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 

  ปัญหาของการประสานงาน คือ การติดต่อหรือการประสานงานร่วมกันระหว่างศาลกับ 

กรมบังคับคดีนั้นค่อนข้างเป็นไปอย่างยากลำบากและมีความล่าช้า เนื่องจากขาดการจัดต้ังหน่วยงานส่วนกลาง

ท่ีทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  

ที่ทำงานร่วมกับกรมบังคับคดีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นระบบ และมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้

ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัญหาด้านระบบงานท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อความต่อเนื่องในการดำเนินงาน  

  อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

คือ การจัดทำและยื่นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการด้านต่าง ๆ ท่ีมีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้

อำนวยความสะดวกให้กับการติดต่อส่ือสารและการประสานงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย

สามารถดำเนินการได้ผ่านท้ังช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ได้  

  (๔) กรมบังคับคดีควรจะประสานงานกับหน่วยงานของท่านในเรื่องใดเพิ่มเติมบ้าง เพื่อที่จะ

อำนวยให้การบังคับคดีเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  การบังคับคดีหากจะให้เป็นไปคำพิพากษานั้นขึ ้นอยู่กับความรวดเร็วที่โจทก์มาตั้งเร ื ่อง  

บังคับคดี แต่เนื ่องจากความล่าช้าของการประสานงานอาจทำให้ศาลมีการดำเนินงานผิดพลาดในขณะท่ี 

ออกหมายบังคับคดีและการขอแก้ไขหมายได้ ด้วยในบางกรณีอาจไม่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่าง

รอบคอบ เช่น ช่ือคู่ความ และเลขคดี เป็นต้น รวมถึงในกรณีท่ีมีจำนวนค่อนข้างมากก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลา

ที่มากกว่าท่ีกำหนด จึงเห็นว่ากรมบังคับคดีควรที่จะมีการประสานงานกับหน่วยงานศาลในขั้นตอนดังกล่าว

เพิ่มเติมมากขึ้น เพื่อท่ีจะอำนวยให้การบังคับคดีเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  (๕) กรมบังคับคดีควรพัฒนาในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ เพื ่อให้การบังคับคดีสามารถอำนวย 

ความยุติธรรมและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

  กรมบังคับคดีควรที่จะมีการพัฒนาด้านการประสานงาน ด้านกระบวนการทำงาน และ  

การนำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้อำนวยความสะดวกในกระบวนการบังคับคดีด้านต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๓๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ควรที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตนเองให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ เพื่อที่เรื่อง/คดีต่าง ๆ จะได้ไม่ต้อง

ย้อนกลับไปที่ศาลอีกครั้งหนึ่ง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการติดต่อประสานงานระหว่างศาลและ 

กรมบังคับคดี ตลอดจนมีการพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากขึ้น 

เป็นต้น ท้ังนี้ยังเสนอต่อไปอีกว่า ควรท่ีจะมีการถ่ายโอนอำนาจเกี่ยวกับการออกกฎเกณฑ์ หรือระเบียบต่าง ๆ 

ที่มีความจำเป็นให้กับกรมบังคับคดีโดยตรง และจะต้องให้ความสำคัญกับกฎระเบียบที่มีความยืดหยุ่นและ  

ปรับให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย รวมทั้งควรที่จะเปิดโอกาสให้กรมบังคับคดีสามารถ

ตัดสินใจในเรื่อง/ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องได้มากขึ้น ซึ่งกระบวนการทำงานดังกล่าวจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไป

อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยไม่ต้องย้อนเรื่องต่าง ๆ กลับไปท่ีศาล อันเป็นรูปแบบการทำงานท่ีค่อนข้าง

ซ้ำซ้อนและทำให้ประชาชนผู้รับบริการเสียผลประโยชน์ เป็นต้น ถ้าดำเนินการตามนี้ ท้ังเจ้าหนี้และลูกหนี้ต่าง

ก็ได้รับประโยชน์ และสามารถทำให้การบังคับคดีสามารถอำนวยความยุติธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่

ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

๔) การสัมภาษณ์เชิงลึกศาลล้มละลายกลาง 

 ในการสัมภาษณ์เชิงลึกศาลล้มละลายกลางนั้นมีผู้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์จำนวนท้ังส้ิน ๒ คน ซึ่งเป็นผู้ท่ี

ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการทั้ง ๒ ท่าน ซึ่งทั้ง ๒ ท่านนั้นได้ให้ความเห็นและมีแนวทางการให้สัมภาษณ์  

เชิงลึกท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของหน่วยงานศาลล้มละลายกลางได้ 

ดังนี้ 

 ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “กระบวนการบังคับคดี” 

  (๑) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นอยู่”  

 การให้ความร่วมมือระหว่างคู่ความโดยส่วนมากจะมีปัญหาตั้งแต่ศาลชั้นต้น คือ  เมื ่อมี 

การฟ้องร้องบังคับคดีเกิดขึ้น ฝ่ายจำเลยบางกลุ่มมักใช้โอกาสในทางที่มิชอบเมื่ออยู่ระหว่างกระบวนการ

พิจารณาในศาลชั้นต้น เช่น การยักย้าย การโอนกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ ในทรัพย์สิน โดยมีเจตนาไม่ให้เจ้าหนี้ 

หาทรัพย์สินเจอ เพื่อจะได้ไม่ต้องถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินท่ีตนเองมีกรรมสิทธิ์ เป็นต้น นอกจากนี้ในส่วนของ

โจทก์โดยวิสัยของเจ้าหนี้แล้วนั้น ย่อมมีความคาดหวังให้กระบวนการทำงานในด้านต่าง ๆ ในคดีของตนเอง 

มีความรวดเร็วมากท่ีสุด เพื่อท่ีจะให้ได้มาซึ่งการชดใช้ในค่าเสียหายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงิน หรือ

ทรัพย์สินต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามกรอบระยะเวลาที่ควรจะเป็น แต่ในความเป็นจริงนั้น กระบวนการ 

บังคับคดีที ่เป็นอยู่ใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน และเป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งทำให้ในท้ายที่สุดแล้วนั้ นอาจจะ 

ไม่เหลือทรัพย์สินใดให้อายัด หรือเจ้าหนี้บางรายอาจจะไม่ได้รับการชำระหนี้เลย  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๔๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  (๒) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีควรจะเป็น/ท่ีคาดหวัง” 

 ในส่วนของความน่าจะเป็นในกระบวนการต่าง ๆ ของการบังคับคดีนั้นควรที่จะมีการแบ่ง

หน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ  หรือเรียกว่า กรมบังคับคดีส่วนหน้าด้วย เพื่อให้ในกรณท่ีี 

มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างคู่ความท้ังสองฝ่าย ก็จะมีเจ้าหน้าท่ีในส่วนนี้ช่วยอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษา 

ดังนั้นจึงควรที่จะมีกรมบังคับคดีส่วนหน้าเพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารและประสานงานให้กับประชาชน

ผู้รับบริการโดยตรง เพื่อให้กระบวนการบังคับคดีเป็นไปตามท่ีหน่วยงานได้คาดหวังเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ในส่วนของความคาดหวังนั ้นต้องการให้สามารถเข้าถึงหรือนำส่งข้อมูลผ่านทางระบบ

ออนไลน์ หรือท่ีเรียกว่า e-Service ได้อย่างแท้จริง ซึ่งควรที่จะมีการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสมและให้เกิด 

ความคล่องตัวมากขึ้น โดยต้องเปิดให้บริการข้อมูลต่างๆ แก่ประชาชน คู่ความ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้

อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี ้ต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วย นอกจากนี้ควรที่จะมีการเชื ่อมต่อกับ 

ระบบข้อมูลของศาล เพื่อเป็นประโยชน์และเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณา  

  (๓) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” 

 ปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นระหว่างกรมบังคับคดีและศาลล้มละลายกลางในกระบวนการ

บังคับคดีมีดังนี้ 

 ปัญหาทางเทคนิคระหว่างกรมบังคับคดี และศาลล้มละลายกลาง  

 การติดต่อสื่อสาร และการนำส่งข้อมูลต่าง ๆ นั้นต้องการให้มีการพัฒนา เพื่อเป็นประโยชน์

ทั้งฝ่ายศาลล้มละลายกลางและกรมบังคับคดีเอง เพื่อลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ศาล อีกทั้งฝ่ายของ 

กรมบังคับคดีจะได้ลดระยะเวลาการทำงานในคดีด้วย ซึ่งจะถือเป็นการระบายคดีออกจากสารบบความ เพื่อ

ความสะดวกรวดเร็วของการปฏิบัติงานของท้ังสองฝ่าย 

 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกี่ยวเนื่องด้วยข้อกฎหมาย  

 เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีหน้าท่ีเพียงรายงานหรือแถลงทรัพย์สินต่าง ๆ ท่ีลูกหนี้มีอยู ่ต่อ 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เท่านั้น แต่ไม่สามารถทราบและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ 

เนื่องจากข้อมูลท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่กับบุคคล/หน่วยงานภายนอก เช่น กรมท่ีดิน หรือพื้นท่ีอื่น ๆ 

ที่มีข้อมูลของลูกหนี้อยู่ เป็นต้น อีกทั้งส่วนใหญ่นั้นจำเลยก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือได้มากเท่าที่ควร เช่น ลูกหนี้

ตามคำพิพากษาอาจมีการโยกย้ายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีตนเองมีอยู่ให้แกบุ่คคลภายนอกท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับคดี เป็นต้น ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวนั้นส่งผลให้การทำงานเกี่ยวกับการบังคับคดีนั้นเกิดความล่าช้ายิ่งขึ้น 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๔๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  (๔) การพัฒนากระบวนการบังคับคดีในด้านต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้การบังคับคดี “อำนวย 

ความยุติธรรม” ได้มากยิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการบังคับคดีในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ ท ี ่จะช่วยให้ 

การบังคับคดีสามารถอำนวยความยุติธรรมได้มากยิ่งขึ้นนั้นเห็นว่า ควรท่ีจะมีการจัดทำรูปแบบของส่ือออนไลน์

ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายและสะดวกมากขึ้น 

เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานเพื่อติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าของคดี/ข้อมูล อีกท้ังยัง

เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังกรมบังคับคดีท้ังฝ่ายเจ้าหนี้และฝ่ายลูกหนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมี

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการบังคับคดีในด้านกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดีนั้นว่า 

ควรส่งเสริมใหเ้จ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามามีส่วนร่วมในการประนอมหนี้ใหม้ากขึ้น ด้วยมีความคาดหวังว่า 

กรมบังคับคดีจะช่วยคุ้มครองสิทธิของลูกหนี้และช่วยให้ลูกหนี้ไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น เมื่อผลักดันให้เกิดการประนอมหนี้หลังจากมีการฟ้องร้องล้มละลายเรียบร้อยได้มากขึ้น  

ก็จะช่วยอำนวยความยุติธรรมให้กับคู่ความท้ังสองฝ่ายได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน เป็นต้น รวมทั้งควรมีการพัฒนาให้

กระบวนการบังคับคดีในด้านต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ด้วย เพื่อช่วยให้การบังคับคดี “อำนวย

ความยุติธรรม” ได้มากยิ่งขึ้น 

  (๕) แนวทาง/นโยบายท่ีจะทำให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี  

 แนวทาง/นโยบายที ่จะทำให้ประชาชนมีความเชื ่อม ั ่นต่อกระบวนการบังคับคดี คือ 

จำเป็นต้องมีการเร่งรัดในประเด็นของการอนุญาตให้มีการขายทรัพย์ การประกาศขาย และการตั้งราคาทรัพย์ 

รวมทั้งจำเป็นต้องนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้และรับทราบอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

ซึ่งกระบวนการทำงานควรมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนควรมีการให้บริการ e-Service ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านของข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี และยัง

ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วย ซึ่งแนวทาง/นโยบายที่จะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี

มากขึ้น จากการท่ีกระบวนการบังคับคดีมีความสะดวกและรวดเร็วอย่างแท้จริง 

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “การดำเนินงานของกรมบังคับคดี” 

  (๑) “หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี” ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน  

 “หน้าที ่/อำนาจของกรมบังคับคดี” ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน เห็นว่า  

ในส่วนของกระบวนการบังคับคดีล้มละลายนั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจหน้าที่ท่ีไม่เท่ากับเจ้าพนักงาน 

พิทักษ์ทรัพย์ ด้วยตัวกฎหมายนั้นค่อนข้างเอื ้อต่อการใช้อำนาจมากกว่า และโดยกระบวนการบังคับคดี 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๔๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส่วนใหญ่จะอยู่ในดุจยพินิจหรือการพิจารณาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งเห็นว่ากระบวนการ

ทำงานในลักษณะดังกล่าวนั้นส่งผลดีต่อความรวดเร็วในการตัดสินใจและการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

  (๒) “บทบาทของกรมบังคับคดี” (บทบาท=การปฏิบัติตามหน้าท่ี) เป็นไปตามกรอบกฎหมาย

หรือคำพิพากษาของศาลมากน้อยเพียงใด/ประชาชนได้รับประโยชน์ ได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้นมากน้อย

เพียงใด/กระบวนการไกล่เกล่ียเป็นประโยชน์ สามารถเป็นยุติธรรมทางเลือกและยุติการบังคับคดีได้หรือไม่ 

 สืบเนื่องจากประเด็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น อาจปรากฏ
บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ไม่ถูกต้อง เช่น การดำเนินงานของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ในกระบวนการบังคับคดีบางส่วนนั้นมีการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจท่ีไม่ถูกต้อง หรือขาดความเป็น
มาตรฐาน ซึ่งในบางกรณีนั้นอาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่อาจจะส่งผลบางประการต่อรูปคดี เป็นต้น ดังนั้นจึง 
เห็นควรว่า ในกระบวนการท่ีมีแนวโน้มว่าจะไม่เป็นธรรมหรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจส่วนบุคคลเป็นหลักนั้น จะต้อง
ดำเนินการเสนอต่อศาล และให้ใช้ดุลยพินิจของศาลแทน ซึ่งจะส่งผลดีต่อกระบวนการบังคับคดีมากกว่า แม้ว่า
ในทางปฏิบัติแนวทางดังกล่าวอาจส่งผลให้กระบวนการทำงานมีความล่าช้าอยู่บ้าง แต่ก็เห็นว่าเป็นประโยชน์
ต่อท้ังสองฝ่าย และสามารถเป็นยุติธรรมทางเลือกท่ีอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

  (๓) การทำงานระหว่างหน่วยงานของท่านกับกรมบังคับคดีในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัจจัยใด

ท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมีปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 

 การทำงานระหว่างศาลล้มละลายและกรมบังคับคดีนั้นมีการประชุมร่วมกันอยู่เป็นประจำ 
ทุกป ีแต่การเช่ือมโยงข้อมูลร่วมกันยังคงเป็นอุปสรรคในการทำงาน เช่น ในกรณีท่ีมีคำส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
ทางกรมบังคับคดีต้องการให้มีการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ทางศาลเองนั้นยังมีความกังวลใน
เรื่องความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งส่งใหก้ระบวนการบังคับคดีแต่ละคดีเกิดความล่าช้า เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนำส่งข้อมูลในกระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดี 
ที่ถือว่าเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน ด้วยต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างมาก  
ในส่วนดังกล่าวทางหน่วยงานจึงเห็นว่าควรที่จะต้องใช้เวลาในการพัฒนาระบบที่มีทั ้งความปลอดภัยและ  
ความเสถียรภาพ ด้วยค่อนข้างมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและรูปของคดีท่ีข้อมูลบางส่วนอาจ
ไม่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ 

  (๔) กรมบังคับคดีควรจะประสานงานกับหน่วยงานของท่านในเรื ่องใดเพิ่มเติม เพื่อที่จะ

อำนวยให้การบังคับคดีเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 การส่งเสริมให้กระบวนการบังคับคดีรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั้นจะต้องจัดทำผ่านกรอบนโยบาย
ของกรมบังคับคดีและมีแนวทางการปฏิบัติที ่เป็นไปอย่างสอดคล้องกับนโยบายและ พ.ร.บ. จัดตั้งศาล



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๔๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ล้มละลายกลางอย่างชัดเจนด้วย เช่น เมื ่อมีคำสั่งศาลจะต้องรีบนำคำสั่งหรือสิ่งที ่ฝ่ายเจ้าหนี้ร้องขอไปยัง 
กรมบังคับคดีโดยเร็ว ซึ่งจะต้องดำเนินการหลังคำพิพากษาไม่เกิน ๑๐ วัน ด้วยการพิจารณาคดีล้มละลายเป็น 
การพิจารณาคดีไม่เกิน ๓ เดือน ซึ่งหากกระบวนการดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๖ เดือนได้นั้นก็จะสามารถ 
ลดความเสียหายระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นควรที่จะมีการประสานงานในเรื ่อง  
ข้อแนวทาง/นโยบายในการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างสอดคล้องกันเพิ่มเติม เพื่อที่จะอำนวยให้การบังคับคดี
เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  (๕) กรมบังคับคดีควรพัฒนาในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ เพื ่อให้การบังคับคดีสามารถอำนวย  

ความยุติธรรมและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

 กรมบังคับคดีควรมีการพัฒนาในด้านการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับกรมที ่ดิน เพื่อง่ายต่อ 

การตรวจสอบเลขโฉนด กรรมสิทธิ์ และสิทธิการครอบครอง เป็นต้น ด้วยจะทำให้ได้ข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐาน

เดียวกัน และไม่ต้องดำเนินงานซ้ำซ้อนหลายครั้ง กล่าวคือ ได้รับบริการแล้วเสร็จได้ภายในครั้งเดียว ซึ่งจะ

ส่งผลใหก้ระบวนการบังคับคดีเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถอำนวยความยุติธรรมและสร้าง

ความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

๕) การสัมภาษณ์เชิงลึกอัยการ 

 ในการสัมภาษณ์เชิงลึกอัยการนั้นมีผู้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์จำนวนท้ังส้ิน ๓ คน ซึ่งเป็นผู้ท่ีดำรงตำแหน่ง

อัยการทั้ง ๒ ท่าน ประกอบด้วยอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จำนวน ๑ ท่าน และอัยการ ณ สำนักงาน 

การบังคับคดีในสำนักอัยการสูงสุด จำนวน ๒ ท่าน ซึ่งทั้ง ๒ ท่านนั้นได้ให้ความเห็นและมีแนวทางการให้

สัมภาษณ์เชิงลึกท่ีเป็นไปในทิศทางท่ีคล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของอัยการได้ ดังนี้ 

 ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “กระบวนการบังคับคดี” 

  (๑) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นอยู่”  

  กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นอยู่” เห็นว่า กระบวนการด้านการบังคับคดี โดยเฉพาะเป็นหนี้

ของภาครัฐยังคงมีปัญหา โดยเฉพาะหนี้สินท่ีหน่วยงานของรัฐส่งให้อัยการฟ้องจากการท่ีรัฐออกนโยบายโดยให้

ประชาชนกู้ยืมเงิน ซึ่งนโยบายบางอย่างนั้นสร้างปัญหามากกว่าเกิดประโยชน์ และเกิดปัญหาการบังคับคดีจาก

หนี้นโยบายค่อนข้างมาก และเป็นหนี้เสีย โดยเฉพาะในกรณีที่มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาเพื่อให้ลูกหนี้

ชำระหนี้แล้ว แต่ตรวจสอบแล้วไม่พบทรัพย์สินและไม่มีทรัพย์สินให้บังคับคดี จึงยากที่ทางโจทก์ซึ ่งเป็น

หน่วยงานภาครัฐจะไปยึดทรัพย์กับจำเลยได้ ทั้งนี้ในการบังคับคดีนั้นยังต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก ซึ่งทำให้

เจ้าหนี้เสียประโยชน์ ด้วยการบังคับคดีท่ีเกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั้นไม่ได้รับอะไรกลับมาหรือไม่มีอะไรคืบหน้า ด้วย



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๔๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไม่สามารถบังคับคดีได้ เช่น ไม่สามารถพิสูจน์เครดิตทางการเงินของลูกหนี้ได้เช่นเดียวกับที่ทางธนาคาร

สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้กระบวนการติดตามบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกหนี้ยังทำได้ค่อนข้างยาก  

เป็นต้น ซึ่งทำให้ไม่สามารถบังคับคดีต่อไปได้ และกระบวนการบังคับคดีก็ไม่เกิดขึ้น ซึ่งผู้สืบทรัพย์ก็ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์หรือที่ไม่ได้รับอะไรกลับคืนมา กล่าวคือ กระบวนการบังคับคดีที ่เป็นอยู่นั้น

ค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับการสืบหาทรัพย์ที่ไม่เอื้อต่อการเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี และทำให้ผู้ที่เป็นฝ่าย

โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเสียเปรียบ 

  (๒) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีควรจะเป็น/ท่ีคาดหวัง” 

รัฐต้องให้ความสำคัญในเรื ่องการบังคับคดีที ่มากขึ ้น ด้วยหนี้ สินที ่จำเป็นต้องเข้าส่ง
กระบวนการบังคับคดีนั ้นมีปริมาณที่ค่อนข้างมาก และควรที่จะมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อรองรับ  
การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยตรง เช่น เจ้าหน้าที่อัยการท่ีจะต้องออกไปยึดทรัพย์/สืบทรัพย์จะต้องมี
อำนาจและหน้าที่ที่เทียบเคียงหรือเทียบเท่ากับเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รวมถึงต้องได้รับความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการจัดสรรอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการบังคับคดีด้วย เนื่องจากหากมี
บุคลากรมารองรับในกระบวนการบังคับคดีได้มากขึ้น ก็จะเอื้อให้การบังคับคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย 
  (๓) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” 

 อุปสรรคสำคัญของกระบวนการบังคับคดีคือ อัตรากำลังของเจ้าหน้าท่ีมีไม่เพียงพอกับคดีท่ีมี

อยู่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการท่ีกระบวนการบังคับคดีถูกผูกขาดอยู่ท่ีกรมบังคับคดีแต่เพียงหน่วยงานเดียว และทำ

ให้กรมบังค ับคด ีตกอยู ่ในสภาวะงานล้นคน ซ ึ ่งปัญหา/อุปสรรคดังกล่าวส ่งผลกระทบเชิงลบต่อ  

การบังคับคดีท้ังในภาพรวมและกระบวนการบังคับคดีท่ีจำแนกตามกระบวนการโดยตรง 

  (๔) การพัฒนากระบวนการบังคับคดีในด้านต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้การบังคับคดี “อำนวย 

ความยุติธรรม” ได้มากยิ่งขึ้น 

  แนวทาง/นโยบายใด ท่ีจะทำให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีคือ การเพิ่ม

ทางเลือกในการบังคับคดีให้แก่ประชาชนผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการหรืออนุคณะกรรมการในการดูแลเรื่อง

ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องในกระบวนการบังคับคดีแก่ประชาชนแบบรายกรณี (Case by case) เช่น การจัดทำ

โปรโมชั่นในลักษณะของลูกหนี้ที่สามารถยืดหยุ่นได้ ไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบี้ยในลักษณะที่ว่า หากลูกหนี้

สมัครใจที่จะชำระหนี้จะต้องสามารถเจรจาผ่านหน่วยงานดังกล่าวเพื่อขอลดดอกเบี้ยได้ แต่ในกรณีที่ลูกหนี้  

ไม่ต้องการชำระหนี้หรือหลีกเลี่ยงที่จะชำระหนี้ก็จะต้องมีการบังคับคดีอย่างจริงจัง จริงใจ และโปร่งใส ซึ่ง



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๔๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ลูกหนี้ท่ีมีพฤติกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับบทลงโทษอย่างสมเหตุสมผล เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่ากระบวนการ

บังคับคดีสามารถอำนวยความยุติธรรมให้กับท้ังฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยอย่างแท้จริง เป็นต้น ซึ่งกระบวนการ

บังคับคดีในประเทศไทยดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว ประชาชนก็จะมีความเชื่อมั ่นต่อกระบวนการ  

บังคับคดีมากขึ้น 

  (๕) แนวทาง/นโยบายท่ีจะทำให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี  

  ทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการบังคับคดีนั้นล้วนมีต้นทุน และในกรณีของหน่วยงาน

ภาครัฐในฐานะท่ีเป็นฝ่ายโจทก์นั้นจะต้องมีการบังคับคดีอย่างจริงจัง และเมื่อเวลาผ่านไปจะต้องไม่ปล่อยปละ

ละเลยหรือขาดการให้ความสำคัญต่อการบังคับคดีนั้น ๆ เพื่อให้ประเทศไทยเปลี่ยนหนี้เสียที่เกิดขึ้นให้เป็น

รายได้หรือรายรับของประเทศ 

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “การดำเนินงานของกรมบังคับคดี” 

  (๑) “หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี” ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน  

 หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดีท่ีมีอยู่ในปัจจุบันอยู่ในระดับค่อนข้างดีและมีประสิทธิภาพ  
แต่หน้าที่/อำนาจส่วนใหญ่ของกรมบังคับคดีขึ ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารในแต่ละยุคแต่ละสมัยว่าจะ
ขับเคล่ือนอย่างไร กล่าวคือ หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ ซึ่ง
ทำให้การดำเนินงานของกรมบังคับคดีบางส่วนประสบกับปัญหาและไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างท่ีควรจะเป็น  

  (๒) “บทบาทของกรมบังคับคดี” (บทบาท=การปฏิบัติตามหน้าท่ี) เป็นไปตามกรอบกฎหมาย

หรือคำพิพากษาของศาลมากน้อยเพียงใด/ประชาชนได้รับประโยชน์ ได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้นมากน้อย

เพียงใด/กระบวนการไกล่เกล่ียเป็นประโยชน์ สามารถเป็นยุติธรรมทางเลือกและยุติการบังคับคดีได้หรือไม่ 

บทบาทของกรมบังคับคดีเป็นไปตามกรอบกฎหมายหรือคำพิพากษาของศาล ด้วยระเบียบ
นโยบายค่อนข้างมีความครอบคลุม และปฏิบัติตามแนวทางของผู้บริหารอย่างเคร่งครัด ในทางปฏิบัติจริงนั้น 
ผู้ปฏิบัติกลับขาดความชัดเจนและไม่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งในส่วนนี้อาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกและเสียประโยชน์ ด้วยเจ้าหน้าท่ีของกรมบังคับคดีอาจแสดงให้เห็นถึงท่าทีท่ีไม่โปร่งใสและไม่สามารถ
อธิบาย/แจกแจงรายละเอียดให้แก่ประชาชนได้ ด้วยก่อนที่จะปฏิบัติอะไรจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารก่อน   



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๔๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  (๓) การทำงานระหว่างหน่วยงานของท่านกับกรมบังคับคดีในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัจจัยใด

ท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมีปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 

  สำนักงานอัยการสูงสุดกับกรมบังคับคดีมีจุดร่วมเหมือนกันคือ ความรู้ความเข้าใจด้าน

กฎหมาย และวัฒนธรรมในองค์กร ซึ่งจุดร่วมดังกล่าวก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อประสานงาน และเอื้อให้  

การดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยได้รับความร่วมมือและ

สามารถให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงยังไม่พบปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

ระหว่างหน่วยงาน 

  (๔) กรมบังคับคดีควรจะประสานงานกับหน่วยงานของท่านในเรื ่องใดเพิ่มเติม เพื่อที่จะ

อำนวยให้การบังคับคดีเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  กรมบังคับคดีควรจะประสานงานกับหน่วยงานของท่านในเรื่องของการจัดทำช่องทางพิเศษ

สำหรับกรณีที่พบทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเรียบร้อยแล้ว ด้วยกระบวนการดังกล่าวค่อนข้างใช้

ระยะเวลาและมีการดำเนินงานอย่างล่าช้า และอาจทำให้ทรัพย์ถูกโยกย้ายออกไปได้ หรือในกรณีท่ีระยะเวลา

ในการบังคับคดีกำลังจะหมดอายุความ ซึ่งมักพบข้อจำกัดเรื ่องบุคลากรที่มีจำนวนน้อยและไม่เพียงพอต่อ 

การดำเนินงาน และทำให้การบังคับคดีเป็นไปอย่างล่าช้ามากยิ่งขึ้น จึงควรมีการประสานงานและปรับแก้ไขใน

ประเด็นปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การบังคับคดีเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้รวดเร็วยิ่งขึ ้น  นอกจากนี้  

การบังคับคดีกับนายประกันที่ดำเนินการโดยอัยการนั้นถูกจำกัดเรื่องหน้าที่เมื่อไปดำเนินการสืบทรัพย์ ทั้งใน

ด้านบุคลากรและเครื่องมือ เช่น การไม่ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป หรือไม่สามารถเบิกจ่าย  

ค่าน้ำมันได้ เป็นต้น 

  (๕) กรมบังคับคดีควรพัฒนาในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ เพื ่อให้การบังคับคดีสามารถอำนวย 

ความยุติธรรมและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

  กรมบังคับคดีมักถูกร้องเรียนในด้านกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ ขายทอดตลาด ในกรณีท่ี

กระบวนการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เงินท่ีโจทก์หรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้รับค่อนข้างช้า และดอกเบี้ยท่ี

เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการจ่ายเงินให้แก่ผู ้ที ่สมควรจะได้รับนั้นกลับตกเป็นของส่วนกลางหรือหน่วยงาน

ภาครัฐ ดังนั้นกรมบังคับคดีควรที่จะมีการพัฒนากระบวนการด้านประมูลซื้อทรัพย์ ขายทอดตลาดให้เป็นไป

อย่างรวดเร็ว นั่นคือ มีการจ่ายเงินให้กับทางโจทก์หรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาให้เร็วที่สุด และดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้น

ระหว่างกระบวนการบังคับคดีนั้นก็ควรจะชดเชยให้กับผู้ท่ีสมควรท่ีจะได้รับ ไม่ใช่กลายเป็นรายได้หรือทรัพย์สิน

ของส่วนกลางหรือหน่วยงานรัฐ นอกจากนี้หากหน่วยงานภาครัฐลดความสำคัญของการทำหนังสือเพื่ อ
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เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ลง ก็จะสามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ตรวจสอบได้เลยโดยไม่ต้องทำหนังสือ ก็จะทำให้ลดระยะเวลาในกระบวนการบังคับคดีลงได้ และช่วยอำนวย

ความยุติธรรมและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

๖) การสัมภาษณ์เชิงลึกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ในการสัมภาษณ์เชิงลึกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นมีผู้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์จำนวนท้ังส้ิน 

๒ คน ซึ่งเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งที่เกี ่ยวข้องกับฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจำนวน ๒ ท่าน ซึ่งท้ัง  

๒ ท่านนั้นได้ให้ความเห็นและมีแนวทางการให้สัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุป  

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของหน่วยงานสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ ดังนี้ 

 ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “กระบวนการบังคับคดี” 

  (๑) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นอยู่”  

  กระบวนการบังคับคดีที่เป็นอยู่นั้นมีความถูกต้องและเป็นธรรมกับทั้งฝ่ายโจทก์ จำเลย และ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีเจ้าหน้าท่ีช้ีแจงข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับคดีและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ท่ีมาติดต่อ

เป็นอย่างดี 

  (๒) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีควรจะเป็น/ท่ีคาดหวัง” 

  ประชาชนทุกฝ่ายต้องได้รับความเป็นธรรมและการให้คำแนะนำที่ถูกต้องและเชื่อถือได้จาก

เจ้าพนักงานบังคับคดี และควรปรับลดในส่วนของค่าธรรมเนียมในการดำเนินการกระบวนการบังคับคดี 

ด้านต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการขายทอดตลาด หรือค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ เป็นต้น เนื่องจาก 

ค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียในการดำเนินการบังคับคดีแต่ละครั้ง ต้องใช้เงินในสัดส่วนท่ีค่อนข้างมาก 

  (๓) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” 

  กระบวนการบังคับคดีที่เป็นอุปสรรคคือ การดำเนินการของแต่ละท้องที่ที ่ไม่เหมือนกัน 

สาเหตุเกิดจากการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งส่งผลเชิงลบคือ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ตามเวลาและ

จุดประสงค์ที ่วางไว้ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกระบวนการบังคับคดีล่าช้า ใช้เวลาตรวจสอบเอกสาร

ค่อนข้างนาน ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ตามคำพิพากษาเข้ามาติดต่อและดำเนินการล่าช้า  

ไปด้วย  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๔๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  (๔) การพัฒนากระบวนการบังคับคดีในด้านต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้การบังคับคดี “อำนวย 

ความยุติธรรม” ได้มากยิ่งขึ้น 

  หากมีการกำหนดวันเลื่อนนัดหรือไม่สามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ควรมีการแจ้ง 

ไปยังประชาชนแต่ละฝ่ายให้ทราบเป็นหนังสือ นอกเหนือจากการประกาศตามหน้าเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี 

รวมทั้งควรพัฒนาในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ขั้นตอนการดำเนินการบังคับคดี เพื่ออำนวยความสะดวกและ

ความยุติธรรมให้ทั ้งฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้ตามคำพิพากษา และควรพัฒนากระบวนการบังคับคดีในด้าน 

การตรวจสอบเอกสารให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น หรือมีการแจ้งระยะเวลาในการดำเนินงานให้ชัดเจน ซึ่งควรแจ้ง

และประเมินค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนทรัพย์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีได้ทราบ 

  (๕) แนวทาง/นโยบายท่ีจะทำให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี  

  การท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดีมีความเที่ยงตรงและเป็นธรรมอย่างแท้จริง รวมถึงเจ้าหน้าท่ี 

แต่ละคนสามารถให้คำแนะนำในเรื ่อง/ประเด็นต่าง ๆ ที่ตรงกันได้นั้น จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อถือให้แก่

ประชาชนทุกฝ่ายได้ ตลอดจนควรแจ้งขั ้นตอนและการดำเนินงานของแต่ละคดีผ่านระบบ e-Filing ของ 

กรมบังคับคดี หรือแจ้งข้อมูลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนและครบถ้วนอย่างเป็นรูปธรรมด้วย เพื่อ 

เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการติดตามผลคดีของท้ังตัวเจ้าหนี้และลูกหนี้ตามคำพิพากษา 

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “การดำเนินงานของกรมบังคับคดี” 

  (๑) “หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี” ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน  

  หน้าที ่/อำนาจของกรมบังคับคดี” ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน คือ 

ดำเนินการยึดทรัพย์บังคับคดีทางแพ่งตามคำส่ังศาล เพื่อนำทรัพย์ท่ียึดหรืออายัดไว้มาขายทอดตลาดเพื่อชำระ

หนี้ให้แก่โจทก์และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเป็นธรรม และมีการพัฒนาระบบหรือรูปแบบในการบังคับคดีโดยใช้

เทคโนโลยี เพื่อความสะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชนในการบังคับคดี ท้ังนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำส่ังของศาล 

  (๒) “บทบาทของกรมบังคับคดี” (บทบาท=การปฏิบัติตามหน้าท่ี) เป็นไปตามกรอบกฎหมาย

หรือคำพิพากษาของศาลมากน้อยเพียงใด/ประชาชนได้รับประโยชน์ ได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้นมากน้อย

เพียงใด/กระบวนการไกล่เกล่ียเป็นประโยชน์ สามารถเป็นยุติธรรมทางเลือกและยุติการบังคับคดีได้หรือไม่ 

  บทบาทของกรมบังคับคดีเป็นไปตามกรอบกฎหมายหรือคำพิพากษาของศาลที่ได้กำหนด

เอาไว้เป็นอย่างยิ่ง และเห็นว่าประชาชนได้รับประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อมากขึ้น ทั้งนี้ 

ยังเสนอว่า ควรที่จะจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีเป็นประโยชน์กับทั้งโจทก์และจำเลยอย่าง



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๔๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

แท้จริง ซึ่งกรมบังคับคดีควรที่จะให้การช่วยเหลือและเป็นสื่อกลางให้ทั ้งสองฝ่ายหาข้อยุติร่วมกัน รวมถึง 

เปิดโอกาสให้ฝ่ายจำเลยได้ผ่อนผันการชำระเป็นรายงวด โดยทรัพย์จะยังคงไม่ถูกขายทอดตลาด อันจะถือว่า

เป็นยุติธรรมทางเลือกให้กับท้ังสองฝ่าย 

  (๓) การทำงานระหว่างหน่วยงานของท่านกับกรมบังคับคดีในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัจจัยใด

ท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมีปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 

  ในปัจจุบันการทำงานระหว่างหน่วยงานกับกรมบังคับคดีนั ้นมีการติดต่อประสานงานกับ 

เจ้าพนักงานบังคับคดีท่ีสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงมีการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินการให้

เป็นไปตามระบบ ด้วยมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการติดต่องานและเพิ่มความรวดเร็วให้กับการ

ดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-mail และระบบยื่นคำร้องผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ปัจจัยที่เป็น

ปัญหาในการดำเนินงาน คือ ระยะเวลาในการดำเนินการยังมีความล่าช้า เช่น การใช้เวลาหาสำนวนของ

เจ้าหน้าที่ เนื ่องจากเจ้าหน้าที ่ใช้เวลาในการหาสำนวนในแต่ละคดีนานเกินไป จนทำ ให้การติดต่อหรือ 

การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้าจนเกินไป รวมทั้งในส่วนของการส่งหนังสือแจ้งท้ังเจ้าหนี้และลูกหนี้ตาม

คำพิพากษานั้นค่อนข้างมีความล่าช้าเช่นกัน ซึ่งทำให้การดำเนินการติดต่อภายหลังอาจทำให้เกิดความเสียหาย 

  (๔) กรมบังคับคดีควรจะประสานงานกับหน่วยงานของท่านในเรื ่องใดเพิ่มเติม เพื่อที่จะ

อำนวยให้การบังคับคดีเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  กรมบังคับคดีควรที่จะมีการแจ้งเป็นหนังสือมายังหน่วยงาน หลังจากที่มีการนำส่งหมายยึด 

ไปยังที่ตั้งทรัพย์หรือตามที่อยู ่จำเลยแล้ว เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ

ดำเนินการต่อไป และควรประสานงานกับหน่วยงานในส่วนของการคิดจำนวนเงินปิดบัญชีของลูกหนี้แต่ละราย

ให้มีความถูกต้องกับจำนวนเงินในอัตราที่หน่วยงานคำนวณ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายและ

ไม่ให้การทำบัญชีรับจ่ายของกรมบังคับคดีมีปัญหา 

  (๕) กรมบังคับคดีควรพัฒนาในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ เพื ่อให้การบังคับคดีสามารถอำนวย  

ความยุติธรรมและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

  กรมบังคับคดีควรจัดให้มีการยื ่นคำร้อง เช่น คำร้องของดการบังคับคดี การไถ่ถอน  

การยึดทรัพย์ ตลอดจนการนำส่งคำแถลงต่าง ๆ ในระบบ e-Filing และจัดให้มีการนำส่งต้นฉบับภายหลังทาง

ไปรษณีย์ e-Filing อีกทั้งควรพัฒนาในด้านการติดต่อสื่อสารผ่านทาง E-mail เพื่อสอบถามข้อมูลและเป็น 

ลายลักษณ์อักษรในการช้ีแจงให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในคดีรับทราบด้วย ท้ังนี้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๕๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการของกระบวนการบังคับคดี และสามารถอำนวยความยุติธรรมและ

สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้นด้วย 

๗) การสัมภาษณ์เชิงลึกกรมสรรพากร 

 ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกรมสรรพากรนั้นมีผู้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์จำนวนทั้งสิ้น ๒ คน ซึ่งเป็นผู้ที่ดำรง

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการท้ัง ๒ ท่าน ซึ่งท้ัง ๒ ท่านนั้นได้ให้ความเห็นและมีแนวทางการให้สัมภาษณ์เชิงลึกท่ี

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของหน่วยงานกรมสรรพากรได้ ดังนี้ 

 ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “กระบวนการบังคับคดี” 

  (๑) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นอยู่”  

  การดำเนินคดีกรณีผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษี ทางกรมสรรพากรจะมีการฟ้องร้องและบังคับคดี

ใน ๓ คดี ประกอบด้วย คดีแพ่ง คดีภาษี และคดีล้มละลาย เนื่องจากปกติแล้วกรมสรรพากรมีกฎหมายพิเศษ

ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งมีอำนาจที่จะยึดอายัดได้เอง แต่ในบางครั้งต้องนำคดีไปตั้งฟ้องเป็นคดีแพ่งหรือ 

คดีล้มละลายเพื่อใช้อำนาจศาลบังคับคดีผ่านเจ้าพนักงานบังคับคดีในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานศาล โดยสิ่งท่ี 

น่าสังเกตในกระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นอยู่” คือ มองว่าทางกรมบังคับคดีเป็นผู้ให้บริการ ทางสรรพากรเป็น

ผู้รับบริการ แต่การท่ีจะขอข้อมูลที่เกี ่ยวข้องจากทางกรมบังคับคดีนั้น ส่วนใหญ่จะต้องผ่านการสั่งโดย 

เจ้าพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นหลัก เนื่องจากในระบบของ 

กรมบังคับคดีท่ีเป็นอยู่จะยังคงยึดในระบบราชการแบบเดิมอย่างเคร่งครัด และทำใหใ้นกระบวนการบังคับคดี

ยังยึดถือหลักฐานที่เป็นเอกสารในรูปแบบ Paper เป็นหลัก ทำให้หน่วยงานยังต้องมีการจัดเตรียมเอกสาร/ 

หลักฐานให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบทั้งหมดในการดำเนินการบังคับคดี ทำให้ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน

เป็นไปอย่างล่าช้า และยังไม่ตอบสนองต่อระบบราชการ ๔.๐ มากเท่าท่ีควร  

  นอกจากนี้ลำดับการทำงานของกรมบังคับคดีในบางครั้งนั้นกลายเป็นอุปสรรคในการทำงาน

ของหน่วยงาน เนื่องจากมีขั้นตอนท่ีค่อนข้างยุง่ยากและซับซ้อน และในการเตรียมเอกสารก็ยังต้องใช้ระยะเวลา

อยู่พอสมควร เหตุเพราะระบบการจัดเก็บเอกสารของกรมบังคับคดีมีสำนวนอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ทาง 

กรมบังคับคดีกลับมีเจ้าหน้าท่ีที่ค่อนข้างน้อย ทำให้เสียเวลาในการคัดเอกสารค่อนข้างมาก แต่ในปัจจุบันมี 

การปรับปรุงให้สามารถที่จะส่งเรื่องขอดูสำนวนได้ก่อนล่วงหน้า ๑ วันในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถช่วย 

ในการอำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น แต่ในการดำเนินงานท่ีต้องยึดเอกสารเป็นหลักก็ยังคงมีลำดับการทำงาน

เช่นเดิม  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๕๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  (๒) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีควรจะเป็น/ท่ีคาดหวัง” 

  หน่วยงานคาดหวังว่า ในส่วนของกระบวนการบังคับคดีท่ีควรจะเป็นนั้นควรที่จะมีแนวทาง 

ในการทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของ

เอกสาร และเห็นว่าระยะเวลาในการบังคับคดีและติดต่อประสานงานนั ้นยังใช้เวลาค่อนข้างนาน เช่น  

การเบิกจ่ายสำนวนท่ีต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก เป็นต้น ทำให้คาดหวังว่ากระบวนการบังคับคดีในประเด็น

ดังกล่าวจะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

  (๓) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” 

  ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานพบว่ากระบวนการบังคับคดีมีปัญหาใน ๓ ประเด็น ได้แก่ 

ปัญหาเกี่ยวกับความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในกระบวนการภายใน ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องเตรียมครบถ้วนและ

ค่อนข้างเป็นไปอย่างยากลำบาก และปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการบังคับคดีท่ีมีความล่าช้าและใช้เวลาเป็น

อย่างมาก กล่าวคือ การรับบริการในมุมมองของหน่วยงานเห็นว่า ปัญหาจริง ๆ ของกรมบังคับคดีมีประเด็น

ปัญหา ๓ เรื่อง คือ (๑) ขั้นตอนเยอะ (๒) วิธีการทำงานต้องมีคุณภาพ หรือประสิทธิผล และ (๓) คุณภาพ 

ในการบริการ โดยมีสิ่งที่น่าสังเกตในส่วนของระเบียบขั้นตอนภายในของกรมบังคับคดี คือ มีความเป็นระบบ

ราชการแบบด้ังเดิมและยังไม่ทันสมัย ซึ่งส่งผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบต่อกระบวนการการบังคับคดี เช่น 

เรื่องของประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามที่กฎหมายกำหนด หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมาย รวมถึงขั้นตอน

ของการบังคับคดีนั้นอาจสร้างความยุ่งยากให้กับการทำงานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น เป็นต้น ทำให้ในบางกรณี

อาจเกิดอุปสรรคในระบบงานและกระบวนการทำงานได้ 

  (๔) การพัฒนากระบวนการบังคับคดีในด้านต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้การบังคับคดี “อำนวย 

ความยุติธรรม” ได้มากยิ่งขึ้น 

  หากกรมบังคับคดีมีการพัฒนาเรื่องการลดขั้นตอนของกระบวนการทำงานลงได้นั้น จะช่วยให้

กระบวนการบังคับคดีในด้านต่าง ๆ อำนวยความยุติธรรม ได้มากยิ่งขึ้น 

  (๕) แนวทาง/นโยบายท่ีจะทำให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี  

  เสนอให้กรมบังคับคดีมีแนวทาง/นโยบายเกี่ยวกับการลดขั้นตอนของกระบวนการทำงาน

เกี่ยวกับการบังคับคดี ด้วยจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้กระบวนการบังคับคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้น และทำให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีตามไปด้วย  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๕๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “การดำเนินงานของกรมบังคับคดี” 

  (๑) “หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี” ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน  

  ในปัจจุบันนั้นเห็นว่าการดำเนินงานของกรมบังคับคดีที ่เกี ่ยวข้องกับ เอกสารต่าง ๆ นั้น

ค่อนข้างมีความยุ่งยาก แม้ว่าจะดำเนินงานตามหน้าท่ี/อำนาจท่ีกำหนดไว้ตามกรอบกฎหมายหรือคำพิพากษา 

ก็ตาม 

  (๒) “บทบาทของกรมบังคับคดี” (บทบาท=การปฏิบัติตามหน้าท่ี) เป็นไปตามกรอบกฎหมาย

หรือคำพิพากษาของศาลมากน้อยเพียงใด/ประชาชนได้รับประโยชน์ ได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้นมากน้อย

เพียงใด/กระบวนการไกล่เกล่ียเป็นประโยชน์ สามารถเป็นยุติธรรมทางเลือกและยุติการบังคับคดีได้หรือไม่ 

  บทบาทหน้าที ่ของกรมบังคับคดีและในส่วนที ่ปฏิบัติหน้าที ่อยู ่ในเกณฑ์ที ่ดี  เพราะว่า 

ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีที ่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายหรือคำพิพากษาเป็นสำคัญ แต่หากมองในเรื่อง 

ความสะดวกก็จะปรากฏให้เห็นถึงความย้อนแย้งในมิติของตัวบุคคล ด้วยเจ้าหน้าท่ีของกรมบังคับคดีแต่ละคน

นั้นมีแนวคิดและใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาที่ค่อนข้างแตกต่างกัน แต่หากกล่าวถึง คุณภาพโดยรวมแล้ว 

ก็ให้การยอมรับว่ามีบทบาทหน้าที่เป็นไปตามกรอบกฎหมายหรือคำพิพากษาของศาลในระดับมาก ส่วน

ประชาชนจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใดนั้นจะมองว่า สิ่งที่ประชาชนต้องมาบังคับคดีนั้นค่อนข้างเป็นไป

ในลักษณะท่ีผูกขาด กล่าวคือ กระบวนการบังคับคดีขึ ้นอยู ่ก ับกรมบังคับคดีเป็นหลัก ซึ ่งทำให้ขาดข้อ

เปรียบเทียบด้านความสะดวกรวดเร็ว และสุดท้ายเห็นว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีส่วนใหญ่จะ

สำเร็จสูงมากและเป็นวิธีคิดท่ีดีในส่วนนี้น่าจะเป็นประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับ ซึ่งสามารถเป็นยุติธรรมทางเลือก

และช่วยยุติการบังคับคดีได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  (๓) การทำงานระหว่างหน่วยงานของท่านกับกรมบังคับคดีในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัจจัยใด

ท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมีปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 

  ผลจากการศึกษาพบว่า ในการติดต่อขอข้อมูลจะต้องยื่นเป็นเอกสารทุกครั้ง ด้วยจะต้องนำมา

ประกอบสำนวน ซึ่งส่วนใหญ่นั้นมีขั้นตอนค่อนข้างล่าช้า ทำให้จึงคาดหวังว่าในการทำงานระหว่างหน่วยงาน

ควรท่ีจะมีความรวดเร็วมากขึ้น   



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๕๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  (๔) กรมบังคับคดีควรจะประสานงานกับหน่วยงานของท่านในเรื ่องใดเพิ่มเติม เพื่อที่จะ

อำนวยให้การบังคับคดีเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  ผลจากการศึกษาพบว่า ในการเชื่อมโยงข้อมูลน่าจะจัดทำในลักษณะคล้ายกับ บันทึก 

ความเข้าใจ (MOU) และเป็นไปในรูปแบบออนไลน์ เพื ่อสามารถเข้าถึงและเปิดดูข้อมูลของผู ้เสียภาษี 

ท่ีกรมสรรพากรมีส่วนได้เสียได้แบบเรียลไทม์ กล่าวคือ ข้อมูลและสำนวนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องจัดแจงและ

เก็บข้อมูลลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั ้งหมด ซึ่งมองว่าหากมีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวจะช่วย ให้ 

การบังคับคดีเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  สิ่งที่น่าสังเกตคือ หากทางกรมสรรพากรกับกรมบังคับคดีสามารถทำงานโดยผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่น การไปยื่นคำขอจะต้องใช้เวลาเป็นวัน แต่หากสามารถส่งผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้และ

สามารถรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็จะทำให้กระบวนการบังคับคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วสะดวกและมากยิ่งขึ้น 

เป็นต้น  

  สิ ่งที ่ควรปฏิบัติคือ กรมบังคับคดีควรนำในเรื ่องของระบบเทค โนโลยีเข้ามาช่วยใน

กระบวนการท้ังหมด ด้วยจะช่วยให้กระบวนการทำงานเร็วขึ้นได้ โดยเฉพาะคำขอบางอย่างท่ีไม่จำเป็นต้องใช้

ดุลพินิจมากไม่จำเป็นต้องทำการไต่สวน เช่น คำร้องขอตรวจสำนวน คำร้องขอวางเงิน สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย 

ก็ควรใช้ระบบทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะตรงนี้ไม่ต้องใช้อำนาจดุลยพินิจ 

  (๕) กรมบังคับคดีควรพัฒนาในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ เพื ่อให้การบังคับคดีสามารถอำนวย  

ความยุติธรรมและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

  กรมบังคับคดีควรที่จะมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบขั้นตอน หรือขั้นตอนท่ี 

ทางกรมบังคับคดีต้องการท่ีจะทำให้ง่ายและรวดเร็วขึ้นภายในระยะ ๔-๕ ปี  

๘) การสัมภาษณ์เชิงลึกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 

 ในการสัมภาษณ์เชิงลึกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนั้นมีผู้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์จำนวนทั้งสิ้น ๘ คน  

ซึ่งทั้ง ๘ ท่านนั้นได้ให้ความเห็นและมีแนวทางการให้สัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถ

สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของหน่วยงานสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้ ดังนี้  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๕๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “กระบวนการบังคับคดี” 

  (๑) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นอยู่”  

  ปัญหาท่ีเจอในปัจจุบันจุดสำคัญอยู่ท่ีว่าเจ้าหน้าท่ีมีท้ังหมด ๓ กอง ได้แก่ กระบวนการบังคับ

คดีแพ่ง กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย และกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บางครั้งยังมองว่า กรมบังคับ

คดีไม่ได้มีบทบาทและหน้าท่ีมากนัก ด้วยส่วนใหญ่เป็นภาระของเจ้าหนี้ท่ีจะต้องทำการสืบทรัพย์เอง ซึ่งเห็นว่า 

ส่วนกระบวนการนี้เจ้าพนักงานควรมีอำนาจหน้าที่มากกว่า  นอกจากนี้ยังเห็นว่า คำสั่งยึดและอายัดยัง 

ไม่ชัดเจน ด้วยกระบวนการดังกล่าวนั้นค่อนข้างมีหลายประเภท และควรที่จะต้องระบุชัดเจนว่าจะยึดอายัด

ประเภทใด 

  (๒) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีควรจะเป็น/ท่ีคาดหวัง” 

  หลักทรัพย์บางประเภทจะทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในปัจจุบัน กล่าวคือ มูลค่าของ

ทรัพย์ที ่ประมูลจะลดลงหากขายไม่มีคนซื ้อ จึงเกิดความคาดหวังว่าควรที ่จะดำเนินการบังคับคดีด้วย 

ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยจะช่วยมูลค่าของทรัพย์สินไม่เปล่ียนแปลงไปมากจนเกินไป 

  (๓) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” 

  กระบวนการบังคับคดี “ที ่เป็นปัญหา/อุปสรรค” คือ เจ้าพนักงานบังคับคดีส่วนใหญ่ 

ยังคงขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบังคับคดี รวมถึงข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วย งาน  

ซึ่งทำให้กระบวนการบังคับคดีดำเนินการด้วยความล่าช้ามากยิ่งขึ้น 

  (๔) การพัฒนากระบวนการบังคับคดีในด้านต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้การบังคับคดี “อำนวย 

ความยุติธรรม” ได้มากยิ่งขึ้น 

  กรมบังคับคดีควรที่จะมีการพัฒนาเรื ่องระบบฐานข้อมูลที่จะต้องมีความครบถ้วน และ 

เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงควรท่ีจะมีการพัฒนาระบบให้มีความรวดเร็วและสามารถท่ีจะกลับไปย้อนดูข้อมูล

หรือสำนวนได้ตลอดเวลา เพื่อช่วยให้การบังคับคดีอำนวยความยุติธรรมได้มากยิ่งขึ้น 

  (๕) แนวทาง/นโยบายท่ีจะทำให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี  

  แนวทาง/นโยบายที่จะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีคือ การให้ 

เจ้าหน้าท่ีบังคับคดีใช้มาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน   



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๕๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “การดำเนินงานของกรมบังคับคดี” 

  (๑) “หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี” ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน  

  หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดีในกระบวนการต่าง ๆ ยังไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จมากเท่าท่ีควร 

ด้วยต้องอาศัยการตีความใหม่อีกช้ันหนึ่ง ซึ่งสร้างความยากลำบากให้แก่การทำงานมากยิ่งขึ้น  

  (๒) “บทบาทของกรมบังคับคดี” (บทบาท=การปฏิบัติตามหน้าท่ี) เป็นไปตามกรอบกฎหมาย

หรือคำพิพากษาของศาลมากน้อยเพียงใด/ประชาชนได้รับประโยชน์ ได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้นมากน้อย

เพียงใด/กระบวนการไกล่เกล่ียเป็นประโยชน์ สามารถเป็นยุติธรรมทางเลือกและยุติการบังคับคดีได้หรือไม่ 

  “บทบาทของกรมบังคับคดี” เป็นไปตามกรอบกฎหมายหรือคำพิพากษาของศาล แต่เห็นว่า

ประชาชนยังไม่ได้รับประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วได้มากเท่าที่ควร ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของกรมบังคับ

คดีนั้นมีความซับซ้อน และเป็นไปอย่างล่าช้า 

  (๓) การทำงานระหว่างหน่วยงานของท่านกับกรมบังคับคดีในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัจจัยใด

ท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมีปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 

  ในแง่ของหน่วยงานเห็นว่า ช่องทางในการส่งข้อมูลและขั้นตอนในการดำเนินงานระหว่าง

หน่วยงานกับกรมบังคับคดีนั้นยังไม่ชัดเจนมากเท่าท่ีควร  

  (๔) กรมบังคับคดีควรจะประสานงานกับหน่วยงานของท่านในเรื ่องใดเพิ่มเติม เพื่อที่จะ

อำนวยให้การบังคับคดีเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  ควรมีการประสานงานเรื ่องการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกัน เพิ่มเติม 

เพื่อท่ีจะอำนวยให้การบังคับคดีเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  (๕) กรมบังคับคดีควรพัฒนาในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ เพื ่อให้การบังคับคดีสามารถอำนวย  

ความยุติธรรมและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

  กรมบังคับคดีควรพัฒนาในด้านการมีความรู้ความเข้าใจในหน่วยงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย

เพิ่มขึ้น เพื่อท่ีจะดำเนินการบังคับคดีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นท่ีมากขึ้น ซึ่งจะช่วย

สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๕๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๙) การสัมภาษณ์เชิงลึกบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บบส.) 

 ในการสัมภาษณ์เชิงลึกบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บบส.) นั้นมีผู้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์

จำนวนทั้งสิ้น ๒ คน ซึ่งเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ จำนวน ๑ ท่าน และเป็นผู้จัดการ ๕ จำนวน  

๑ ท่าน ซึ่งทั้ง ๒ ท่านนั้นได้ให้ความเห็นและมีแนวทางการให้สัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ซึ่งสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของหน่วยงานบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บบส.) ได้ ดังนี้ 

 ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “กระบวนการบังคับคดี” 

  (๑) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นอยู่”  

  ผลจากการศึกษาพบว่า กระบวนการบังคับคดีมีความไม่ต่อเนื่องในเรื่องของสำนวนหาสำนวน

ยากและยังไม่มีการแก้ปัญหานี้ในการพิจารณาสั่งคำร้องยังช้าและคงเป็นระบบเดิม เอกสารไม่ครบถ้วน  

ส่วนการโอนย้ายเจ้าพนักงานมีส่วนทำให้หาเจ้าของสำนวนไม่เจอ ทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ในคดีและต่อเนื่อง

ในคดี 

  สิ่งที่น่าสังเกต การบังคับคดีการพิจารณาสั่งคำร้องยังช้าและคงเป็นระบบเดิม ยึดแล้วสภาพ

สิ ่งปลูกสร้างเสื ่อมโทรม การเร่งให้มีประกาศขายยังค่อนข้างทำได้ยาก ประสิทธิภาพกับค่าใช้จ่ายใน

กระบวนการบังคับคดีมีต้นทุนท่ีอาจจะไม่คุ้มทุน วิธีการทำงานของแต่ละสำนักงานไม่เหมือนกัน 

  (๒) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีควรจะเป็น/ท่ีคาดหวัง” 

  ผลจากการศึกษาพบว่า การพัฒนาโดยการนำระบบ e-Filing เป็นการอำนวยความสะดวก

ค่อนข้างดี ช่องทางการติดต่อแอปพลิเคชัน Line ในช่วง Covid-๑๙ การติดต่อสื่อสารยังขัดข้องในบาง

สำนักงาน การพัฒนาระบบในเรื ่องของ e-Payment ในคดีล้มละลายอยากให้พัฒนาและมีความก้าวไกล 

มากขึ้น 

  ส่ิงท่ีน่าสังเกต จากการนำระบบ e-Filing เข้ามาใช้ในกระบวนการบังคับคดีเจ้าหน้าท่ียังไม่รับ

กับระบบการรับเรื่องในระบบ e-Filing รับเรื่องเข้ามามากเกินไปทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานไม่ทันระบบไม่เสถียร 

การพัฒนาในเรื่องระบบ e-Payment ในคดีล้มละลายเป็นช่องทางท่ีจะทราบถึงขั้นตอนกระบวนการได้มากขึ้น

ทราบความคืบหน้าของการบังคับคดีและการประสานงานการทำความเข้าใจต่อระบบน่าจะทำได้ดีมากขึ้น 

  (๓) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” 

  ผลจากการศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีพบจะเกี่ยวกับการดำเนินการยังหาสำนวนคดีเก่าไม่พบ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๕๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  สิ่งที ่น่าสังเกต ส่งผลเชิงลบต่อกระบวนการขายทอดตลาดในการเร่งประกาศขายกว่าจะ

ประกาศขายได้ทรัพย์มีสภาพเสื่อมมาก ราคาที ่ขายทอดตลาดก็ถูกลดต่ำลง การทำบัญชีส่วนได้ล่าช้า  

การรับหนังสือโอนก็ติดขัด หลักประกันท่ีดินหลายแปลงมีความยุ่งยาก 

  (๔) การพัฒนากระบวนการบังคับคดีในด้านต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้การบังคับคดี “อำนวย 

ความยุติธรรม” ได้มากยิ่งขึ้น 

  ผลจากการศึกษาพบว่า ควรมีการพัฒนาปรับปรุงในส่วนของเอกสาร สำนวนให้มีความพร้อม

และหาง่าย การร้องขอบังคับคดี เมื่อมีการขายทอดตลาด ๔๕ วันต้องทำบัญชีรับ-จ่ายค่าส่วนกลางที่มีปัญหา

ขัดข้องควรพัฒนาให้การทำบัญชีรวดเร็วขึ้นหลังจากการขายทอดตลาด 

  (๕) แนวทาง/นโยบายท่ีจะทำให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี  

 ผลจากการศึกษาพบว่า การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างระบบ e-Filing ช่องทางในการชำระเงิน

หลังจากการประมูลขายทอดตลาดควรมีช่องการชำระเงินให้มากขึ้น การสื่อสารสอบถามเป็นได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน มีการเพิ่มช่องทางในการให้ความรู้เกี ่ยวกับระบบการทำงานและ  

การดำเนินการบังคับคดีเพื่อให้ผู ้ใช้บริการเข้าใจในกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนของกรมบังคับคดีในส่วน

รายละเอียดคดีและกระบวนการ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “การดำเนินงานของกรมบังคับคดี” 

  (๑) “หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี” ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน  

  ผลจากการศึกษาพบว่า ขั้นตอนในการอนุมัติเงินต้องเสนอและมีการดำเนินงานหลายข้ันตอน 

  สิ่งที่น่าสังเกต หากขั้นตอนในการอนุมัติเงินสั้นลง โจทก์จะได้รับเงินจากการขายทอดตลาด

เร็วขึ้นส่วนนี้จะรวมถึงการจัดทำบัญชีก็ควรที่จะมีความรวดเร็วขึ้นด้วย ทั้งนี้หากมีการแบ่งอำนาจชัดเจนและ

ลดขั้นตอนจะช่วยให้การทำงานในส่วนนี้มีความรวดเร็วขึ้น 

  (๒) “บทบาทของกรมบังคับคดี” (บทบาท=การปฏิบัติตามหน้าท่ี) เป็นไปตามกรอบกฎหมาย

หรือคำพิพากษาของศาลมากน้อยเพียงใด/ประชาชนได้รับประโยชน์ ได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้นมากน้อย

เพียงใด/กระบวนการไกล่เกล่ียเป็นประโยชน์ สามารถเป็นยุติธรรมทางเลือกและยุติการบังคับคดีได้หรือไม่ 

  ผลจากการศึกษาพบว่า ในส่วนของบทบาทเจ้าพนักงานไม่แน่ใจในคำสั่งจะต้องรอให้นิติกร

ชำนาญการทำการส่ังทำให้ต้องใช้ระยะเวลานาน ในเมื่อเอกสารไปครบถ้วนแล้ว ตามกฎหมายจะต้องบังคับคดี 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๕๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  ส่ิงท่ีน่าสังเกต การไม่ส่ังคำร้องท้ังท่ีเจ้าพนักงานสามารถส่ังได้ แต่การส่ังบังคับคดีเจ้าพนักงาน

ขาดความรู้ความเข้าใจทำให้เกิดความล่าช้าและไม่ชัดเจน ส่ังไม่ขาด สำนวนไม่เดิน  

  (๓) การทำงานระหว่างหน่วยงานของท่านกับกรมบังคับคดีในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัจจัยใด

ท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมีปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 

  ผลจากการศึกษาพบว่า การใช้งานในระบบ e-Filing ยังติดขัดในการเข้าใช้ตรวจดูข้อมูล

สำนวนได้ง่ายขึ้น 

  สิ่งที่น่าสังเกต การตรวจสอบระบบการรับประกาศ ข้อมูลการขายทอดตลาด การตรวจดู

สำนวนการเข้าไปดูขั้นตอนการทำบัญชี สถานการณ์ดำเนินการ อุปสรรคที่สำคัญยังอยู่ที่สำนวนคดีเก่าที่ไม่มี  

การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับสำนวนคดีได้เลย 

  (๔) กรมบังคับคดีควรจะประสานงานกับหน่วยงานของท่านในเรื ่องใดเพิ่มเติม เพื่อที่จะ

อำนวยให้การบังคับคดีเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  ผลจากการศึกษาพบว่า ควรมีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่นเข้าไปทำในส่วนงานบางอย่าง

อาจจะทำให้กระบวนการทำงานเกิดความรวดเร็วขึ้น  

  (๕) กรมบังคับคดีควรพัฒนาในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ เพื ่อให้การบังคับคดีสามารถอำนวย  

ความยุติธรรมและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

  ผลจากการศึกษาพบว่า ควรมีการพัฒนาให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน ควรมีการส่ือสาร

ให้ประชาชนผู้ใช้บริการเข้าใจ การปรับปริมาณคนกับงานให้มีความสมดุลกัน เพื่อให้มีความชัดเจนในการแก้ไข

ได้อย่างตรงจุด 

  สิ ่งที ่น่าสังเกต การนำระบบเข้ามาช่วยในเรื ่องการสื่อสารเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้น  

การติดต่อในส่วนของคดีแพ่งใช้เวลานานในการหาสำนวนและเจ้าของสำนวน ในส่วนของคดีล้มละลายจะเจอ

เจ้าของสำนวนโดยตรง การส่งสำนวนไม่ควรยึดในส่วนงานเอกสาร สำนวนควรยึดในระบบมากกว่าการมาหา

เอกสารเพิ่มเติมในส่วนที่มีในระบบอยู่แล้วจะสามารถทำงานได้ต่อเนื่องรวดเร็วไม่เสียเวลามาตามเอกสารให้

ครบก่อนดำเนินการ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๕๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๑๐) การสัมภาษณ์เชิงลึกธนาคารกสิกรไทย 

 ในการสัมภาษณ์เชิงลึกธนาคารกสิกรไทยนั้นมีผู ้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์จำนวนทั้งสิ ้น ๒ คน ซึ่งเป็น 

ผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย จำนวน ๑ ท่าน และเป็นผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย 

จำนวน ๑ ท่าน ซึ่งได้ให้ความเห็นและมีแนวทางการให้สัมภาษณ์เชิงลึกท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสามารถ

สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของหน่วยงานธนาคารกสิกรไทยได้ ดังนี้ 

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “กระบวนการบังคับคดี” 

  (๑) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นอยู่”  

  ในกระบวนการของการไกล่เกล่ียไม่มีความล่าช้า หรือปัญหาใด ๆ 

  (๒) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีควรจะเป็น/ท่ีคาดหวัง” 

  การไกล่เกลี่ย ควรมีอะไรที่ดึงดูด ทำให้คู่ความอยากเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยในกระบวนการ

บังคับคดี เช่น เมื่อมีการยึดทรัพย์แล้ว แล้วต้องมีการถอนการยึดทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการถอนการยึดทรัพย์

ยังคงเป็นเจ้าหนี้ต้องจ่าย มองว่าในการไกล่เกล่ียยังไม่สะท้อนความต้องการของเจ้าหนี้เท่าท่ีควร 

  (๓) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” 

  ค่าธรรมเนียมในการไกล่เกล่ียยังไม่เป็นธรรม 

  (๔) การพัฒนากระบวนการบังคับคดีในด้านต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้การบังคับคดี “อำนวย 

ความยุติธรรม” ได้มากยิ่งขึ้น 

  ในชั้นของการไกล่เกลี่ย ควรมีการจูงใจให้คู่ความ ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เข้าร่วม

กระบวนการในช้ันไกล่เกล่ียมากขึ้น และควรพัฒนาในเรื่องของอายุความในการบังคับคดีให้ยืดหยุ่น (ปัจจุบัน

ถูกกำหนดไว้ที่ ๑๐ ปี) 

  (๕) แนวทาง/นโยบายท่ีจะทำให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี  

  ในกระบวนการไกล่เกล่ีย ประโยชน์โดยส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีตัวลูกหนี้ ควรออกนโยบายท่ีจูงใจให้

เจ้าหนี้เข้ากระบวนการไกล่เกล่ีย  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๖๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “การดำเนินงานของกรมบังคับคดี” 

  (๑) “หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี” ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน  

  ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่เป็นลูกหนี้ได้ทราบว่ามีกระบวนการไกล่เกล่ีย

อยู่ในการบังคับคดี (อาจมีเอกสารแนบไปกับใบแจ้งการยึดทรัพย์) 

  (๒) “บทบาทของกรมบังคับคดี” (บทบาท=การปฏิบัติตามหน้าท่ี) เป็นไปตามกรอบกฎหมาย

หรือคำพิพากษาของศาลมากน้อยเพียงใด/ประชาชนได้รับประโยชน์ ได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้นมากน้อย

เพียงใด/กระบวนการไกล่เกล่ียเป็นประโยชน์ สามารถเป็นยุติธรรมทางเลือกและยุติการบังคับคดีได้หรือไม่ 

  เป็นประโยชน์ต่อลูกหนี้ค่อนข้างมาก ทำให้ทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่ถูกยึดทรัพย์ หรือเจ้าหนี้

อาจได้รับการชำระหนี้ท่ีมากกว่าทรัพย์สินท่ีลูกหนี้ท่ีมี 

  (๓) การทำงานระหว่างหน่วยงานของท่านกับกรมบังคับคดีในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัจจัยใด

ท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมีปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 

  การทำงานระหว่างหน่วยงานนั้นมีการเชื ่อมโยงระหว่างกันในเรื ่องของข้อมูลเกี ่ยวกับ 

การตรวจสอบทรัพย์สิน แต่มปีัญหาคือเรื่องของการรับส่งหมายอายัด ทางธนาคารอาจปฏิบัติตามหมายไม่ทัน 

เนื่องจากหมายอายัดค่อนข้างเยอะ รวมทั้งประสบกับปัญหาในเรื่องของการรับส่งข้อมูลด้วย จึงอยากขอให้ 

กรมบังคับคดีจัดส่งข้อมูลรวดเร็วขึ้นผ่านระบบท่ีธนาคารสร้างขึ้น โดยท่ีไม่ต้องใช้หมายอายัด เพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการดำเนินงาน (โดยจะนำเอาระบบนี้ให้ทางกรมบังคับคดีพิจารณาอีกที) 

  (๔) กรมบังคับคดีควรจะประสานงานกับหน่วยงานของท่านในเรื ่องใดเพิ่มเติม เพื่อที่จะ

อำนวยให้การบังคับคดีเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันผ่านระบบที่มีประสิทธิภาพจะทำให้กระบวนการต่าง ๆ 

รวดเร็วมากขึ้น 

  (๕) กรมบังคับคดีควรพัฒนาในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ เพื ่อให้การบังคับคดีสามารถอำนวย  

ความยุติธรรมและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

  ควรปรับปรุงเรื่องของระยะเวลาท่ีการดำเนินการล่าช้า 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๖๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๑๑) การสัมภาษณ์เชิงลึกธนาคารไทยพาณิชย์ 

 ในการสัมภาษณ์เชิงลึกธนาคารไทยพาณิชย์นั้นมีผู้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์จำนวนท้ังส้ิน ๔ คน ซึ่งเป็นผู้ท่ี

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ผู้บริหารงานคดีภูมิภาค จำนวน ๑ ท่าน ตำแหน่งทนายความอาวุโส งานบังคับคดี 

จำนวน ๑ ท่าน ผู้จัดการงานคดีกลางจำนวน ๑ ท่าน และทนายความ งานคดีกลาง จำนวน ๑ ท่าน โดยได้ให้

ความเห็นและมีแนวทางการให้สัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์  

เชิงลึกของหน่วยงานธนาคารไทยพาณิชย์ได้ ดังนี้ 

 ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “กระบวนการบังคับคดี” 

  (๑) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นอยู่”  

  การบังคับคดีล ้มละลาย บังคับคดีแพ่งเร ิ ่มต้นต้องอาศัย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

ความต่อเนื่องในคดีล้มละลายไม่ค่อยมีความยุ่งยาก ประสิทธิภาพไม่เต็มท่ีเจ้าหนี้ใจร้อนอยากได้เร็วขึ้น พอไม่มี

ความต่อเนื่องแล้วจะต้องทำการอธิบายใหม่ การใช้เทคโนโลยียังน้อย การพิจารณาต้องส่งมอบไม่ใช่การไปรอ

คัดรายงานถ้าหลังประชุมเสร็จควรท่ีจะส่งเมล์ไม่ใช่การไปนั่งรอคัดรายงาน 

  (๒) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีควรจะเป็น/ท่ีคาดหวัง” 

  การยื ่นคำขอรับชำระหนี้ทางระบบออนไลน์ไม่สามารถเพิ ่มเอกสารเข้าไปในระบบได้ 

เนื่องจากไฟล์มีเล็กเกินไป ดังนั้น เรื่องระบบสารสนเทศจึงต้องปรับปรุง เวลาเจ้าหนี้ไปให้การสอบสวนอาจจะ

ต้องพิมพ์เอกสารไปให้ท้ังท่ีส่งคำขอการรับชำระหนี้ไปทาง E-mail แล้ว 

  กรณีท่ีมีการยื่นคำขอผิดช่อง ควรมีการอธิบายและแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีมีผู้ยื่นเอกสารผิดช่อง 

ด้วยความรวดเร็วแทนการตีเอกสารกลับไปให้แก้ไขใหม่ 

  (๓) กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” 

  กระบวนการบังคับคดี “ที ่เป็นปัญหา/อุปสรรค” คือ ปัญหาด้านเอกสาร ปัญหาด้าน 

ความต่อเนื่องของกระบวนการบังคับคดี และปัญหาด้านระยะเวลาในการดำเนินงาน ท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่าง

ต่อเนื่องตามลำดับ เช่น ความซับซ้อนของเอกสารท่ีต้องใช้ในการยื่นเรื่องเพื่อการบังคับคดี และเมื่อยื่นเอกสาร

ตามที่กรมบังคับคดีแจ้งไว้แล้วมักต้องเผชิญกับปัญหาที่ระบุว่าเอกสารไม่ครบถ้วน ซึ่งส่งผลให้ต้องดำเนินการ

ซ้ำซ้อนและขาดความต่อเนื่อง และนำมาซึ่งความล่าช้าในการบังคับคดีได้ในท้ายท่ีสุด 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๖๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  (๔) การพัฒนากระบวนการบังคับคดีในด้านต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้การบังคับคดี “อำนวย 

ความยุติธรรม” ได้มากยิ่งขึ้น 

  ควรพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการใช้ระบบ e- Filing และระบบ CIOS ที่ยื ่นกับศาล

ยุติธรรม การสืบพยานออนไลน์ การประชุมออนไลน์ ยังมีการทำงานแค่ในส่วนขั้นตอนแรกควรที่จะเช่ือมข้อมูล

กันเนื่องจากต้องใช้สำนวนคดีเดียวกัน  

  (๕) แนวทาง/นโยบายท่ีจะทำให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี  

  แนวทาง/นโยบายที่จะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี คือ การท่ี 

กรมบังคับคดีมีการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการบังคับคดีไว้ในฐานข้อมูล

เดียวกัน และประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้โดยง่าย รวมถึงได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อยา่ง

ถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 

  ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “การดำเนินงานของกรมบังคับคดี” 

  (๑) “หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี” ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน  

  อำนาจหน้าท่ีทางกรมก็ได้ดำเนินการตามกฎหมาย  

  (๒) “บทบาทของกรมบังคับคดี” (บทบาท=การปฏิบัติตามหน้าท่ี) เป็นไปตามกรอบกฎหมาย

หรือคำพิพากษาของศาลมากน้อยเพียงใด/ประชาชนได้รับประโยชน์ ได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้นมากน้อย

เพียงใด/กระบวนการไกล่เกล่ียเป็นประโยชน์ สามารถเป็นยุติธรรมทางเลือกและยุติการบังคับคดีได้หรือไม่ 

  เจ้าพนักงานบางส่วนไม่ได้ใช้อำนาจตามที่กฎหมายให้ไว้ เนื ่องจากกลัวการรับผิดเป็น  

การส่วนตัว แต่กลับผลักภาระไปให้กับทางโจทก์ 

  (๓) การทำงานระหว่างหน่วยงานของท่านกับกรมบังคับคดีในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัจจัยใด

ท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมีปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 

  ในมุมมององค์กรขนาดใหญ่อย่างธนาคาร มีอุปสรรคในเรื่องรับเงินผ่านระบบทาง E-mail 

ไม่ได้ ซึ่งในปัจจุบันยังต้องนั่งรับเช็ดและมีการหาสำนวนล่าช้า จึงอยากให้มีการนำระบบข้อมูลเข้าสู่ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วยิ่งขึ้น  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๖๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  (๔) กรมบังคับคดีควรจะประสานงานกับหน่วยงานของท่านในเรื ่องใดเพิ่มเติม เพื่อที่จะ

อำนวยให้การบังคับคดีเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  ระเบียบการยึดทรัพย์ในคดีแพ่ง การอำนวยให้เป็นไปตามคำพิพากษา อยากให้พัฒนาระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ให้มีการใช้งานในหลายช่องทางมากขึ้นให้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาให้เต็มรูปแบบ

ครบถ้วนทุกกระบวนการ  

  (๕) กรมบังคับคดีควรพัฒนาในด้านต่าง ๆ เหล่านี้  เพื ่อให้การบังคับคดีสามารถอำนวย 

ความยุติธรรมและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

  กรมบังคับคดีควรพัฒนาให้กระบวนการบังคับคดีในด้านต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงและใชง้าน

ได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การบังคับคดีเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีระบบ รวมทั้งสามารถอำนวย 

ความยุติธรรมและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

๒.๒ ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) จากบุคลากรกรมบังคับคดี จำนวนไม่ต่ำกว่า ๕ กลุ่ม กลุ่มละ 

ไม่น้อยกว่า ๗ คน นั้นประกอบด้วย การสนทนากลุ่มจากบุคลากรกรมบังคับคดีจำนวนทั ้งหมด ๘ กลุ่ม  

ซึ่งเป็นบุคลากรท่ีอยู่ในท้ังกระบวนการทำงานหลักและกระบวนการทำงานสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการ 

นิติกรชำนาญการพิเศษ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าท่ีธุรการ พนักงานเดินหมาย หรือเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์

นโยบายและแผน/นักจัดการงานท่ัวไป รวมแล้วจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๖ คน ซึ่งหลังจากทำการสนทนากลุ่มจาก

บุคลากรกรมบังคับคดีเรียบร้อยแล้วนั้นแต่ละกลุ่มมีผลการสนทนากลุ่มเรียงตามลำดับ ดังนี้ 

 ๑) การสนทนากลุ่มสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ และสำนักงานบังคับคดีแพ่ง

กรุงเทพมหานคร ๒ 

ในการสนทนากลุ ่มสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ และสำนักงานบังคับคดีแพ่ง

กรุงเทพมหานคร ๒ นั้นมีผู้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์จำนวนรวมทั้งส้ิน ๙ คน ซึ่งในส่วนของหน่วยงานของสำนักงาน

บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ ประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๔ คน ได้แก่ ผู้อำนวยการ จำนวน ๑ ท่าน 

นิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ท่าน นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ท่าน และเป็นพนักงานเดินหมาย 

จำนวน ๑ ท่าน และหน่วยงานของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมท้ังหมด 

๕ คน ได้แก่ ผู้อำนวยการ จำนวน ๑ ท่าน นิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ท่าน นักวิชาการเงินและบัญชี 

จำนวน ๑ ท่าน เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ ท่าน และเป็นพนักงานเดินหมาย จำนวน ๑ ท่าน ซึ่งทั ้ง ๒ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๖๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

หน่วยงานนั้นได้ให้ความเห็นและมีแนวทางการให้ข้อมูลเพื่อนำไปออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงานท่ี

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ ่งสามารถสรุปผลการสนทนากลุ ่มของหน่วยงานสำนักงานบังคับคดีแพ่ง

กรุงเทพมหานคร ๑ และสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒ ได้ ดังนี้ 

ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี ท้ัง ๗ กระบวนการ “ที่เป็นอยู่” 

 (๑) ระบบงาน 

 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ และสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒ 

มีความเกี่ยวข้องกับ ๔ ระบบงาน ได้แก่ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับ

คดี กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ การขายทอดตลาด และกระบวนการวางทรัพย์ ซึ่งเห็นว่าระบบงานท่ีมีอยู่นั้น

ดีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นมีกระบวนการใดเพิ่มเติม ด้วยมีการดำเนินงานตามกรอบของกฎหมายและคำพิพากษาของ

ศาลอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 

 (๒) กระบวนการทำงาน 

  กระบวนการบังคับคดีแพ่งส่วนใหญ่ปรากฏให้เห็นในลักษณะของการดำเนินงานโดย

หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นคนกลาง ด้วยกระบวนการทำงานของบังคับคดีนั ้นดำเนินการในเรื ่องของ  

บังคับคดีแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งการจะบังคับคดีจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับประชาชนผู้ใช้บริการ 

ทางกรมบังคับคดีไม่มีอำนาจหรือหน้าท่ีอื่นใดนอกเหนือจากท่ีศาลส่ังหรือกฎหมายกำหนดเอาไว้ ท้ังนี้ยังเห็นว่า

การสืบทรัพย์นั ้นไม่ควรที่จะมาอยู่ในกรมบังคับคดี กล่าวคือ กระบวนการทำงาน รวมถึงอำนาจหน้าที่ท่ี  

กรมบังคับคดีเป็นอยู่นั้นเหมาะสมและครอบคลุมอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมองว่า การนำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

E-Filing มาประยุกต์ใช้ถือเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก ด้วยจะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

มากยิ่งขึ้น แต่ก็ได้ยอมรับว่ายังเกิดความไม่คล่องตัวในการใช้งาน ด้วยระบบเพิ่ งเริ่มใช้งานมาเพียงไม่กี่เดือน  

แต่หากระยะเวลาผ่านไปแล้ว ระบบดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการของกรมบังคับคดีได้

อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยสามารถทำงานการดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” ในมุมมองของท่านมี/

เป็นอย่างไรบ้าง และมีสาเหตุมาจากเรื่องใด และส่งผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบอย่างไร 

 (๑) ระบบงาน 

 ระบบงานในเชิงกฎหมายนั้นได้ปฏิบัติงานตามข้อกฎหมายทุกประเด็นอย่างเคร่งครัด ทำให้

มองว่ายังไม่มีส่วนใดในระบบงานท่ีเป็นปัญหาหรืออุปสรรค ด้วยตัวระบบงานอยู่ในระดับท่ีดีอยู่แล้ว 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๖๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 (๒) กระบวนการทำงาน 

  การให้ลูกหนี้ยืมเงินหรือการค้ำประกันโดยเจ้าหนี้นั้นถือเป็นระบบท่ีง่ายจนเกินไป แต่เมื่อเกิด

ปัญหาขึ้นมาแล้วกลับไม่สามารถดำเนินการใด ๆ กับลูกหนี้ได้ แม้ว่าจะมีคำพิพากษาแล้วก็ตาม ด้วยส่วนใหญ่

ไม่มีทรัพย์สินท่ีสามารถนำไปชดใช้หนี้ภายใต้กระบวนการบังคับคดีได้ กล่าวคือ เมื่อไปตรวจสอบทรัพย์สินของ

ลูกหนี้แล้วกลับไม่พบทรัพย์สินใดที่จะนำมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้ ซึ่งกรมบังคับคดีก็มักจะถูกต่อว่าใน

ประเด็นดังกล่าว ด้วยไม่สามารถช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้อย่างเป็น

รูปธรรม  

  นอกจากนี้คดีแต่ละคดียังมีความแตกต่างกันและมีความหลากหลายค่อนข้างมาก และต้อง

อาศัยประสบการณ์หลายปี ทำให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีส่วนใหญ่หมุนเวียนเข้ามาและ

ออกไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดปัญหาด้านอัตรากำลังในประเด็นท่ีว่ามีเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีจะมี

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังส่งผลให้เนื้องานหรือคดีเกิดความไม่ต่อเนื่องอีกด้วย 

ระบบงานและกระบวนการบังคับคดีแพ่ง/คดีล้มละลาย/ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้/ไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ัน

บังคับคดี/ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย/ประมูลซื้อทรัพย์ การขายทอดตลาด/การวางท รัพย์ 

(ข้ันตอนการทำงาน) “ท่ีควรเป็น/ท่ีคาดหวัง”  

 (๑) ระบบงาน 

 ตัวระบบงานของกรมบังคับคดีที่เป็นอยู่นั้นค่อนข้างดีอยู่แล้ว จึงไม่ ได้มีความคาดหวังต่อ

ประเด็นดังกล่าว 

 (๒) กระบวนการทำงาน 

  ระบบสืบหาทรัพย์ยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดิน ระบบ

ขนส่ง และธนาคาร เป็นต้น โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เพื่อ

ส่งเสริมความชัดเจนให้กับกระบวนการทำงาน นอกจากนี้ยังคาดว่าให้กระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี

เป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายใต้กระบวนการดังกล่าวนั้นได้นำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้งาน

อย่างระบบ e-Filing เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท้ังเจ้าหน้าท่ีและประชาชนเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ยังคาดหวัง

ว่า ควรท่ีจะมีการอบรมให้ความรู้หรือถ่ายทอดทักษะต่าง ๆ ท่ีจำเป็นต่อระบบการทำงานท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วย 

เนื ่องจากหากทั้งระบบและตัวผู ้ใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้

กระบวนการบังคับคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๖๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  นอกจากนี ้ย ังคาดหวังว่า ให้มีการแก้ไขกฎหมายในเรื ่องของกระบวนการทำงานของ 

กรมบังคับคดีที่มีสถานะเป็นคนกลาง ทำให้ทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยสามารถมายื่นคำร้องได้อย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งเกิดความทับซ้อนกันและทำให้กระบวนการล่าช้ามากขึ้นไปอีก ซึ่งหากมีการปรับแก้ไขกฎหมายได้จริงนั้นจะ

สามารถช่วยให้การบังคับคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และในส่วนของการเดินหมายและเนื้องานด้าน

เอกสารนั้นยังขาดความเป็นมาตรฐานเดียวกัน กล่าวคือ อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีแต่ละ

หน่วยงานหรือแต่ละพื้นที่ ซึ่งมักปรากฏให้เห็นทั้งปัญหาความชัดเจนและความครบถ้วนของข้อมูล ซึ่งปัญหา

ดังกล่าวก็ได้ส่งผลให้การทำงานของกรมบังคับคดีเป็นไปอย่างล่าช้าด้วยเช่นกัน จึงคาดหวังว่าควรท่ีจะให้ส่วน

ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในบรรทัดฐานเดียวกันมากยิ่งขึ้น 

 ท่านคิดว่ากรมบังคับคดีควรพัฒนา รวมถึงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคระบบงานและกระบวนการบังคับ

คดีทั้ง ๗ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง/คดีล้มละลาย/ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้/ไกล่เกล่ีย  

ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี/ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย/ประมูลซื้อทรัพย์ ก ารขายทอดตลาด/ 

การวางทรัพย์ ในด้านใด และอย่างไร เพื่ออำนวยความยุติธรรมและเกิดความเชื่อมั่นในกรมบังคับคดีได้อยา่ง  

มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น 

 (๑) ระบบงาน 

 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ และสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒ 

มองว่ากรมบังคับคดีควรมีการพัฒนากระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ การขายทอดตลาดให้เป็นไปในลักษณะของ

การซื้อ-ขายแบบปกติท่ัวไป เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 (๒) กระบวนการทำงาน 

  สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ และสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒ 

เสนอว่า กระบวนการแต่ละกระบวนการควรที่จะมีอัตรากำลังคนให้เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องมีการ

คัดเลือกบุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีโดยคำนึงถึงความแตกต่างและหลากหลายของคดีท่ีเกิดขึ้นด้วย เนื่องจากแต่ละ

คดี/กระบวนการมีความต่อเนื่อง ซับซ้อน ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลา และจำเป็นต้องอาศัย

ประสบการณ์ ด้วยหน้าท่ีและความรับผิดชอบในแต่ละคดี/กระบวนการนั้นเป็นองค์ความรู้และความเช่ียวชาญ

ส่วนบุคคล ซึ่งหากไม่สามารถหาอัตรากำลังคนมาทดแทนได้ก็จะยิ่งผลักให้กระบวนการบังคับคดีล่าช้ามาก

ยิ่งขึ้นไปอีก ดังนั้นหากสามารถพัฒนา และแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับอัตรากำลังคนได้นั้นก็จะ

ช่วยอำนวยความยุติธรรมและสร้างความเชื่อมั ่นให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ด้วย

กระบวนการบังคับคดีเป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๖๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๒) การสนทนากลุ่มสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓ และสำนักงานบังคับคดีแพ่ง

กรุงเทพมหานคร ๔ 

ในการสนทนากลุ ่มสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓ และสำนักงานบังคับคดีแพ่ง

กรุงเทพมหานคร ๔ นั้นมีผู้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์จำนวนรวมทั้งส้ิน ๗ คน ซึ่งในส่วนของหน่วยงานของสำนักงาน

บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓ ประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๕ คน ได้แก่ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมทั้งหมด 

๕ คน ได้แก่ ผู้อำนวยการ จำนวน ๑ ท่าน นิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ท่าน นักวิชาการเงินและบัญชี 

จำนวน ๑ ท่าน เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ ท่าน และเป็นพนักงานเดินหมาย จำนวน ๑ ท่าน และหน่วยงาน

ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๒ คน ได้แก่ ผู้อำนวยการ 

จำนวน ๑ ท่าน และนิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ท่าน ซึ่งท้ัง ๒ หน่วยงานนั้นได้ให้ความเห็นและมีแนว

ทางการให้ข้อมูลเพื่อนำไปออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถ

สรุปผลการสนทนากลุ่มของหน่วยงานสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓ และสำนักงานบังคับคดีแพ่ง

กรุงเทพมหานคร ๔ ได้ ดังนี้ 

ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี ท้ัง ๗ กระบวนการ “ที่เป็นอยู่” 

 (๑) ระบบงาน 

 ระบบงานท่ีเกี่ยวข้องกับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓ และ ๔ นั้นประกอบด้วย 

๔ ระบบงาน ได้แก่ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์และขายทอดตลาด กระบวนการ

วางทรัพย์ และกระบวนการไกล่เกลี่ย แต่ทั้งนี้ในส่วนของกระบวนการไกล่เกลี่ยของสำนักงานบังคับคดีแพ่ง

กรุงเทพมหานคร ๔ จะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นหลัก 

ด้วยไม่ได้ใช้ระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยและไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในส่วนดังกล่าว จึงเห็นควรว่า

ระบบงานที่เป็นอยู่มีความครบถ้วนดีแล้ว ยกเว้นระบบงานในส่วนของกระบวนการวางทรัพย์ที่ยังคงเห็นว่า

ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการบังคับคดีโดยตรง ด้วยเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการชำระของลูกหนี้ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นระบบงานอีกระบบหนึ่งที่ควรเอาไว้ที่ส่วนกลาง หรือจัดตั้งและ

จำแนกแยกย่อยออกมาเป็นอีกหน่วยงานนึงโดยเฉพาะ เพื่อดำเนินการเรื่องการวางทรัพย์โดยตรง 

 (๒) กระบวนการทำงาน 

 กระบวนการทำงานของการวางทรัพย์ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี การยึดทรัพย์ และ  

การขายทอดตลาดมากเท่าใดนัก ด้วยมีลักษณะของการทำงานและข้อกฎหมายท่ีแตกต่างไปจากกระบวนการ

อื ่น ๆ ในความรับผิดชอบอย่างส้ินเชิง เหตุเพราะหน่วยงานส่วนใหญ่ของกรมบังคับคดีนั ้นยังไม่ได้มี  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๖๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญที่เกี่ยวเนื่องกับเรื ่องกระบวนการวางทรัพย์โดยเฉพาะ ด้วยกระบวนการ  

วางทรัพย์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง จึงทำให้ขั้นตอนและกระบวนการทำงานเกี่ยวกับ

กระบวนการวางทรัพย์ของแต่ละหน่วยงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกัน และยังขึ้นอยู่กับ  

ดุลยพินิจของหน่วยงานในแต่ละจังหวัดอีกด้วย 

ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” ในมุมมองของท่านมี/

เป็นอย่างไรบ้าง และมีสาเหตุมาจากเรื่องใด และส่งผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบอย่างไร 

 (๑) ระบบงาน 

 ในส่วนของระบบงานนั้นมองว่ายังไม่มีส่วนใดท่ีเป็นปัญหาหรืออุปสรรค 

 (๒) กระบวนการทำงาน 

  กระบวนการทำงานที่เห็นว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคคือ โปรแกรมในการทำงานเกี่ยวกับ 

การยึดทรัพย์และการขายทอดตลาดในลักษณะของ Front Office นั่นคือ ระบบ e-Filing ด้วยเป็นระบบงานท่ี

เพิ่งเริ่มเปิดใช้งานมาได้ไม่นานและมีความซับซ้อนที่ค่อนข้างมาก โดยปัญหา/อุปสรรคสำคัญของระบบ e-

Filing คือ การลงข้อมูลผิดพลาดและต้องแก้ไขยังไงอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น รวมทั้งยังขาดความคล่องตัวอีกด้วย 

เนื่องจากตัวระบบนั้นขาดความต่อเนื่องและไม่มีลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน เช่น เมื่อทำการยึดทรัพย์ ๑ อย่าง 

จะต้องเข้าไปยึดและดำเนินการในระบบ e-Filing ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ตัวระบบการใช้งานนั้นมีขั้นตอน

การทำงานท่ีซับซ้อน และไม่ได้เป็นขั้นตอนแบบต่อเนื่องกันตามลำดับอย่างท่ีควรจะเป็น ซึ่งทำให้ในการใช้งาน

แต่ละครั้งจะต้องเข้าและออกไปในหลาย ๆ ส่วน และใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้น หรือการที่ระบบ  

e-Filing มีข้อมูลท่ีค่อนข้างกระจัดกระจาย และข้อมูลท่ีจำเป็นต้องนำมาใช้ร่วมกันกลับไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกัน 

เช่น รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะต้องทำการยึดทรัพย์เพื ่อนำไปขายนั้นประกอบด้วยข้อมูลหลายส่วน  

ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย และแผนที่ ซึ่งจะต้องมีการดึงข้อมูลทุกส่วนเข้ามาใช้ แต่ข้อมูลดังกล่าวกลับไม่ได้อยู่

ด้วยกัน และจะต้องย้อนกลับไปมาเพื่อเข้าสู่เมนูต่าง ๆ ตามฐานข้อมูลที่เราต้องการอยู่บ่อยครั้ง จึงจะดึ งเอา

ข้อมูลท้ังหมดมาใช้ร่วมกันได้ เป็นต้น ซึ่งกระบวนการทำงานดังกล่าวนั้นทำให้บุคลากรทำงานได้ช้าลง ด้วยต้อง

ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ขาดความคล่องตัว และไม่ช่วยอำนวยความสะดวกได้มากเท่าที่ควร ดังนั้น

ปัญหาและอุปสรรคสำคัญในกระบวนการทำงานผ่าน ระบบ e-Filing คือ ความซับซ้อนและความยากลำบาก

ในการเข้าไปดำเนินการ ท้ังในแง่ของการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งาน ซึ่งแม้ว่าระบบดังกล่าวนั้นจะส่งผลกระทบ

เชิงบวกในแง่ของความทันสมัยและก้าวเข้าสู่ความเป็นระบบราชการ ๔.๐ มากยิ่งขึ้น แต่ระบบดังกล่าวกลับ

สร้างผลกระทบเชิงลบท่ีมากกว่าในช่วงเวลานี้ จึงเห็นควรว่าควรท่ีจะมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใต้ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๖๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ระบบ e-Filing ให้มีลักษณะที่ทำงานได้ง่ายขึ้น และควรที่จะลดขั้นตอนการทำงานในระบบลงด้วย พร้อมท้ัง

จะต้องมีความปลอดภัย (Safety) ด้วย กล่าวคือ บุคคลภายนอกจะต้องเข้าถึงระบบข้อมูลได้ยาก และผู้ท่ี 

เข้าถึงได้จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในเท่านั้น ในขณะเดียวกันตัวระบบก็ควรที่จะใช้งานได้ง่ายและสามารถ

อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ได้อย่างแท้จริง เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของการทำงานในสมัยนี้ ท่ี

นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้เพื่อกระบวนการทำงานเป็นไปได้อย่างสะดวก คล่องตัว และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

  นอกจากนี้ยังมองว่าระบบ e-Filing ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ ่งไม่

สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรท่ีมีอยู่ กล่าวคือ จำนวนบุคลากรนั้นไม่สมดุลและเพียงพอท่ีจะรองรับจำนวนคดีท่ี

เพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวส่งผลกระทบเชิงลบโดยตรง ด้วยโครงสร้างของแต่ละหน่วยงานหลังจาก

ที ่มีระบบ e-Filing เข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ ่งในกระบวนการทำงานแล้วนั ้น จะต้องมีบุคลากรมารองรับ

กระบวนการทำงานดังกล่าวโดยเฉพาะด้วย เนื่องจากจะช่วยให้กระบวนการทำงานมีความรวดเร็วและล่ืนไหล

มากยิ่งขึ้น ท้ังยังช่วยส่งเสริมให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

ระบบงานและกระบวนการบังคับคดีแพ่ง/คดีล้มละลาย/ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้/ไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ัน

บังคับคดี/ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย/ประมูลซื้อทรัพย์ การขายทอดตลาด/การวางทรัพย์ 

(ข้ันตอนการทำงาน) “ท่ีควรเป็น/ท่ีคาดหวัง”  

 (๑) ระบบงาน 

 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓ และ ๔ มีความคาดหวังว่า ระบบงานใน

กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ การขายทอดตลาด ไม่จำเป็นต้องเคาะไม้ขาย ซึ่งอาจจะนำเอาวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางการประมูลซื้อทรัพย์และขายทอดตลาดของต่างประเทศเข้ามาปรับใช้ในลักษณะ

ที่ว่า ผู้ประมูลสามารถเสนอราคาผ่านทางระบบออนไลน์กันได้อย่างต่อเนื่องจนถึงระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ 

และผู้ใดที่เสนอหรือให้ราคาประมูลสูงสุดก็จะได้สินทรัพย์ดังกล่าวไป ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการทำงานของ

ระบบงานดังกล่าวเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 (๒) กระบวนการทำงาน 

  กระบวนการทำงานของกรมบังคับคดีนั ้นเหมือนการเรียนรู้ที ่ไม่มีที ่สิ ้นสุด ด้วยต้องมี 

การเรียนรู้และพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ จากการท่ีขั้นตอนและกระบวนการทำงานของระบบ e-Filing นั้น

ค่อนข้างเป็นไปอย่างซับซ้อน ทำให้เกิดความคาดหวังว่า การทำงานด้วยระบบ e-Filing จะต้องมีขั ้นตอน 

การทำงานท่ีลดลงเพื่อให้กระบวนการทำงานเกิดความรวดเร็ว รวมถึงต้องมีการพัฒนาระบบให้สามารถใช้งาน

ได้ง่ายและช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู ้ใช้งานได้มากยิ่งขึ ้น และยังคาดหวังต่อไปอีกว่าในส่วนของ  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๗๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การติดต่อส่ือสารและการประชาสัมพันธ์/การแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องระหว่างประชาชนผู้ใช้บริการกับ

บุคลากรของกรมบังคับคดีนั้นควรท่ีจะมีการติดต่อส่ือสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ด้วยในปัจจุบันนั้น

มีระบบการยืนยันตัวตนท่ีผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าท่ีสามารถใช้ในการสืบค้น ค้นคว้า และศึกษาถึงฐานข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแบบเจาะจงรายบุคคลได้โดยตรง ซึ่ งหากมีการพัฒนางานในส่วนดังกล่าวได้นั้นจะ

สามารถช่วยให้กระบวนการทำงานในทางปฏิบัติมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

  นอกจากนี้ ยังคาดหวังว่าระบบการทำงานที่เกี ่ยวข้องกับระบบบัญชีจะมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและรูปแบบการทำงานให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีการปรับปรุง

แก้ไขให้มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับกระบวนการทางกฎหมายท่ีเปล่ียนไปได้อย่างเป็นระบบ เพื่อท่ีจะ

ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักบัญชี รวมถึงให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางหรือมาตรฐานเดียวกันดว้ย 

เช่น ในปัจจุบันได้มีการปรับแก้กฎหมายในส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลขึ้น ซึ่งระบบโปรแกรมท่ีมี

อยู่นั ้นยังไม่มีรายละเอียดข้อมูลที่เกี ่ยวข้องมารองรับการเปลี่ยนแปลงในเรื ่องดังกล่าว ทำให้ระบบที่มีอยู่

ค่อนข้างสร้างความลำบากและไม่เอื้ออำนวยให้การทำงานของนักบัญชีเป็นไปได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ กระบวนการ

ทำงานของนักบัญชีจำเป็นต้องอาศัยระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการคำนวณ แต่โปรแกรมต่าง ๆ ท่ีมีอยู่นั้นไม่ได้

ถูกปรับปรุงและพัฒนาให้สอดรับกับตัวกฎหมาย รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึง

คาดหวังให้ระบบบัญชีของกรมบังคับคดีเองนั้นมีการพัฒนาระบบให้มีความยืดหยุ่น ชัดเจน และสามารถ

ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว เพื่อช่วยให้ระบบบัญชีทุกภาคส่วนจัดวางอยู่บนมาตรฐานเดียวกันอย่างแท้จริง 

 ท่านคิดว่ากรมบังคับคดีควรพัฒนา รวมถึงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคระบบงานและกระบวนการบังคับ

คดีทั้ง ๗ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง/คดีล้มละลาย/ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้/ไกล่เกล่ีย  

ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี/ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย/ประมูลซื้อทรัพย์ การขายทอดตลาด/  

การวางทรัพย์ ในด้านใด และอย่างไร เพื่ออำนวยความยุติธรรมและเกิดความเชื่อมั่นในกรมบังคับคดีได้อยา่ง 

มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น 

 (๑) ระบบงาน 

 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓ และ ๔ มีความเห็นว่า ในส่วนของกระบวนการ

บังคับคดีแพ่งและกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ การขายทอดตลาดนั้นเป็นระบบงานที่มีกระบวนการทำงาน

ควบคู่กัน แต่เวลาที่กรอกข้อมูลกลับต้องดำเนินการอย่างซ้ำซ้อน กล่าวคือ จะต้องกรอกข้อมูลซ้ำถึง ๒ ระบบ 

ทั้งที่ระบบดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกันและไม่ควรที่จะกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนกัน ดังนั้น ในปริมาณงานท่ี 

มากอยู่แล้ว ถ้าทำงานแค่เพียงหนึ่งครั ้งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องทำงาน

ซ้ำซ้อนกันก็จะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น และสามารถนำเวลาไปพัฒนางานหรือทำงานในส่วนอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๗๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาระบบโปรแกรมการทำงานมาพัฒนาจนสามารถใช้ในการอำนวยความ

สะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนผู้รับบริการจนเกิดความ

เช่ือมั่นในกรมบังคับคดีได้มากยิ่งขึ้น ด้วยมีการทำงานในระบบงานท่ีรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 (๒) กระบวนการทำงาน 

  สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓ และ ๔ มีความเห็นว่า ต้องการท่ีจะให้ประชาชน

ศึกษาข้อมูลจากช่องทางต่าง ๆ ท่ีกรมบังคับคดีจัดเอาไว้แล้วได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ด้วย

ตนเอง เนื่องจากในปัจจุบันแนวทางดังกล่าวนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ เช่น กรมบังคับคดีได้เปิด

ช่องทางติดต่อส่ือสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยังคงมาติดต่อท่ีสำนักงานด้วยตนเองหรือ

โทรศัพท์มาสอบถามเจ้าหน้าท่ีเป็นรายบุคคล เป็นต้น ดังนั้นจึงเห็นว่าหากกรมบังคับคดีพัฒนาระบบโปรแกรม

ถาม-ตอบแบบอัตโนมัติ หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการได้โดยตรงผ่านระบบ

ยืนยันตัวตนเฉกเช่นระบบของสถาบันการเงินหรือธนาคารในประเทศไทยก็จะช่วยอำนวยความสะดวก ถ้าหาก

มีโปรแกรมท่ีมันอยู่หน้าจอของกรมให้เขาไปกรอกแล้วก็ได้ข้อมูลกลับมาเลยก็จะสะดวกกับผู้ใช้บริการด้วย ด้วย

กรมทำโปรแกรมน่าจะมีระบบถาม-ตอบ การยืนยันตัวตน จะได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ

ได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถเพิ่มความเช่ือมั่นให้แก่กรมบังคับคดีได้อีกด้วย ท้ังนี้ยังต้องตระหนักถึงการพัฒนา

และปรับปรุงระบบโปรแกรมให้มีรูปแบบท่ีเข้าถึงและใช้งานได้โดยง่ายด้วย 

  นอกจากนี้ยังเห็นว่า หากมีการเช่ือมโยงฐานข้อมูลท่ีจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการบังคับคดีกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหลายส่วน เช่น การเช่ือมโยงข้อมูลร่วมกับศาล ด้วยถือเป็นส่วนแรกที่กรมบังคับคดีต้องให้

ความสำคัญ เนื่องจากกรมบังคับคดีจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาลหรือคำพิพากษาของศาล และการท่ี

ข้อมูลต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้นั้นก็จะช่วยให้การปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีเป็นไปอย่าง

คล่องตัว รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น ซึ่งเมื่อกระบวนการทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วได้แล้วนั้น ก็จะช่วยให้

อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนจนเกิดความเช่ือมั่นในกรมบังคับคดีได้มากขึ้นตามลำดับอีกด้วย กล่าวคือ 

ความยุติธรรมนั้นจะต้องเกิดจากความรวดเร็วและไม่ล่าช้า หากดำเนินการทุกอย่างด้วยความรวดเร็วก็จะนำมา

ซึ่งความยุติธรรม เป็นต้น รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบังคับคดี

โดยตรง เช่น กรมท่ีดินนั้นจะทำให้ทางกรมบังคับคดีสามารถตรวจสอบได้เบ้ืองต้นว่า ทรัพย์สินหรือหลักประกัน

นี้สามารถยึดได้หรือไม่ได้ ไม่ใช่จะรอทางเจ้าหนี้แถลงคำยืนยันแต่เพียงอย่างเดียว เพื่อแจ้งกับเจ้าหนี้หรือลูกหนี้

ได้โดยตรงก็จะช่วยให้อำนวยความยุติธรรมได้เพิ ่มมากขึ้น ด้วยช่วยลดความเสียหายและผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม จนส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั ่นในกรมบังคับคดีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๗๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  และการเพิ่มประสิทธิภาพของกรมบังคับคดีในอีกทางหนึ่งนั้นสามารถทำได้โดยการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของระบบการลงนัดในระบบงานต่าง ๆ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เป็น

ประโยชน์ เช่น การจัดทำและพัฒนาระบบแจ้งเตือนหรือระบบติดตามการทำงานของเจ้าหน้าท่ีแต่ละท่าน/คดี/

งานได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ก็จะช่วยอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการจนเกิดความเช่ือมั่น

ในกรมบังคับคดีได้มากขึ้น ด้วยเป็นระบบท่ีช่วยให้เจ้าหน้าท่ีวางแผนการทำงานได้อย่างรวดเร็ว 

 ๓) การสนทนากลุ่มสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕ และสำนักงานบังคับคดีแพ่ง

กรุงเทพมหานคร ๖ 

ในการสนทนากลุ ่มสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕ และสำนักงานบังคับคดีแพ่ง

กรุงเทพมหานคร ๖ นั้นมีผู ้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์จำนวนรวมทั้งสิ ้น ๑๐ คน ซึ่งในส่วนของหน่วยงานของ

สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕ ประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๕ คน ได้แก่ ผู ้อำนวยการ 

จำนวน ๑ ท่าน นิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ท่าน นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ท่าน เจ้าหน้าท่ี

ธุรการ จำนวน ๑ ท่าน และเป็นพนักงานเดินหมาย จำนวน ๑ ท่าน หน่วยงานของสำนักงานบังคับคดีแพ่ง

กรุงเทพมหานคร ๖ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๕ คน ได้แก่ ผู้อำนวยการ จำนวน ๑ ท่าน นิติกรชำนาญ

การพิเศษ จำนวน ๑ ท่าน นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ท่าน เจ้าหน้าท่ีธุรการ จำนวน ๑ ท่าน และเป็น

พนักงานเดินหมาย จำนวน ๑ ท่าน ซึ่งท้ัง ๒ หน่วยงานนั้นได้ให้ความเห็นและมีแนวทางการให้ข้อมูลเพื่อนำไป

ออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปผลการสนทนากลุ่มของ

หน่วยงานสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕ และสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๖ ได้ ดังนี้ 

ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี ท้ัง ๗ กระบวนการ “ที่เป็นอยู่” 

 ผลการศึกษาพบว่า ระบบการทำงานและกระบวนการที่เป็นอยู่นั้นค่อนข้างครอบคลุมและ 

ดีอยูแ่ล้ว ไม่ควรท่ีจะเพิ่มกระบวนการ  

ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” ในมุมมองของท่านมี/

เป็นอย่างไรบ้าง และมีสาเหตุมาจากเรื่องใด และส่งผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบอย่างไร 

 ผลการศึกษาพบว่า อุปสรรคในส่วนของกระบวนการทำงาน ในเรื่องของตัวบุคคลการปฏิบัติ

ต่อผู้ติดต่อมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน การย้ายเปลี่ยนแปลง ปริมาณคน/งาน การเปลี่ยนแปลงตัวอุปกรณ์การ

ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๗๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 สิ่งที ่น่าสังเกตคือ ปัจจัยบุคคลภายในและภายนอก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย 

บุคลากร ซึ่งจะทำให้เสียเวลาค่อนข้างมาก และส่งผลกระทบกับกระบวนการบังคับคดีทั้งกระบวนการ ด้วย

กระบวนการบังคับคดีขาดความต่อเนื่อง 

ระบบงานและกระบวนการบังคับคดีแพ่ง/คดีล้มละลาย/ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้/ไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ัน

บังคับคดี/ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย/ประมูลซื้อทรัพย์ การขายทอดตลาด/การวางทรัพย์ 

(ข้ันตอนการทำงาน) “ท่ีควรเป็น/ท่ีคาดหวัง”  

 ผลการศึกษาพบว่า สะดวกรวดเร็ว เป็นระบบมากยิ่งขึ้น กระบวนการรวดเร็วขึ้น การส่ือสาร

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

 ส่ิงท่ีน่าสังเกตคือ ควรมีการออกแบบกระบวนการจ่ายเงินให้แก่คู่ความและผู้มีส่วนได้เสียผ่าน

ระบบออนไลน์ เพื่อลดการเดินทางเข้ามายังสำนักงาน 

 สิ่งที ่ควรปฏิบัติคือ การให้บริการสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนการติดต่อ สร้างนวั ตกรรม  

การประชาสัมพันธ์บริการความรู้ในระบบ e-Filing ส่งผลท่ีเป็นประโยชน์ช่วยในการทำงาน สะดวกลดขั้นตอน 

 ท่านคิดว่ากรมบังคับคดีควรพัฒนา รวมถึงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคระบบงานและกระบวนการบังคับ

คดีทั้ง ๗ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง/คดีล้มละลาย/ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้/ไกล่เกล่ีย  

ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี/ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย/ประมูลซื้อทรัพย์ ก ารขายทอดตลาด/ 

การวางทรัพย์ ในด้านใด และอย่างไร เพื่ออำนวยความยุติธรรมและเกิดความเชื่อมั่นในกรมบังคับคดีได้อยา่ง  

มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น 

 (๑) ระบบงาน 

 ผลการศึกษาพบว่า ควรมีการแก้ไขในเรื ่องการสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ

ปฏิบัติงานและมีการฝึกฝนเจ้าพนักงานเพื่อคอยให้คำตอบแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจและควรมีการ

ประชาสัมพันธ์งานด้านการบังคับคดีในเชิงลึก 

 ส่ิงท่ีควรปฏิบัติคือ ให้บริการตามกฎหมายด้วยความยุติธรรม และมีการส่ือสารให้ประชาชนมึ

ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๗๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 (๒) กระบวนการทำงาน 

  กรมบังคับคดีควรมีการพัฒนาเรื ่องระบบองค์ความรู้ โดยให้ทุกฝ่ายเข้าใจในกระบวนการ

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และการแก้ไขระบบงานใหม่ที ่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีในทุก

กระบวนการได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของกรมบังคับคดีเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และสามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนผู้รับบริการได้อย่างเกิดประสิทธิผล รวมท้ังยัง

ช่วยเพิ่มความเช่ือมั่นแก่กรมบังคับคดีอีกด้วย 

 ๔) การสนทนากลุ่มกองบังคับคดีล้มละลาย ๑ และกองบังคับคดีล้มละลาย ๒ 

ในการสนทนากลุ่มกองบังคับคดีล้มละลาย ๑ และกองบังคับคดีล้มละลาย ๒ นั้นมีผู ้เข้าร่วมให้

สัมภาษณ์จำนวนรวมทั้งสิ้น ๗ คน ซึ่งในส่วนของหน่วยงานของกองบังคับคดีล้มละลาย ๑ ประกอบไปด้วย

ผู ้เข้าร่วมทั ้งหมด ๔ คน ได้แก่ ผู ้อำนวยการ จำนวน ๑ ท่าน นิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ท่าน 

นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ท่าน และเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ ท่าน และหน่วยงานของ  

กองบังคับคดีล้มละลาย ๒ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๓ คน ได้แก่ ผู ้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดี

ล้มละลาย ๒ จำนวน ๑ ท่าน นิติกรชำนาญการ จำนวน ๑ ท่าน นิติกรปฏิบัติการ จำนวน ๑ ท่าน และ 

เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ ท่าน ซึ่งทั้ง ๒ หน่วยงานนั้นได้ให้ความเห็นและมีแนวทางการให้ข้อมูลเพื่อ

นำไปออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปผลการสนทนา

กลุ่มของหน่วยงานกองบังคับคดีล้มละลาย ๑ และกองบังคับคดีล้มละลาย ๒ ได้ ดังนี้ 

ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี ท้ัง ๗ กระบวนการ “ที่เป็นอยู่” 

 ระบบงานและกระบวนการทำงานของกองบังคับคดีล้มละลาย ๑ และ ๒ ท่ีเป็นอยู่เป็นไปตาม 

พ.ร.บ. ล้มละลาย อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม การฟื ้นฟูกิจการของลูกหนี ้น ั ้นค่อนข้างมี 

ความแตกต่างกับระบบการทำงานของการบังคับคดีแพ่ง ด้วยกระบวนการบังคับคดีล้มละลายมีความซับซ้อน

และยุ่งยาก แต่ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงระบบงานใหม่และนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนให้หน่วยงาน

สามารถจัดการระบบงานและกระบวนการทำงานของตนเองได้ดีขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับคดีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องนั้นจำเป็นต้องนำเอาระบบ

สารสนเทศและระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานด้วย นอกจากจะช่วยให้

กระบวนการทำงานเป็นระบบและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วนั้น ยังสามารถช่วยให้คู่ความมีความเข้าใจ 

ในกระบวนการทำงานมากขึ้นอีกด้วย กล่าวคือ หากกรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานตามกรอบกฎหมายท่ีถูก

กำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการนำเอาระบบสารสนเทศเข้าใช้สนับสนุนการดำเนินงานด้าน  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๗๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การบังคับคดีอย่างเป็นรูปธรรม จะสามารถช่วยให้ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดีเปน็ไป

อย่างชอบธรรมและมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น  

ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” ในมุมมองของท่านมี/

เป็นอย่างไรบ้าง และมีสาเหตุมาจากเรื่องใด และส่งผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบอย่างไร 

 ระบบงานและกระบวนการทำงานของกองบังคับคดีล้มละลาย ๑ และ ๒ ที่เป็นปัญหา/

อุปสรรคสำคัญคือ การที่จำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณคดีที ่มีอยู ่ การท่ีบุคลากรรุ่นใหม่ขาด

ประสบการณ์ในการดำเนินการบังคับคดี และการท่ีไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกหนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย

แต่ละประเด็นนั้นมีสาระสำคัญดังนี้ 

 ปัญหา/อุปสรรคเกี่ยวกับจำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณคดีที่มีอยู่ มีสาเหตุมาจาก

การที่ในปัจจุบันจำนวนคดีที่เข้ามานั้นมีค่อนข้างมาก ซึ่งไม่สอดรับกับจำนวนบุคลากรที่มีอยู่  และส่งผลให้

บุคลากรของกรมบังคับคดีทำงานหนักขึ้น ด้วยมีภาระงานท่ีมากขึ้น นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามกรอบ

อัตรากำลังคนและปริมาณงานท่ีถูกกำหนดเอาไว้มาต้ังแต่อดีต ซึ่งไม่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน

ปัจจุบัน จึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อความล่าช้าท่ีเกิดขึ้นทั้งระบบงานและกระบวนการทำงาน 

 ปัญหา/อุปสรรคเกี่ยวกับบุคลากรรุ่นใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการดำเนินการบังคับคดี  

มีสาเหตุมาจากการท่ีภาระงานของบุคลากรบังคับคดีมีมากจนเกินไป กล่าวคือ อัตรากำลังคนของกรมบังคับคดี

นั้นไม่มีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่มี จนส่งผลให้เมื่อกรมบังคับคดีเปิดรับบุคลากรใหม่เข้ามาก็จะพบว่า 

บุคลากรมีการเข้าและออกจากงานหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่องและบ่อยครั้ง แม้ว่าจะมีการฝึกอบรมทักษะท่ี

จำเป็นต่อการทำงานให้แก่บุคลากรท่ีเข้ามาใหม่ทุกครั้งแล้วก็ตาม ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อความน่าเช่ือถือของ

กรมบังคับคดีโดยตรง ด้วยบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมากประสบการณ์ท่ีมีอยู่แต่เดิมนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงวัย

เกษียณตามกาลเวลา ซึ่งหากไม่มีอัตรากำลังคนหรือบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพมาทดแทนตำแหน่งท่ีว่างอยู่ ก็จะ

ส่งผลให้ระบบงานและกระบวนการขาดความต่อเนื่อง รวมถึงขาดบุคลากรท่ีมีความชำนาญและประสบการณ์ 

 ปัญหา/อุปสรรคเกี่ยวกับการที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกหนี ้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

มีสาเหตุมากจากการที่ลูกหนี้มักไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี ซึ่งจะส่งผลให้  

การบังคับคดีนั้นเกิดความล่าช้า และขาดความต่อเนื่อง ด้วยไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับคดี เช่น หากลูกหนี้ไม่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล

ทางด้านทรัพย์สิน กรมบังคับคดีก็ไม่สามารถท่ีจะยึดหรืออายัดทรัพย์สินต่อไปได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเกิดจาก

การท่ีกรมบังคับคดีไม่มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลท่ีจำเป็นต่อการบังคับคดีกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้โดยตรง 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๗๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

แม้ว่าจะมีการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันแล้วก็ตาม เช่น กรมท่ีดิน หรือสถาบันทางการเงิน เป็นต้น 

ซึ ่งส่งผลให้ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวส่งผลกระทบเชิงลบต่อความล่าช้าที ่เกิดขึ ้นทั้งระบบงานและ

กระบวนการทำงาน 

ระบบงานและกระบวนการบังคับคดีแพ่ง/คดีล้มละลาย/ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้/ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี/ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย/ประมูลซื้อทรัพย์ การขายทอดตลาด/การวางทรพัย์ 

(ข้ันตอนการทำงาน) “ท่ีควรเป็น/ท่ีคาดหวัง”  

 ระบบงานและกระบวนการทำงานของกองบังคับคดีล้มละลาย ๑ และ ๒ ที ่ควรเป็น/ 

ที่คาดหวังไว้ คือ การที่กรมบังคับคดีมีการพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์หรือเป็น

ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์หรือเป็นรูปธรรม รวมถึงมีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ใน

การทำงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งหากสามารถทำได้อย่างเต็มรูปแบบนั้นก็จะช่วยลดขั้นตอนและวิธีการทำงานของ

ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดีลงได้ และการบังคับคดีจะเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ท ่านค ิดว ่ ากรมบ ั งค ับคด ี ควรพ ัฒนา รวมถ ึ งแก ้ ไขป ัญหาและอ ุปสรรคระบบงานและ  

กระบวนการบังคับคดีทั้ง ๗ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง/คดีล้มละลาย/ฟื้นฟูกิจการของ

ลูกหนี ้/ไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี/ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย/ประมูลซื ้อทรัพย์  

การขายทอดตลาด/การวางทรัพย์ ในด้านใด และอย่างไร เพื่ออำนวยความยุติธรรมและเกิดความเชื่อมั่นใน

กรมบังคับคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น 

 (๑) ระบบงาน 

 ปัญหาและอุปสรรคสำคัญในระบบงานของกองบังคับคดีล้มละลาย ๑ และ ๒ คือ การอนุโลม

ให้สามารถใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในการพิจารณาตีความทั้งคดีแพ่งและคดีล้มละลาย แต่

ในทางปฏิบัติคดีแพ่งและคดีล้มละลายนั้นมีรูปแบบและรายละเอียดท่ีแตกต่างกัน ซึ่งทำให้การบังคับคดีขาด

ความคล่องตัวด้วยต้องมีการตีความทางกฎหมายหลายชั้น ดังนั้นจึงควรที่จะมีการพัฒนาบทบัญญัติทาง

กฎหมายโดยให้กระบวนการบังคับคดีล้มละลายมีการพิจารณาคดีท่ีแยกขาดออกจากคดีแพ่งอย่างชัดเจน ท้ังนี้

ก็ควรที่จะมีการระบุถึงขอบเขตด้านอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้เป็นไปอย่างชัดเจนมากขึ้น

ด้วย  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๗๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 (๒) กระบวนการทำงาน 

  ปัญหาและอุปสรรคสำคัญในกระบวนการทำงานของกองบังคับคดีล้มละลาย ๑ และ ๒ คือ 

การส่งหมายหรือการแจ้งหมายในรูปแบบออฟไลน์ ซึ่งมักปรากฏให้เห็นถึงปัญหาด้านการจัดส่งเอกสาร ดังนั้น

จึงควรท่ีจะมีการพัฒนาและเพิ่มช่องทางในการส่งหมายหรือการแจ้งหมายให้อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 

หรือมีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารและ  

การเข้าถึงข้อมูลให้มากขึ้น เช่น การพัฒนาระบบ AI หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)  

ที่สามารถช่วยถ่ายทอดข้อมูลและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นให้แก่ประชาชนผู้รับบริการผ่าน

ระบบออนไลน์แบบอัตโนมัติ เพื่อลดปัญหาด้านการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ แทนเอกสาร (Paper) ไม่ว่าจะเป็น

ข้อมูลส่วนบุคคล หรือการติดตามความคืบหน้าของคดี ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

และเกิดความคล่องตัวมากขึ้น เป็นต้น ท้ังนี้ก็ควรท่ีจะมีการฝึกอบรม รวมถึงการสร้างและพัฒนาคู่มือเกี่ยวกับ

การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นด้วย เพื่อให้อำนวยความสะดวกให้บุคลากรของ

กรมบังคับคดีมีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในการทำงานร่วมกับระบบงานและกระบวนการทำงานท่ีมี

ความทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจะต้องคำนึงถึงการพัฒนารูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าใจ

และใช้งานได้ง่าย มีความปลอดภัย และมีความสะดวกรวดเร็วแก่ท้ังบุคลากรของกรมบังคับคดีและประชาชน

ผู้รับบริการด้วย เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนผู้รับบริการจนเกิดความเช่ือมั่นในกรมบังคับคดีได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มากยิ่งขึ้น 

 ๕) การสนทนากลุ่มกองบังคับคดีล้มละลาย ๓ และกองบังคับคดีล้มละลาย ๔ 

ในการสนทนากลุ่มกองบังคับคดีล้มละลาย ๓ และกองบังคับคดีล้มละลาย ๔ นั้นมีผู ้เข้าร่วมให้

สัมภาษณ์จำนวนรวมทั้งสิ้น ๘ คน ซึ่งในส่วนของหน่วยงานของกองบังคับคดีล้มละลาย ๓ ประกอบไปด้วย

ผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๕ คน ได้แก่ นิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ท่าน และเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน  

๒ ท่าน และหน่วยงานของกองบังคับคดีล้มละลาย ๔ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๓ คน ได้แก่ นิติกร

ชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ ท่าน และเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ ท่าน ซึ่งทั้ง ๒ หน่วยงานนั้นได้ให้

ความเห็นและมีแนวทางการให้ข้อมูลเพื่อนำไปออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงานที่เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน ซึ ่งสามารถสรุปผลการสนทนากลุ่มของหน่วยงานกองบังคับคดีล้มละลาย ๓ และกองบังคับคดี

ล้มละลาย ๔ ได้ ดังนี้  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๗๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี ท้ัง ๗ กระบวนการ “ที่เป็นอยู่” 

 กองบังคับคดีล้มละลาย ๓ และ ๔ นั้นมองว่า ระบบงานและกระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดี 

ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลด้านทรัพย์สินของลูกหนี้ 

ซึ่งควรท่ีจะมีการพัฒนาระบบโปรแกรมมารองรับการดำเนินงานดังกล่าว 

ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” ในมุมมองของท่านมี/

เป็นอย่างไรบ้าง และมีสาเหตุมาจากเรื่องใด และส่งผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบอย่างไร 

 ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดีที่เป็นปัญหา/อุปสรรคคือ การรวบรวม

ทรัพย์สินในเชิงรุกนั้นไม่ได้รับความร่วมมือจากคู่ความและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มท่ี รวมท้ัง

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที ่นำมาปรับใช้ในระบบงานต่าง ๆ นั ้นยังไม่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้

กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบ ระบบสารสนเทศ ขาดความเสถียร และ

บุคลากร รวมถึงประชาชนผู้รับบริการบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการใช้งานที่เกี ่ยวข้องกับ

กระบวนการบังคับคดีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งทำให้ปัญหา/อุปสรรคดังกล่าวส่งผลกระทบเชิงลบต่อ

กระบวนการบังคับคดีท้ังในมิติด้านระยะเวลาและขั้นตอนในการดำเนินงาน 

ระบบงานและกระบวนการบังคับคดีแพ่ง/คดีล้มละลาย/ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้/ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี/ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย/ประมูลซื้อทรัพย์ การขายทอดตลาด/การวางทรพัย์ 

(ข้ันตอนการทำงาน) “ท่ีควรเป็น/ท่ีคาดหวัง”  

  ระบบงานและกระบวนการบังคับคดีที่ควรเป็น/ที่คาดหวังไว้คือ การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล

เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการผลักดันให้ภาระงานบางส่วนท่ีระบบ AI หรือ

ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ เช่น งานที่มีลักษณะเป็น

รูปแบบตายตัวหรือมีรูปแบบท่ีชัดเจน เป็นต้น และจากนั้นก็ให้นำบุคลากรของกรมบังคับคดีไปทำงานในส่วนท่ี

ระบบ AI ไม่สามารถเรียนรู ้หรือทำงานแทนได้ ซึ ่งจะช่วยลดภาระงานให้บุคลากรลงได้ รวมถึงช่วยให้

กระบวนการบังคับคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังควรมีการแก้ไขกฎหมาย โดยเพิ่มอำนาจ

หน้าที่ของบุคลากรให้สามารถทำงานในเชิงรุกและเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการบังคับคดี 

ได้มากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันนี้บุคลากรยังคงมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และส่งผลให้การทำงานเป็นไป

อย่างล่าช้า  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๗๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ท่านคิดว่ากรมบังคับคดีควรพัฒนา รวมถึงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคระบบงานและกระบวนการบังคับ

คดีทั้ง ๗ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง/คดีล้มละลาย/ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้/ไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี/ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย/ประมูลซื้อทรัพย์ การขายทอดตลาด/  

การวางทรัพย์ ในด้านใด และอย่างไร เพื่ออำนวยความยุติธรรมและเกิดความเชื่อมั่นในกรมบังคับคดีได้อยา่ง  

มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น 

  กรมบังคับคดีควรพัฒนาเกี ่ยวกับข้อบังคับด้านกฎหมายที ่ เป ็นไปอย่างชัดเจนและ

เฉพาะเจาะจงกับการบังคับคดีในแต่ละกระบวนการมากขึ้น ด้วยในปัจจุบันมีการใช้ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งมาพิจารณาในคดีล้มละลาย ซึ่งทำให้การตีความทางกฎหมายขาดความคล่องตัว ด้วยต้อง

อาศัยการตีความหลายชั้น และไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือระบบเดียวกัน รวมทั้งควรที่จะมีการฝึกอบรมให้

บุคลากรของกรมบังคับคดีมีความรู้และความเช่ียวชาญด้านการบังคับคดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะสมประสบการณ์

และความน่าเช่ือถือได้ให้แก่บุคลากรของกรมบังคับคดี อันจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมและ 

 ๖) การสนทนากลุ่มกองบังคับคดีล้มละลาย ๕ และกองบังคับคดีล้มละลาย ๖ 

ในการสนทนากลุ่มกองบังคับคดีล้มละลาย ๕ และกองบังคับคดีล้มละลาย ๖ นั้นมีผู ้เข้าร่วมให้

สัมภาษณ์จำนวนรวมทั้งสิ้น ๙ คน ซึ่งในส่วนของหน่วยงานของกองบังคับคดีล้มละลาย ๕ ประกอบไปด้วย

ผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๔ คน ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย ๒ กองบังคับคดีล้มละลาย ๕ จำนวน 

๑ ท่าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย ๑ กองบังคับคดีล้มละลาย ๕ จำนวน ๑ ท่าน นักวิชาการเงิน

และบัญชี จำนวน ๑ ท่าน และเป็นเจ้าหน้าท่ีธุรการ จำนวน ๑ ท่าน และหน่วยงานของกองบังคับคดีล้มละลาย 

๖ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๕ คน ได้แก่ ผู ้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย ๖ จำนวน ๑ ท่าน 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย ๑ กองบังคับคดีล้มละลาย ๖ จำนวน ๑ ท่าน นิติกรชำนาญการ 

จำนวน ๑ ท่าน นิติกรปฏิบัติการ จำนวน ๑ ท่าน และเป็นเจ้าหน้าท่ีธุรการ จำนวน ๑ ท่าน ซึ่งท้ัง ๒ หน่วยงาน

นั้นได้ให้ความเห็นและมีแนวทางการให้ข้อมูลเพื่อนำไปออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงานที่เป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน ซึ ่งสามารถสรุปผลการสนทนากลุ ่มของหน่วยงานกองบังคับคดีล้มละลาย ๕ และ  

กองบังคับคดีล้มละลาย ๖ ได้ดังนี้ 

ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี ท้ัง ๗ กระบวนการ “ที่เป็นอยู่” 

  ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี ทั้ง ๗ กระบวนการ “ที่เป็นอยู่ ” นั้นมี

ความชัดเจน และมีประสิทธิภาพในระดับค่อนข้างมาก หลังจากที่ได้นำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาปรับใช้ 

เนื่องจากช่วยให้กระบวนการบังคับคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ ้น ทั้งนี้ยังมองว่า ระบบอิ เล็กทรอนิกส์ของ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๘๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กรมบังคับคดีนั้นยังสามารถที่จะพัฒนาและต่อยอดเพื่อส่งเสริมให้กระบวนการบังคับคดีมีประสิทธิภาพ ได้ 

มากยิ่งขึ้น 

ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” ในมุมมองของท่านมี/

เป็นอย่างไรบ้าง และมีสาเหตุมาจากเรื่องใด และส่งผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบอย่างไร 

 ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดีที่เป็นปัญหา/อุปสรรค คือ ระบบงาน

และกระบวนการทำงานต่าง ๆ ท่ียังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบของกรมบังคับคดีที่เกี่ยวข้องได้

อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและไม่ซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน และกระบวนการทำงานด้าน 

การจ่ายค่าเล้ียงชีพมีความล่าช้า ทำให้ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการทำงานของหน่วยงาน เมื่อ 

มีการลงระบบทุกขั้นตอน จึงกลับทำให้ไม่ล่าช้ากว่าระบบงานที่เคยทำนอกระบบในคดีเก่า ด้วยการจ่าย  

ค่าเลี ้ยงชีพมีความคล่องตัว แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการพัฒนาระบบการเชื ่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์จนแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ จะช่วยให้ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี  

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ระบบงานและกระบวนการบังคับคดีแพ่ง/คดีล้มละลาย/ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้/ไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ัน

บังคับคดี/ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย/ประมูลซื้อทรัพย์ การขายทอดตลาด/การวางทรัพย์ 

(ข้ันตอนการทำงาน) “ท่ีควรเป็น/ท่ีคาดหวัง”  

  ระบบงานและกระบวนการท่ีเกี่ยวขอ้งกับกองบงัคับคดีล้มละลาย ๕ และ ๖ มีความคาดหวัง

ในการพัฒนาเรื่องกระบวนการอายัดทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

  ท่านคิดว่ากรมบังคับคดีควรพัฒนา รวมถึงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคระบบงานและ

กระบวนการบังคับคดีทั้ง ๗ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง/คดีล้มละลาย/ฟื้นฟูกิจการของ

ลูกหนี ้/ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี/ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย/ประมูลซื้อทรัพย์  

การขายทอดตลาด/การวางทรัพย์ ในด้านใด และอย่างไร เพื่ออำนวยความยุติธรรมและเกิดความเชื่อมั่นใน  

กรมบังคับคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น 

  (๑) ระบบงาน 

  กรมบังคับคดีควรท่ีจะมีการปรับปรุงเรื่องการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบงานของ

กรมบังคับคดีใหเ้ป็นไปอย่างมีความเสถียร ถูกต้อง และเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยนำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์

เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะการติดต่อส่ือสารร่วมกับระหว่างบุคลากรและประชาชนผู้รับบริการ เพื่ออำนวย

ความยุติธรรมและเกิดความเช่ือมั่นในกรมบังคับคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังควรท่ีจะ



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๘๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

มีการพัฒนากระบวนการทำงานด้านการนำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้มากขึ้น โดยจะต้องคำนึงถึง

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที ่ประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้โดยง่าย รวมถึงแยกประเด็น  

หรือหัวข้อที่ต้องการใช้งานไว้อย่างชัดเจน เช่น การติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ การตรวจสอบสำนวน หรือ  

การติดตามข้อมูลคดี เป็นต้น ท้ังนี้จะต้องมีความปลอดภัยด้วย 

  (๒) กระบวนการทำงาน 

  กรมบังคับคดีพิจารณาการออกคำสั่งในการปฏิบัติงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานได้ทันต่อ

สถานการณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและ

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 ๗) การสนทนากลุ่มกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพพิาท 

ในการสนทนากลุ่มกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทนั้นมีผู้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์

จำนวนรวมทั้งสิ้น ๙ คน ซึ่งในส่วนของหน่วยงานของกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วม

ท้ังหมด ๕ คน ได้แก่ ผู้อำนวยการ จำนวน ๑ ท่าน นิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ท่าน นักวิชาการเงินและ

บัญชี จำนวน ๑ ท่าน เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ ท่าน และเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน / 

นักจัดการงานท่ัวไป จำนวน ๑ ท่าน และหน่วยงานของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมท้ังหมด 

๔ คน ได้แก่ ผู้อำนวยการ จำนวน ๑ ท่าน นิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ท่าน เจ้าหน้าท่ีธุรการ จำนวน ๑ 

ท่าน และเป็นนักจัดการงานท่ัวไป จำนวน ๑ ท่าน ซึ่งท้ัง ๒ หน่วยงานนั้นได้ให้ความเห็นและมีแนวทางการให้

ข้อมูลเพื่อนำไปออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปผล  

การสนทนากลุ่มของหน่วยงานฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้ ดังนี้ 

ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี ท้ัง ๗ กระบวนการ “ที่เป็นอยู่” 

 (๑) ระบบงาน 

 ระบบงานท่ีเกี่ยวข้องกับกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทประกอบด้วย

ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกระบวนการไกล่เกลี่ยตามลำดับ ซึ่งมองว่า

ภายใต้ระบบงานท้ังหมดนั้นเห็นว่ามีประสิทธิภาพและได้รับความพึงพอใจจากประชาชนในระดับท่ีค่อนข้างสูง 

โดยเฉพาะการให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรมบังคับคดี ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อท่ีหน่วยงานกรมบังคับคดี

โดยตรง ทางโทรศัพท์ หรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ และอีเมล์ของกรมบังคับคดี เป็นต้น  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๘๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 (๒) กระบวนการทำงาน 

  กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้มีการใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบแล้ว  และ

ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และได้รับความพึงพอใจและเสียงตอบรับท่ีดีจากประชาชนผู้ใช้บริการอย่างเป็น

รูปธรรม เช่น ทางคดีมีการให้คู่ความ/ประชาชนติดต่อยื่นคำร้อง การขอรับชำระหนี้ การประชุม การลงมติ 

(Voting) และติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบออนไลน์ รวมทั้งยังผลักดันให้มีการติดต่อประสานงานร่วมกับผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ เป็นต้น ซึ่งช่วยอำนวยให้ประชาชน รวมถึงบุคลากรของกรมบังคับคดีเอง

ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยกระบวนการทำงานของระบบงานดังกล่าวนั้นยังพบว่าไม่มีปัญหา

หรือไม่มีข้อติดขัดประการใด และยังได้รับการช่ืนชมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีความพยายามท่ีจะพัฒนาระบบงาน

ให้มีการเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประชาชน

ได้รับผลประโยชน์จากกรมบังคับคดีได้มากท่ีสุด 

  และในส่วนของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายใต้ระบบงานของกระบวนการไกล่เกลี่ยนั้นก็ได้

เพิ่มช่องทางในการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลในลักษณะ

ของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางหน้าเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีเช่นเดียวกัน เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการไกล่เกล่ียในคดีใดคดีหนึ่งอยู่ภายใต้ระบบงานเดียวกัน เช่น การยื่นคำร้องออนไลน์ การไกล่เกล่ีย

ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม SessionCall เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการได้มาก

ยิ่งขึ้น เป็นต้น 

ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” ในมุมมองของท่านมี/

เป็นอย่างไรบ้าง และมีสาเหตุมาจากเรื่องใด และส่งผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบอย่างไร 

 (๑) ระบบงาน 

 ในส่วนของระบบงานนั้นมองว่ายังไม่มีส่วนใดท่ีเป็นปัญหาหรืออุปสรรค 

 (๒) กระบวนการทำงาน 

 ในส่วนของกระบวนการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการ

ทำงาน แต่ควรมีการออกหมายแจ้งให้แก่คู่ความเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดีก่อนท่ีจะมีการประมูล

ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด 

 กระบวนการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี ช่วยลดปริมาณคดีท่ีจะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี ส่งผล

ให้ลูกหนี้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถอนการบังคับคดี และช่วยลดภาระของลูกหนี้ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๘๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ระบบงานและกระบวนการบังคับคดีแพ่ง/คดีล้มละลาย/ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้/ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี/ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย/ประมูลซื้อทรัพย์ การขายทอดตลาด/การวางทรพัย์ 

(ข้ันตอนการทำงาน) “ท่ีควรเป็น/ท่ีคาดหวัง”  

 (๑) ระบบงาน 

 ระบบงานท่ีเกี่ยวข้องกับกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทประกอบด้วย

ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกระบวนการไกล่เกลี่ยตามลำดับ ซึ่งมองว่า

ระบบงานที่ควรจะเป็นนั้นต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงอำนวยความสะดวก

ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนดังกล่าวนั้นเห็นว่า ระบบงานของท้ัง ๒ หน่วยงาน

สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนได้ในระดับท่ีคาดหวังหรือควรจะเป็นได้อยู่แล้ว  

 (๒) กระบวนการทำงาน 

  กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้ตระหนักถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก โดยได้

คำนึงถึงความง่าย ความสะดวก และความรวดเร็ว รวมถึงความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนลงได้

อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเปิดช่องทางให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่าง

สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่ประชาชนส่วนใหญ่นั้นยังไม่ทราบถึงกระบวนการทำงานภายใต้ระบบออนไลน์

และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละระบบงานได้มากเท่าที่ควร จึงคาดหวังว่าทางกรมบังคับคดีจะมีมาตรการ

ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจกระบวนการทำงาน รวมถึงระบบงานของ 

กรมบังคับคดีในลักษณะดังกล่าวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้ทางกรมบังคับคดีผลักดันให้กระบวนการ

ทำงานเข้าสู่ระบบออนไลน์และระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ โดยท่ีไม่ต้องเดินทางมายังสถานท่ีจริง ซึ่ง

วิธีการดังกล่าวจะช่วยลดภาระของประชาชนลง รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้มากขึ้น  

อันเป็นการธำรงไว้ซึ่งความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนได้อีกด้วย นอกจากนี้ ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทยังคาดหวังว่า

กระบวนการทำงานของกรมบังคับคดีจะต้องสามารถตรวจสอบและค้นหาข้อเท็จจริงในเชิงลึกใหแ้ก่ประชาชน

ได้อย่างทันทีทันใด มีความเป็นธรรม และดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพมากที่สุด ด้วยในปัจจุบันทาง

หน่วยงานทำได้เพียงตรวจสอบ แนะนำ และให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น จึง

เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบการทำงานของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันให้สามารถ

เข้าถึงและเชื ่อมโยงข้อมูลร่วมกันด้วย ซึ ่งการรับรู ้ข้อมูลของกระบวนการทำงานในทุกระบบงานที่มี  

ความเกี่ยวเนื่องกันนั้นจะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๘๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ท่านคิดว่ากรมบังคับคดีควรพัฒนา รวมถึงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคระบบงานและกระบวนการ 

บังคับคดีท้ัง ๗ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง/คดีล้มละลาย/ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้/ไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี/ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย/ประมูลซื้อทรัพย์ การขายทอดตลาด/  

การวางทรัพย์ ในด้านใด และอย่างไร เพื่ออำนวยความยุติธรรมและเกิดความเชื่อมั่นในกรมบังคับคดีได้อยา่ง  

มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น 

 (๑) ระบบงาน 

  ในส่วนของระบบงานนั้นมองว่ายังไม่มีส่วนใดที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค หรือมีประเด็นใดท่ี

จำเป็นต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบงาน ด้วยระบบงานที่มีอยู่นั้นสามารถอำนวยความยุติธรรม

ให้แก่ประชาชนได้อยู่แล้ว รวมทั้งยังสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

 (๒) กระบวนการทำงาน 

  กรมบังคับคดีควรท่ีจะมีการพัฒนาและบูรณาการข้อมูลในทุกระบบงานท่ีทำอยู่ร่วมกัน ท้ังใน

มิติของการเชื่อมโยงข้อมูลให้สามารถดึงเอาระบบงานต่าง ๆ มาใช้และเข้าถึงร่วมกันได้ และข้อมูลที่ได้รับ

จะต้องมีความเป็นปัจจุบันด้วย เพื่อลดความซ้ำซ้อนกันของข้อมูล และเพิ่มความรวดเร็วให้กับกระบวนการ

ทำงานของบุคลากร อันจะช่วยอำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยข้อมูล

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีการเชื่อมโยงถึงกัน และมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งหากทางกรมบังคับคดีสามารถ

ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้นั้น ก็จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

นอกจากนี้ควรท่ีจะมีการตระหนักถึงการพัฒนาระบบการทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบด้วย 

เนื่องจากการเข้าถึงและใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนนั้นส่งผลให้การทำงานในกระบวนการต่าง ๆ ช้าลง 

จึงควรท่ีจะมีการพัฒนา รวมถึงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อธำรง

ไว้ซึ่งความเช่ือมั่นของประชาชนผู้ใช้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ อย่างมีประสิทธิภาพโดยแท้จริง 

 ๘) การสนทนากลุ่มกองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายในคดีล้มละลาย และกอง

บริหารทรัพยากรบุคคล 

ในการสนทนากลุ่มกองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายในคดีล้มละลาย และกองบริหาร

ทรัพยากรบุคคลนั้นมีผู้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์จำนวนรวมทั้งสิ้น ๗ คน ซึ่งในส่วนของหน่วยงานของกองติดตาม

และเฉลี ่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายในคดีล้มละลาย ประกอบไปด้วย ผู ้เข้าร่วมทั ้งหมด ๓ คน ได้แก่ 

ผู้อำนวยการ จำนวน ๑ ท่าน นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ท่าน และเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ ท่าน 

และหน่วยงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๔ คน ได้แก่ ผู ้อำนวยการ 
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จำนวน ๑ ท่าน นิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ท่าน เจ้าหน้าที ่ธ ุรการ จำนวน ๑ ท่าน และเป็น  

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษจำนวน ๑ ท่าน ซึ่งสามารถสรุปผลการสนทนากลุ่มของกองติดตามและ

เฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลายในคดีล้มละลาย และกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้ ดังนี้ 

ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี ท้ัง ๗ กระบวนการ “ที่เป็นอยู่” 

 กองบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยระบบงานทั้งหมด ๗ ระบบงาน ได้แก่ ระบบ

อัตรากำลัง ระบบการสรรหาแต่งตั้งโยกย้าย ระบบกลุ่มงานวินัย ระบบฝ่ายพัฒนาบุคลากร ระบบฝ่ายข้อมูล

บุคลากรและประเมินบุคลากร ระบบฝ่ายบริหารงานท่ัวไปดูวันลาวันทำการ และระบบการอบรมบุคลากร 

 การเข้ามาของทรัพย์สินดิจิตอลหรือเหรียญคริปโตเคอเรนซี่ โดยมีการจัดเตรียมความพร้อม

ให้บุคลากรรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ โดย ฝ่ายพัฒนาบุคลากรจัดการอบรมเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอล โดยมี

การจัดอบรมไปแล้วหนึ่งรอบ แต่ยังอบรมบุคลากรไม่ครบ โดยมีการวัด KPI ด้านทรัพยากร เช่น ต้ังโครงการแต่

ละโครงการในแต่ละปี และบุคลากรต้องผ่านการอบรมเ โดยที่ผ่านมาอบรมด้านการปฐมนิเทศ ได้แก่ กรม 

มีหน้าที่อะไรบ้าง อะไรที่ต้องทำ อะไรที่จะเสริมหากเข้ามาเป็นบุคลากรกรมบังคับคดี และคนท่ีเป็นบุคลากร

ของกรมบังคับคดีเรียบร้อยแล้ว  

 ในส่วนของกำลังคนและภาระงานมองว่ายังไม่สมดุลกัน เพราะงานมากกว่าคนโดยยัง 

ไม่สามารถเพิ่มกำลังคนได้ เพราะโดนกำหนดมาว่าอัตรากำลังคนต้องมีเท่านี้ ซึ่งตอนนี้กำลังพิจารณาการจัด

อัตรากำลังคนลงสำนักงานในแต่ละกองให้พอที่จะดำเนินงานได้ โดยตอนนี้แต่ละสำนักงานขนาดอาจจะ 

ไม่เท่ากัน ตอนนี้กำลังจัดอัตรากำลังคนไว้แล้วแต่กำลังจะเอามาดูมารีวิวใหม่ว่า ส่ิงท่ีจัดลงไปถูกต้องหรือมีอะไร

ท่ีกองบริหารงานทรัพยากรบุคคลใช้ทฤษฎีมาจับว่าควรเป็นแบบไหน แต่ต่อไปจะมีทฤษฎีเป็นของตนเองและ 

จะเอาผู้ท่ีเข้าใจว่าการทำงานในแต่ละสำนักงานจะเป็นยังไงควรใช้คนเท่าไหร่เข้ามาร่วมในการวินิจฉัยด้วย โดย

ตอนนี้บุคลากรหนึ่งคนทำสำนวนคดี ๒๐๐ สำนวนต่อคน แต่จำนวนสำนวนท่ีพอดีต่อบุคลากรคือ ๙๐ สำนวน 

และทางกรมบังคับคดีกำลังจัดอัตรากำลังคนและปริมาณงาน รวมถึงพิจารณาพนักงานใหม่ แต่ถ้าไม่เพิ่มคนจะ

สามารถเพิ่มเทคโนโลยีมาช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้นได้หรือไม่ 

 ความพร้อมของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 

บุคลากรเป็นเด็กรุ่นใหม่ แม้มีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก หากแต่บุคคลากรทางกรมสามารถจัดการได้เร็วจากเดิม

ที่ไม่ได้ใช้ระบบเทคโนโลยีทั้งหมด แต่ตอนนี้เริ่มใช้มากกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ถ้าการบังคับคดีถือว่าเต็มร้อยละ 

๑๐๐ ท้ังทางแพ่งและทางล้มละลาย แต่ในส่วนของส่วนอื่นก็พัฒนาขึ้นมา และคนท่ีสูงอายุก็ต้องพยายามทำให้

ทันเด็กรุ่นใหม่ในกรม แต่ก็อาจจะได้ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ แต่ทุกคนก็เริ่มที่จะรู้ว่าตอนนี้ต้องใช้เทคโนโลยีหรือ
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ระบบงานเป็นส่วนใหญ่ โดยค่อยๆพัฒนาต่อไป เช่น เรื่องระบบ ก็จะอบรมเรื่องระบบให้เจ้าหน้าท่ีด้วย แต่ฝ่าย

พัฒนาบุคลากรไม่ใช่ให้แค่อบรมในระบบ แต่ตอนนี้กำลังคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะเสริมให้บุคลากรได้ เพราะ

ขณะนี้การอบรมหรือการส่ังงานก็เป็นออนไลน์ โดยฝ่ายผู้ใช้บริการหรือประชาชนก็มีกระแสตอบรับในแง่ท่ีดีใน

เรื่องของการใช้เรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆให้ประชาชนเข้าถึงหน่วยงานได้ดีขึ้น  

 การให้ทุนไปศึกษาต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอกของทางกรม มาจากทุน UIS จากสำนักงาน 

ก.พ. มีปีละทุนการศึกษา คือนักศึกษาจะได้ทุนมาตั้งแต่ตอนเรียน ขอให้หน่วยทุนคือกรมบังคับคดีเข้ามาให้

เลือก จะมีหนึ่งปีหรือสองปีต่อ ๑ ทุนการศึกษา ส่วนเรื่องการเรียน  จะให้นักศึกษาเป็นคนเลือกเองว่าจะเรียน

อะไร แต่ว่าต้องผ่านทางกรมก่อนว่าเกิดประโยชน์กับกรมบังคับคดีหรือไม่ เช่น เรื่องสกุลเงินคริปโตเคอเรนซี่

เลือกว่าจะเรียนหรือไม่ หรือเรื่องคดีล้มละลาย คดีแพ่ง ก่อนจะไปเรียนต้องให้ทางคณะกรรมการดูว่าส่ิงท่ีจะไป

เรียน จะเกิดประโยชน์กับกรมบังคับคดีได้หรือไม่ ซึ่งทางสำนักงาน ก.พ.จะตรวจสอบหลักสูตรการเรียนนี้  

อีกครั้ง  

 ในขณะท่ีหน้าที่ของกองติดตามและเฉลี ่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ทำหน้าที่เกี ่ยวกับ 

การคำนวณหนี้ในกรณีท่ีเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ทางเจ้าพนักงานจะทำในกระบวนการของการขอรับชำระ

หนี้และการสืบทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอก เมื่อรวบรวมเงินได้จำนวนนึงแล้ว เจ้าพนักงาน  

พิทักษ์ทรัพย์ก็จะส่งสำนวนลงมาให้กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ทำการเฉลี่ยทรัพย์สินเพื่อ

จ่ายให้กับเจ้าหนี้ และเจ้าหน้าท่ีธุรการจะมีหน้าท่ีในการดูแลสำนวนในคดีและพอถึงเวลาท่ีต้องส่งค่าธรรมเนียม

เป็นรายได้แผ่นดิน ก็จะต้องดำเนินการตรวจสอบและส่งสำนวนคดีที่จะส่งรายได้แผ่นดินให้ฝ่ายบัญชีในคดี  

กองบริหารการคลัง เพื่อดำเนินการส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 

ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” ในมุมมองของท่านมี/

เป็นอย่างไรบ้าง และมีสาเหตุมาจากเรื่องใด และส่งผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบอย่างไร 

ปัญหาและอุปสรรคของกองติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

พอจะดำเนินการเฉลี่ยเงิน ส่วนมากปัญหาจะเกิดกรณีที่เจ้าหนี้จะมาท้วงฝ่ายบัญชีว่าเงินท่ี
ควรจะได้ควรจะได้มากกว่านี้ ซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แจ้งให้เจ้าหนี้
ทราบไปนานแล้ว และเจ้าหนี้ไม่คัดค้านจำนวนหนี้แต่พอถึงเวลาที่เฉลี่ยได้เงินแล้วเจ้าหนี้ก็จะทักท้วงว่าได้
จำนวนเงินที่น้อย โดยเจ้าหนี้กล่าวว่ากระบวนการของทางกองว่าทำไมจ่ายเงินไม่ได้ตามที่เจ้าหนี้ต้องการ ซึ่ง
กระบวนการนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายท่ีจะรับเงินแล้วในฝ่ังเจ้าหนี้ก็จะมาทักท้วงว่าทำไมบัญชีจ่ายช้า ซึ่งตามความ
เป็นจริงทางกองติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลายจะดำเนินการตามข้อกฎหมายอยู่แล้ว พอเจ้าหนี้มี
ปัญหานี้ทางกองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายจึงต้องอธิบายมากกว่าปกติในกรณีที่เจ้าหนี้เป็น
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บุคคลธรรมดา กรณีที่เจ้าหนี้จะต้องทราบจำนวนหนี้คือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องแจ้งและชอบด้วย
กฎหมายถึงจะส่งมาทำบัญชีได้ ซึ่งเลยกระบวนการของกองติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลายไปแล้ว 
ซึ่งหมดกระบวนการคัดค้านไปแล้ว  

และปัญหาใหม่คือกระบวนการท่ีเริ่มระบบงานใหม่ซึ่งการประสานงานกับเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ยังไม่ไหลลื่นเท่าไหร่ ซึ่งจะต้องประสานงานผ่านโทรศัพท์ตลอด โดยประสานงานมาได้ ๒-๓ เดือนแล้ว 
การเริ่มระบบใหม่ทำให้ยังไม่เข้าท่ีเข้าทาง ซึ่งเดิมทางระบบเก่าไม่มีปัญหาแต่พอเริ่มระบบใหม่บางทีสำนวนลง
มาแล้วแต่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ยังไม่ได้ส่งในระบบหรือบางทีส่งในระบบ
เรียบร้อยแต่ยังไม่ส่งสำนวนลงมา ทำให้ทำงานไม่ได้ ต้องตีสำนวนกลับขึ้นไปหรือไม่ก็ต้องโทรกลับไปประสาน
ว่าให้ส่งในระบบตามมาให้ ซึ่งจะเป็นแบบนี้เยอะ  

ระบบใหม่สร้างขึ้นมาเพื ่อคลอบคลุมการทำงาน เมื่อก่อนก็จะมีแต่ในสำนวนแต่ต อนนี้ 
ทุกอย่างเอาเข้าระบบซึ่งกระบวนการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ถึงขั้นตอนท่ีจะต้องเฉล่ียทรัพย์ เวลามีปัญหาในระบบ
ก็จะต้องติดต่อกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยมี
วิธีแก้ปัญหาได้แค่ในระดับนึงไม่ถึงกับร้อยละ ๑๐๐ เพราะอยู่ในช่วงเริ่มต้นจึงอาจจะยังไม่สมบูรณ์  

ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มงานธุรการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอนนี้ทางกองบริหารทรัพยากรบุคคลจะมีระบบงานที่ต้องใช้คือสารบัญอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Dpis) ซึ่งเจ้าของระบบนี้คือสำนักงาน ก.พ. ระบบนี้เป็นระบบท่ีเก็บข้อมูล
อัตรากำลัง ข้อมูลบุคคลของเจ้าหน้าที่ของกรมทั้งหมด เช่น ประวัติการเลื่อนเงินเดือน ประวัติการเลื่อน
ตำแหน่ง วันบรรจุ วันเดือนปีเกิด ซึ่งท้ังหมดจะอยู่ในระบบ DPIS ท้ังหมด ท่ีเป็นปัญหาอยู่ก็คือ ระบบสารบัญ
อิเล็กทรอนิกส์ เพราะวัตถุประสงค์ของระบบนี้ก็คือการลดการใช้กระดาษ (less paper) ซึ ่งพยายามลด
กระบวนการพิมพ์กระดาษเพื่อนำเสนองานหรือติดต่อระหว่างหน่วยงานเองในกรมบังคับคดี ถึงใช้ระบบนี้ใน
การติดต่อสื่อสารกันระหว่างกอง แต่มีบางประเด็นยังต้องมีต้นฉบับออกมา ซึ่งถ้าในระบบงานต้องเริ่มทำงาน
จากในระบบไม่ใช่จากใน Microsoft Word ต้องเริ่มจากระบบงานก่อน แต่ถ้าต้องการข้อมูลหลักฐานท่ีมีอยู่ใน
ระบบออกมาเพื่อแนบในการนำเสนอ สามารถปรินท์ออกมาเป็นเอกสารได้แต่ทุกอย่างต้องจบที่ระบบงาน
อย่างเดียว แต่ปัจจุบันกลายเป็นว่าต้องทำงานใน Microsoft Word ก่อน แล้วนำข้อมูลใน Microsoft มาลงใน
ระบบ ทำให้เวลาแก้ต้องแก้ท้ังสองฉบับ บางทีทำให้ทำงานซ้ำซ้อน ข้อมูลหลุดไม่ตรงกัน ในอนาคตอยากให้ลด
ในส่วนนี้ จะทำให้ระบบงานกรมบังคับคดีจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดกระดาษได้จริง ๆ   



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๘๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มงานวินัย และส่งเสริมคุณธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ในส่วนของงานวินัย ตอนนี้ยังไม่มีระบบงานเป็นของตนเองที่ใช้โดยตรง แต่ว่าทำหนังสือขอ
ความร่วมมือให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารช่วยกำหนดการฝากข้อมูลหรือการจัดเก็บข้อมูลผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการใช้เฉพาะภายใน เพราะงานวินัยส่วนใหญ่เป็นเอกสารลับเผยแพร่ไม่ได้ จะสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ตอนนี้ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารพัฒนาระบบให้อยู่ 
ด้านปัญหาเรื่องของคนในงานวินัย เจ้าหน้าท่ีมาอยู่ไม่นานก็จะมีการโอนย้าย จะขาดความต่อเนื่องและการส่ัง
สมประสบการณ์เลยจะมีปัญหาด้านประสบการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บางอย่างต้องสะสม
ประสบการณ์ไว้ในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย หรือ การตรวจสอบข้ันตอนการทำงาน
ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเรื ่องละเมิดหรือการบังคับใช้มาตรการทางปกครองซึ่ ง
ค่อนข้างจะใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ เพราะต้องใส่ใจในรายละเอียดว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง เช่น ถ้ามี
คำสั่งให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทน แต่เจ้าหน้าที่ไม่ชดใช้ เจ้าหน้าที่ผู้ต้องดำเนินการบังคับใช้ต้องคิดต่อแล้วว่า
ต้องทำอย่างไร ถ้าขาดประสบการณ์ก็อาจจะทำให้ไม่สะดวกราบรื่น  

ที่มีอัตราการย้ายเข้าย้ายออกสูง เป็นเพราะความเครียดส่วนหนึ่งเพราะบางทีโดนแรงกดดัน
พอสมควรในการเสนอความเห็น เพราะช่ือก็บอกว่าการดำเนินการทางวินัย ซึ่งกระทบท้ังเจ้าหน้าท่ีด้วยกันเอง
หรือเสนอขึ้นไปในระดับผู้บังคับบัญชาถัดไปซึ่งก็เป็นเรื่องของใช้ความรู้สึกขัดผลประโยชน์กันด้วย  

ปัญหาและอุปสรรคของกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตัวระบบการลา ซึ่งกรมบังคับคดีใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของทางสำนักงาน ก.พ.
ที่เอามาเก็บข้อมูลบุคคล ซึ่งก็ใช้ตัวระบบนี้ในการยื่นใบลาในการลา ๓ ประเภท ลากิจ ลาพักผ่อน ลาป่วย  
ซึ่งประสบปัญหาเพราะสำนักงาน ก.พ. มีการปรับปรุงระบบอยู่เรื ่อย ๆ ทำให้ข้อมูลอัพเดตไม่ทัน พอมี  
การปรับปรุงระบบหรือการเพิ่มข้อมูลเข้ามาทำให้ตามข้อมูลไม่ค่อยทัน และอีกส่วนหนึ่งระบบการลาเวลา
เจ้าหน้าที่หยุดงาน บางหน่วยงานแจ้งรายเดือนเข้ามาพอตรวจในระบบยังไม่มีการยื่นการลาในระบบ ก็เป็น
ปัญหาอยู่ ซึ่งในขณะนี้ทางสำนักงาน ก.พ. กำลังรวมศูนย์ข้อมูลบุคลากรไปท่ี ฐานข้อมูล DPIS ท้ังหมด ซึ่งพอมี
ปัญหาทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลของกองพัฒนาบุคคลก็จะมีการอบรมให้เจ้าหน้าท่ีถ้ามีการปรับปรุงระบบใหม่ 
ก็จะมีการเชิญไปอบรม  

ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มงานนิติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

นิติกรส่วนใหญ่ก็จะทำเกี่ยวกับยึด อายัด จำหน่ายทรัพย์สินสิน หรืองานอื่นบังคับคดีแพ่ง
บังคับคดีล้มละลาย แต่งานวินัยต้องรู้ทั้งหมดที่กรมทำ คือ ยึด อายัด จำหน่ายทรัพย์สิน บังคับคดีแพ่งหรือ
บังคับคดีล้มละลาย ซึ่งงานตรงนี้เป็นงานให้คุณให้โทษคน ไม่ค่อยมีคนอยากเข้ามาทำ จะเข้ามาทำได้เพียง



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๘๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ระยะส้ันๆเดียวก็ออกไม่อย่างนั้นก็ขอย้าย เป็นทางผ่าน แต่ว่าคนท่ีเขียนงานวินัยต้องละเอียดอ่อนต้องดูหลาย
แง่หลายมุมท่ีจะไม่ลงโทษคนเกินไปหรือต้องจับประเด็นให้ได้ ซึ่งเป็นส่วนใหญ่  

ต้องอธิบายการทำงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคลให้หน่วยงานทั่วประเทศเข้าใจว่า
อัตรากำลังสำนักงาน ก.พ.ให้มาเท่านี้สมมุติ ให้มา ๓,๔๐๐ คน ทุกคนก็อยากจะได้เพิ่ม เวลามีการลงไปตรวจ 
ผ.อ.ทุกท่านก็อยากได้คนเพิ่ม แต่กองบริหารทรัพยากรบุคคลไม่สามารถหาคนตรงไหนมาให้ได้แล้วเพราะ
สำนักงาน ก.พ. ให้มาเท่านี้ ซึ่งต้องอธิบายให้ฟังให้ได้ว่าเป็นเพราะแบบนี้ ไม่สามารถเพิ่มให้ได้อีกแล้วต้องใช้คน
ให้มีประสิทธิภาพท่ีสุดเท่าท่ีเราทำได้ ซึ่งกรมบังคับคดีเป็นงานท่ีหนัก  

ระบบงานและกระบวนการบังคับคดีแพ่ง/คดีล้มละลาย/ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้/ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี/ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย/ประมูลซื้อทรัพย์ การขายทอดตลาด/การวางทรพัย์ 

(ขั้นตอนการทำงาน) “ที่ควรเป็น/ที่คาดหวัง” รวมถึงคำถามท่านคิดว่ากรมบังคับคดีควรพัฒนา รวมถึงแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรคระบบงานและกระบวนการบังคับคดีท้ัง ๗ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง/

คดีล้มละลาย/ฟื ้นฟูกิจการของลูกหนี ้/ไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทชั ้นบังคับคดี/ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินใน  

คดีล้มละลาย/ประมูลซื้อทรัพย์ การขายทอดตลาด/การวางทรัพย์ ในด้านใด และอย่างไร เพื่ออำนวย  

ความยติุธรรมและเกิดความเช่ือมั่นในกรมบังคับคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ให้คะแนนตนเองท่ี ๗/๑๐ เพราะว่า คนอื่นเปล่ียนคนในการทำงานเหมือนกัน เวลาได้คนใหม่
มาก็ต้องสอนใหม่ถึงแม้จะเป็นงานเดิม ๆ แต่ถ้าได้คนใหม่ก็ไม่สามารถจะไปได้เร็วเหมือนท่ีเราคิด ตอนนี้ทำได้
เต็มศักยภาพของคนที่มีอยู่ ทุกฝ่ายก็อยากได้คนเพิ่มเพราะบางทีทำงานไม่ทัน คนมีศักยภาพแต่จะทำยงัไงให้
เร่งไปได้ถึงแปดหรือเก้า กองบริหารทรัพยากรบุคคลเองก็พยายามคิดกันอยู่ว่าจะลดกระบวนการอะไร เพื่อให้
ไปได้เร็วขึ้นกว่านี้ หรือว่าคนของเราต้องทำงานเป็นเหมือนกันทุกคน กลุ่มงานแต่ละกลุ่มทำงานไม่เหมอืนกัน  
กองบริหารทรัพยากรบุคคลจะทำยังไงให้หัวของเราทำงานได้ทุกอย่างในกองบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็น 
ส่ิงท่ีอยากทำและถ้าทำได้ก็น่าจะไปได้ถึงเก้าและสิบ 

กลุ่มงานนิติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ให้คะแนนตนเองท่ี ๘/๑๐ สาเหตุที ่ให้คือกระบวนการบางอย่างในการบริหารงานบุคคล
เป็นไปตามลำดับข้ันตอน เช่น การเล่ือน การโอน การย้าย แม้กระท่ังงานในหมู่ก็ปฏิบัติงานในหน้าท่ีส่วนท่ีต้อง
เกี่ยวข้องไปตามปกติ แม้กำลังคนจะน้อยหรือไม่เพียงพอ แต่การดำเนินงานทุกอย่างก็เป็นไปอย่างปกติ ถ้าจะ
ให้คะแนนเต็ม ๑๐ ต้องปรับเพิ่มหลายอย่างเช่น การอัพเดตข้อมูลให้เพียงพอ การทำงานเชิงรุกคือการให้
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เสนอ กรมบังคับคดี 
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ความรู้เรื ่องรักษาวินัย หรือการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มงานวินัยให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นจะได้ไป  
สูงกว่านี้ 

กลุ่มงานธุรการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ให้ ๗/๑๐ เพราะในฝ่ายมีบุคลากรใหม่อยู่ ๓ คนซึ่งทั้งหมดมี ๖ คน ซึ่งตอนนี้กำลังปรับให้
บุคลากรใหม่เรียนรู้ของแต่ละคนเพื่อให้แต่ละคนทำงานทดแทนกันได้ในเวลาที่มีเจ้าหน้าที่ไม่มา ในกรณีท่ี
เรียนรู้งานกันได้หมดแล้วก็อาจจะได้ ๘/๑๐ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ให้ ๖/๑๐ เพราะส่วนหนึ่งอัตรากำลังท่ีมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ทำยังไม่ถึงครึ ่งของ 
คนท่ีมีอยู่ ต้องใช้เวลาในการพัฒนาบุคลากรขึ้นมาให้เท่ากับท่ีคนท่ีทำได้รู้ เพราะไม่อย่างงั้นถ้าคนท่ีทำได้ไม่อยู่
ตรงนี้แล้วจะไม่มีคนที่สามารถต่อยอดขึ้นมาตรงนี้ได้ ซึ่งต้องใช้เวลาสักระยะในการยกระดับตนเองขึ้นมาถึง
แปดคะแนน 

กองติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

ให้คะแนนกอง ๙/๑๐ เพราะว่าทางเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับบุคคลภายนอก เจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ทุกวันนี้ ซึ่งเต็มท่ีมากแล้ว ซึ่งบางครั้งคนก็ร้อนมาทางกองก็คุยจนเย็นลง
ได้ ในลักษณะนี้ต้องใช้ประสบการณ์ในการทำงานเป็นอย่างมาก อีกประเด็นคือทางธุรการก็ประสานงานกับ
กองต่างๆอยู่ตลอด ลักษณะงานของกองต้องประสานงานกับทุกส่วน เช่น กองบังคับคดีล้มละลายทุกกอง 
เจ้าหนี้ กองบริหารการคลัง ซึ่งทำงานต่อจากทางกองติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลายประสานงาน
ด้วยความเข้าใจมาโดยตลอด ซึ่งถ้าอยากคะแนนเต็ม ๑๐ ก็มีปัญหาคือบุคลากรของทางกองมีการเกษียณไป
หลายคนและไม่แน่ใจว่าจะได้อัตราทดแทนมาหรือไม่ ทำให้ทางกองไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นบุคลากรใหม่ทั้งหมด 
เวลาในการสอนงานจะต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่าทางกองมีคดีที่ไม่เหมือนกัน ต้องดูสำนวนคดีให้เป็นและใช้
ประสบการณ์ในการทำงานอย่างสูง ซึ่งอาจต้องใช้เวลา ๑-๒ ปี  

ธุรการกองติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

ให้ ๘/๑๐ เพราะว่าการเรียนรู้งานของแต่ละคน ตอนนี้มีการทำงานที่บ้าน (Work From 
Home) งานจะมีปัญหาเรื่องการทำงานทดแทนกันภายในฝ่าย ซึ่งจะต้องฝึกให้คนในฝ่ายเรียนรู้งานทุกส่วนของ
ทางกองเพื่อที่เวลามีคนไม่อยู่จะได้สามารถทำงานทดแทนกันได้งานจะได้ไม่สะดุด เพราะเมื่อก่อนทำงาน
เฉพาะด้านด้วย จึงต้องการเพิ่มเติมให้กว้างขึ้นไปโดยบุคลากรหนึ่งคนจะต้องทราบงานทุกอย่างในกองถึงจะได้
๑๐/๑๐  
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เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรื่องการคำนวณหนี้กองติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  

แยกเป็น ๒ ฝ่ายอย่างชัดเจน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการทำบัญชีแบ่งคือ ทำบัญชีเฉล่ีย
ทรัพย์สินและอีกฝ่ายคือการคำนวณยอดหนี้ เป็นเรื่องของการชำระบัญชีและการตรวจดูงบการเงิน งานจะแยก
เป็น ๒ ส่วนใหญ่ ๆ ในส่วนของการชำระบัญชีตอนนี้ก็ยังติดขัดอยู่เพราะว่าเจ้าหน้าท่ีของกองมีคนท่ีถนัดเฉพาะ
ด้านนี้ยังมีไม่เพียงพอและครอบคลุมในส่วนนี้ในการดูงบการเงินต่าง ๆ โดยมีเจ้าหน้าท่ีดูทางด้านนี้เป็นนักเรียน
ทุนที่ดูเป็น เพราะตอนนี้ต้องมีทักษะในการดูงบการเงินพนักงานบัญชีในกองตอนนี้ดูงบการเงินไม่ถนัดได้แค่
ทักษะพื้นฐานแต่ในการลงลึกในการดูงบการเงินต่าง ๆ คนที่จะมีทักษะด้านนี้จะต้องมีความชำนาญเฉพาะใน
การทำบัญชี ทางกองตอนนี้ใช้นักเรียนทุนทำเพราะคนท่ีเป็นฝ่ายการเงินปกติจะลงลึกไม่ได้ การวิเคราะห์ด้าน
การเงินตอนนี้เป็นปัญหาของทางกอง ถ้าคนที่ทำอยู่ในตอนนี้ย้ายออกไป ทางกองจะขาดอัตรากำลังในการ
ทำงานในสายนี้ ซึ่งในส่วนนี้ต้องใช้บุคลากรท่ีจบบัญชีจริง ๆ จึงจะทำงานตรงนี้ได้ซึ่งยังเป็นปัญหาของการชำระ
บัญชี หรือ การดูงบการเงินต่างๆต้องใช้บุคลากรประเภทนี้เป็นหลักในการทำงานในส่วนนี้ ซึ่งการคำนวณหนี้
ตอนนี้ที ่ประสานกับทางนิติกร ก่อนที่จะมาทำบัญชีจะมีการทำความเห็นต่าง ๆ คือกระบวนการที่ จพท. 
จะต้องมาให้นักบัญชีคำนวณยอดหนี้เพื่อมาลงสำนวนความเห็นว่าจะให้เจ้าหนี้เท่าไหร่ที่จะเสนอศาล ซึ่ง
จะต้องใช้นักบัญชีที ่จบบัญชีมาจริง ๆ ซึ่งตอนนี้มีบุคลากรที่จบบัญชีมี ๕ คน ที่จบด้านนี้มา ซึ่งทางกองมี
นโยบายท่ีจะสลับงานกันภายในฝ่ายแต่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากงานทางสายชำระบัญชีเป็นกระบวนการหนึ่ง 
ถ้าเอานักบัญชีดูงบการเงินไปทำในส่วนเฉล่ียทรัพย์สิน อัตรากำลังในส่วนนั้นโดยเฉพาะก็จะไม่มีก็จะสลับงาน
กันยาก ซึ่งตอนนี้ใช้เป็นนักเรียนทุนที่จบปริญญาโทที่จบเอกบัญชีโดยตรง ซึ่งมี ๕ คน จาก ๒๔ คน และ 
มีแนวโน้มจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งก็มีคนท่ีอยากจะย้ายอยู่ทำให้บุคลากรไม่พอ   
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ส่วนท่ี ๗  

สรุปผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยและเปรียบเทียบ 

ผลการประเมินคุณภาพการบริการความเช่ือมั่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑. สรุปผลการเก็บข้อมูล 

 ๑.๑ ผลการสำรวจเชิงปริมาณ 

เมื่อทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจความเช่ือมั่นตามกระบวนการบังคับคดีภายใต้โครงการสำรวจ

ความเชื่อมั ่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของ  

กรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแผนที่กำหนดไว้ในการศึกษาวิจัยประเมินผล เพื่อสำรวจความ

เป็นมาตรฐานเดียวกันของคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่น ซึ่งทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจและ

การสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

สถาบันการเงินที่เกี ่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย ๓,๒๙๙ ตัวอย่าง 

แล้วนั้นพบว่า ได้รับข้อมูลตอบกลับมาอย่างครบถ้วน มีคุณภาพ และสามารถนำมาใช้ในการประมวลผลและ

วิเคราะห์ผลการสำรวจฯ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๗๑๖ ตัวอย่าง ซึ่งสามารถจำแนกตามจำนวนประชาชนผู้ใช้บริการ 

ในแต่ละกระบวนการ ดังนี้ 

ตาราง ๕๗ จำนวนประชาชนผู้ใช้บริการในแต่ละกระบวนการ 

กระบวนการ จำนวน (คน) ร้อยละ 

กระบวนการบังคับคดีแพ่ง  ๑,๑๑๐ ๔๐.๘๗ 

กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย  ๓๕๕ ๑๓.๐๗ 

กระบวนการฟืน้ฟูกิจการของลูกหนี้  ๑๒๒ ๔.๔๙ 

กระบวนการการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี  ๓๑๒ ๑๑.๔๙ 

กระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   ๑๔๙ ๕.๔๙ 

กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด  ๕๓๗ ๑๙.๗๗ 

กระบวนการการวางทรัพย์  ๑๓๑ ๔.๘๒ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๗๑๖ ๑๐๐.๐๐ 
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 ๑) ผลการสำรวจ คำถามคัดกรอง 

ตาราง ๕๘ พื้นที่ที่ผู้ตอบแบบสำรวจเข้ามาใช้บริการ ทั้งในหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด  
๑ – ๙ (Sandbox)  

หน่วยงาน จำนวน (คน) ร้อยละ 

หน่วยงานส่วนกลาง 

     ๑. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑-๖ ๓๖๔ ๑๓.๒๖ 

     ๒. กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ ๓๙๘ ๑๔.๔๙ 

     ๓. กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ๑๗๗ ๖.๔๕ 

     ๔. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ๒๔ ๐.๘๗ 

     ๕. กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย ๗๒ ๒.๖๒ 

รวม ๑,๐๓๕ ๓๗.๖๙ 

ส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox) 

     ๑. กลุ่มจังหวัดที่ ๑ (ปทุมธานี สาขาธัญบุรี และพระนครศรีอยุธยา) ๒๙๐ ๑๐.๔ 

     ๒. กลุ่มจังหวัดที่ ๒ (ชลบุรี สาขาพัทยา และปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี) ๑๘๙ ๙.๘ 

     ๓. กลุ่มจังหวัดที่ ๓ (นครราชสีมา และอุบลราชธานี) ๓๔๕ ๑๓.๕ 

     ๔. กลุ่มจังหวัดที่ ๔ (หนองคาย และร้อยเอ็ด) ๒๓๐ ๑๔.๗ 

     ๕. กลุ่มจังหวัดที่ ๕ (ลำปาง และเชียงราย) ๑๐๘ ๒๓.๓ 

     ๖. กลุ่มจังหวัดที่ ๖ (พิษณุโลก และนครสวรรค์) ๑๙๒ ๑๐.๔ 

     ๗. กลุ่มจังหวัดที่ ๗ (เพชรบุรี และกาญจนบุรี) ๑๐๕ ๐.๐๐ 

     ๘. กลุ่มจังหวัดที่ ๘ (สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง) ๑๑๗ ๑๖.๖ 

     ๙. กลุ่มจังหวัดที่ ๙ (ตรัง และสงขลา) ๑๓๕ ๑.๒ 

รวม ๑,๗๑๑ ๖๒.๓๑ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๗๔๖ ๑๐๐.๐๐ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๙๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 จากตาราง ๕๘ พื้นท่ีท่ีผู้ตอบแบบสำรวจเข้ามาใช้บริการ ท้ังในหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

กลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox) แสดงให้เห็นว่า ในหน่วยงานส่วนกลางนั้นผู้ตอบแบบสำรวจเข้ามาใช้บริการ

กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ มากที ่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๙ รองลงมาคือ สำนักงานบังคับคดีแพ่ง 

กรุงเทพมหานคร ๑-๖ และกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ซึ ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๖ และ ๖.๔๕ ตามลำดับ 

นอกจากนั ้น ผู ้ตอบแบบสำรวจได้เข้ามาใช้บร ิการกองติดตามและเฉลี ่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย และ  

ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒.๖๒ และ ๐.๘๗ 

ขณะที ่ในหน่วยงานส่วนภูมิภาคกลุ ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox) พบว่า กลุ ่มจังหวัดที ่ ๓ 

(นครราชสีมา และอุบลราชธานี) มีผู้มาใช้บริการมากท่ีสุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๖ รองลงมาคือ กลุ่มจังหวัด

ที่ ๑ (ปทุมธานี สาขาธัญบุรี และพระนครศรีอยุธยา) กลุ่มจังหวัดที่ ๔ (หนองคาย และร้อยเอ็ด) และกลุ่ม

จังหวัดท่ี ๖ (พิษณุโลก และนครสวรรค์) ร้อยละ ๑๐.๕๖ ๘.๓๘ และ ๖.๙๙ ตามลำดับ ต่อมาคือ กลุ่มจังหวัด 

ท่ี ๒ (ชลบุรี สาขาพัทยา และปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี) กลุ่มจังหวัดท่ี ๙ (ตรัง และสงขลา) มีผู้เข้าใช้บริการ

ที่ร้อยละ ๖.๘๘ และ ร้อยละ ๔.๙๒ ตามลำดับ และพื้นที่ที่ผู้ตอบแบบสำรวจเข้ามาใช้บริการน้อยที่สุดคือ  

กลุ่มจังหวัดที่ ๘ (สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง) กลุ่มจังหวัดที่ ๕ ( ลำปาง และ

เชียงราย) และกลุ่มจังหวัดท่ี ๗ (เพชรบุรี และกาญจนบุรี) คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๖ ๓.๙๓ และ ๓.๘๒ ตามลำดับ  

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๙๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๕๙ ผู้รับบริการหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีด้านต่าง ๆ ในช่วง ๑๒ เดือนท่ีผ่านมา 

กระบวนการในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา จำนวน (คน) ร้อยละ 

๑. การบังคับคดีแพ่ง  ๑,๖๑๓ ๓๖.๐๙ 

๒. การบังคับคดีล้มละลาย ๑๒๘ ๒.๘๖ 

๓. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ๓๑๐ ๖.๙๔ 

๔. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ๘๐๐ ๑๗.๙๐ 

๕. การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ๔๒๘ ๙.๕๗ 

๖. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ๗๓๑ ๑๖.๓๕ 

๗. การวางทรัพย์ ๔๖๐ ๑๐.๒๙ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๗๑๖ ๑๐๐.๐๐ 

 

 จากการพิจารณาตาราง ๕๙ พบว่า เมื ่อกล่าวถึงการมารับบริการหรือเกี ่ยวข้องกับกระบวนการ 

บังคับคดีด้านต่าง ๆ ในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ผู ้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เคยรับบริการหรือเกี่ยวข้อง 

ในกระบวนการบังคับคดีแพ่งมากที่สุด ร้อยละ ๓๖.๐๙ รองลงมาคือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช้ันบังคับคดี  

ร้อยละ ๑๗.๙๐ และการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ร้อยละ ๑๖ .๓๕ นอกนั้นเป็นการวางทรัพย์  

การติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และการบังคับคดีล้มละลาย คิดเป็น

ร้อยละ ๑๐.๒๙ ๙.๕๗ ๖.๙๔ และ ๒.๘๖ ตามลำดับ  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๙๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๖๐ ผู้รับบริการหรือดำเนินการในกระบวนการบังคับคดีด้านต่าง ๆ ในครั้งนี้ 

กระบวนการในการมารับบริการครั้งน้ี จำนวน (คน)  ร้อยละ 

๑. การบังคับคดีแพ่ง  ๑,๒๗๕ ๕๘.๓๘ 

๒. การบังคับคดีล้มละลาย ๙๖ ๔.๔๐ 

๓. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ๙๗ ๔.๔๔ 

๔. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ๑๙๖ ๘.๙๗ 

๕. การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ๑๐๒ ๔.๖๗ 

๖. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ๓๓๑ ๑๕.๑๖ 

๗. การวางทรัพย์ ๘๗ ๓.๙๘ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๗๑๖ ๑๐๐.๐๐ 

 

จากการพิจารณาตาราง ๖๐ พบว่า เมื่อเมื่อกล่าวถึงการมารับบริการหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการ

บังคับคดีด้านต่าง ๆ ในครั ้งนี้ ผู ้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เคยรับบริการหรือเกี ่ยวข้องในกระบวนการ 

บังคับคดีแพ่งมากท่ีสุด ร้อยละ ๕๘.๓๘ รองลงมาคือ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ร้อยละ ๑๕.๑๖ 

และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ร้อยละ ๘.๙๗ นอกนั้นเป็นการติดตามและเฉลี ่ยทรัพย์สินใน  

คดีล้มละลาย ร้อยละ ๔.๖๗ การฟื้นฟูกิจการของของลูกหนี้ ร้อยละ ๔.๔๔ การบังคับคดีล้มละลาย ร้อยละ 

๔.๔๐ และการวางทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๘  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๙๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๖๑ สถานะผู้รับบริการในการมาท่ีหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งนี้ 

สถานะ จำนวน (คน)  ร้อยละ 

๑. เจ้าหน้ีตามคำพิพากษา ๑,๖๙๕ ๖๒.๖๘ 

๒. ผู้ร้องขอเฉลี่ย ๓๘ ๑.๔๑ 

๓. ผู้รับจำนอง ๗๘ ๒.๘๘ 

๔. ลูกหน้ีตามคำพิพากษา ๒๑๙ ๘.๑๐ 

๕. ผู้ถือกรรมสิทธ์ิร่วม/กันส่วน ๑ ๐.๐๔ 

๖. ผู้ร้องขัดทรัพย์ ๒ ๐.๐๗ 

๗. ผู้เข้าซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด ๑๖๖ ๖.๑๔ 

๘. ผู้รับอายัด ๙ ๐.๓๓ 

๙. ผู้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องใด ๆ ในคดี* ๔๙๖ ๑๘.๓๔ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๗๑๖ ๑๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ: *ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในคดี คือ ประชาชนผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียนอกเหนือไปจากสถานะของ

ผู้รับบริการในข้อ ๑.-๘. 

 

จากการพิจารณาตาราง ๖๑ แสดงให้เห็นว่า สถานะของผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่นั้นเป็นเจ้าหนี้

ตามคำพิพากษา ร้อยละ ๖๒.๖๘ รองลงมาคือ ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในคดี ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ผู้เข้า  

ซื้อสินทรัพย์ขายทอดตลาด ผู้รับจำนอง ผู้ร้องขอเฉลี่ย ผู้รับอายัด และผู้ร้องขัดทรัพย์ ร้อยละ ๑๘.๓๔ ๘.๑๐ 

๖.๑๔ ๒.๘๘ ๑.๔๑ ๐.๓๓ และ ๐.๐๗ ตามลำดับ ส่วนผู้ตอบแบบสำรวจที่มีสถานะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม/ 

กันส่วนมีจำนวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๙๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๒) ผลการสำรวจ การรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 

ตาราง ๖๒ การรับรู้ต่อบทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี 

บทบาทหน้าที ่ จำนวน (คน) ร้อยละ 

๑. บังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล  ๒,๕๔๕ ๙๕.๗๑ 
๒. บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล ๒,๑๔๓ ๘๐.๕๙ 
๓. ดำเนินการคดีฟ้ืนฟูกิจการตามคำสั่งศาล  ๑,๗๘๗ ๖๗.๒๑ 
๔. การรับวางทรัพย์จากลูกหน้ีหรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์ ๑,๙๒๐ ๗๒.๒๑ 
๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  ๒,๐๙๘ ๗๘.๙๐ 
๖. ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สิน เพ่ือ
จ่ายเงินให้เจ้าหน้ีหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒,๐๘๓ ๗๘.๓๔ 

๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด  ๒,๒๗๖ ๘๕.๖๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๗๑๖ ๑๐๐.๐๐ 

 

 จากตาราง ๖๒ แสดงให้เห็นว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจรับรู ้ว่า กรมบังคับคดีมีบทบาทหน้าที่เกี ่ยวกับ  

การบังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั ่งศาลมากที ่สุด หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๑ รองลงมาคือ  

การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ร้อยละ ๘๕.๖๐ บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล ร้อยละ ๘๐.๕๙

นอกนั้นเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สิน เพื่อ

จ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการรับวางทรัพย์จากลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 

๗๘.๙๐ ๗๘.๓๔ และ ๗๒.๒๑ ตามลำดับ ทั้งนี้มีการรับรู้ว่ากรมบังคับคดีมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับดำเนินการ 

คดีฟื้นฟูกิจการตามคำส่ังศาลน้อยท่ีสุด ร้อยละ ๖๗.๒๑  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓๙๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๖๓ การรับรู้บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ 

เรื่อง ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๑. ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ีและ
ลูกหน้ีได้ชำระหน้ี) 

๙.๓๙ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๐ 

๒. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เปิดโอกาสให้ 
เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม อันเป็นการลด 
ความเหลื่อมล้ำในสังคม 

๙.๑๐ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๘ 

๓. ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยการผลักดันทรัพย์สินออกสู่ระบบ 

๙.๐๓ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๓ 

๔. กฎหมายและกระบวนการบังคับคดีมีความเหมาะสม 
ส่งผลต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
ของนักลงทุนจากต่างประเทศ (Ease of Doing Business) 
ของธนาคารโลก 

๘.๕๘ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๘๐ 

 

จากตาราง ๖๓ แสดงให้เห็นว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจรับรู ้ว ่า กรมบังคับคดีมีบทบาทหน้าที ่และ 

การทำงานเกี่ยวกับได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้และลูกหนี้ได้ชำระหนี้) ของกรมบังคับคดี

ส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์มากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ีย ๙.๓๙ รองลงมาคือ การไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี 

เปิดโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม คะแนนเฉลี่ย ๙.๑๐ 

ถัดมา คือ ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการผลักดันทรัพย์สินออกสู่ระบบ 

คะแนนเฉลี่ย ๙.๐๓ และรับรู้ว่ากฎหมายและกระบวนการบังคับคดีมีความเหมาะสม ส่งผลต่อการจัดอันดับ

ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของนักลงทุนจากต่างประเทศ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก

นั้นส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์น้อยท่ีสุด คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย ๘.๕๘   



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๐๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๓) ผลการสำรวจ ความคิดเห็นและความเชื่อม่ันต่อกระบวนการบังคับคดี 

ตาราง ๖๔ ระดับความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี 

กระบวนการ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๑. การบังคับคดีโดยภาพรวม  ๙.๑๐ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๔ 

๒. การบังคับคดีแพ่ง  ๙.๐๘ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๐ 

๓. การบังคับคดีล้มละลาย  ๘.๖๖ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๙ 

๔. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี  ๘.๔๘ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๗ 

๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  ๘.๘๕ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๓ 

๖. การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   ๘.๕๑ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๒ 

๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด  ๙.๑๑ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๕ 

๘. การวางทรัพย์  ๘.๙๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๒ 

 

จากตาราง ๖๔ จะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสำรวจมีระดับความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีด้าน  

การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ๙.๑๑ ส่วนกระบวนการบังคับคดีในด้านต่าง ๆ  

ที่เหลือนั้นก็พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจได้ให้ความเชื่อมั ่นอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ซึ ่งได้ระบุว่า ผู ้ตอบ  

แบบสำรวจให้ความเชื่อมั่นในด้านการบังคับคดีโดยภาพรวม การบังคับคดีแพ่ง การวางทรัพย์ การไกล่เกล่ีย  

ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี การบังคับคดีล้มละลาย การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย และการฟื้นฟู

กิจการของลูกหนี้ในระดับความเชื่อมั่นที่มีคะแนนเฉลี่ย ๙.๑๐ ๙.๐๘ ๘.๙๐ ๘.๘๕ ๘.๖๖ ๘.๕๑ และ ๘.๔๘ 

ตามลำดับ



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๐๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ๔) ผลการสำรวจ ความคาดหวัง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

ตาราง ๖๕ ระดับความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

กระบวนการ 

[๑] ระดับความคาดหวัง [๒] ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง [๒] - [๑]  
ความแตกต่าง

ระหว่าง 
การปฏิบัติจริง 

และความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
๑. การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดีที ่ ว่า 
“บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล  
บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

๙.๑๘ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๕ ๙.๑๓ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๑ -๐.๐๕ 

๒. การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าที ่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี มีความทันสมัย พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๙.๑๐ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๖ ๘.๕๘ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๗๒ -๐.๕๒ 

๓. อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  ๙.๒๒ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๒ ๙.๑๕ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๕ -๐.๐๗ 

๔. ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี  ๙.๒๖ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๒ ๙.๒๒ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๒ -๐.๐๓ 

๕. มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/
แอปพลิเคชัน  

๙.๑๐ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๒ ๘.๖๙ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๘๒ -๐.๔๑ 

๖. ความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการดำเนินการและการบริการ  ๙.๓๕ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๓ ๙.๔๕ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๕ ๐.๑๐ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๐๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

กระบวนการ 

[๑] ระดับความคาดหวัง [๒] ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง [๒] - [๑]  
ความแตกต่าง

ระหว่าง 
การปฏิบัติจริง 

และความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๗. ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ  ๙.๓๔ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๙ ๙.๕๒ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๘ ๐.๑๘ 

๘. ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  
และให้ความเสมอภาค  

๙.๓๓ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๗ ๙.๔๒ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๐ ๐.๑๐ 

๙. เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น 
อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรือการจัดประชุม เป็น
ต้น  

๙.๒๐ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๑ ๙.๐๒ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๗๒ -๐.๑๙ 

๑๐. การจัดเตร ียมเจ้าหน้าที ่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ให้
คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น  

๙.๑๙ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๗ ๘.๙๙ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๗๑ -๐.๒๐ 

๑๑. การประชาสัมพันธ์และการสื ่อสารเกี ่ยวกับขั ้นตอนหรือ
วิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 

๙.๑๘ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๓ ๘.๙๗ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๕ -๐.๒๑ 

๑. กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

๑. การแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอน
ของกฎหมาย  

๙.๔๓ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๙๙ ๙.๖๐ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๐ ๐.๑๗ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๐๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

กระบวนการ 

[๑] ระดับความคาดหวัง [๒] ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง [๒] - [๑]  
ความแตกต่าง

ระหว่าง 
การปฏิบัติจริง 

และความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๒. การแจ้งการยึดทรัพย์มีความรวดเร็ว  ๙.๓๔ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๐๗ ๙.๑๔ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๑ -๐.๒๐ 

๓ . การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง และเป็นไปตาม
ข้ันตอนของกฎหมาย  

๙.๔๐ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๙๙ ๙.๕๔ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๙ ๐.๑๔ 

๔. การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องมีความรวดเร็ว  ๙.๓๖ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๐๖ ๙.๓๑ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๐ -๐.๐๕ 

๕. พนักงานเดินหมายสามารถส่งหมายให้แก่คู ่ความได้อย ่าง
รวดเร็วและถูกต้อง 

๙.๓๕ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๐๖ ๙.๒๗ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๙ -๐.๐๘ 

๖. กรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังค ับคดีเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

๙.๓๔ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๒ ๙.๑๕ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๓ -๐.๑๙ 

๗. การดำเนินการบังคับคดี มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้ใด  

๙.๔๕ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๙๗ ๙.๖๓ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๔ ๐.๑๘ 

๘. ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน  ๙.๔๔ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๐๐ ๙.๖๙ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๙ ๐.๒๔ 

๙. ศูนย์ One Stop Service มีความสะดวกในการติดต่อขอรับ
บริการ (เฉพาะสำนักงานฯ ๑- ๖ ในส่วนกลางเท่าน้ัน) 

๙.๓๑ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๐๖ ๘.๙๙ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๑ -๐.๓๒ 

๒. กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

ฝ่ายลูกหน้ี 
         



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๐๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

กระบวนการ 

[๑] ระดับความคาดหวัง [๒] ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง [๒] - [๑]  
ความแตกต่าง

ระหว่าง 
การปฏิบัติจริง 

และความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๑. การรับทราบหมายเรียกลูกหนี้ให้มารายงานตัวและการไป 
ไต่สวนที่ศาล  

๙.๑๓ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๑ ๘.๙๕ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๙๔ -๐.๑๘ 

๒. การรวบรวมทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินลูกหนี้มีความ
เป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด  

๙.๓๘ ๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๐๒ ๙.๐๔ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๗๓ -๐.๓๔ 

๓. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี ้แจง สิทธิ หน้าที ่ของลูกหน้ี  
ข้ันตอน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

๙.๓๖ ๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๙๘ ๙.๐๔ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๗ -๐.๓๒ 

๔. การพิจารณาอนุญาตให้ลูกหนี้เดินทางออกนอกประเทศ และ
การกำหนดให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตาม
ข้ันตอนและภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

๙.๒๖ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๑ ๘.๗๘ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๘๒ -๐.๔๘ 

๕. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงข้ันตอน และให้คำแนะนำใน
การขอรับเงินค่าเลี้ยงชีพ 

๙.๔๕ ๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๙๐ ๙.๓๖ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๓ -๐.๐๙ 

๖. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ และข้ันตอนใน
การได้รับการปลดจากล้มละลายตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด 

๙.๓๔ ๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๐๕ ๙.๒๖ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๕ -๐.๐๙ 

ฝ่ายเจ้าหน้ี                   



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๐๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

กระบวนการ 

[๑] ระดับความคาดหวัง [๒] ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง [๒] - [๑]  
ความแตกต่าง

ระหว่าง 
การปฏิบัติจริง 

และความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๗. การทราบประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทางการ
ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ 

๙.๓๙ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๓ ๙.๑๘ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๒ -๐.๒๑ 

๘. การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น 
ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ หรือนัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย เป็น
ต้น 

๙.๓๒ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๘ ๙.๐๓ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๖ -๐.๒๙ 

๙. การได้รับคำชี้แจงข้ันตอน ระยะเวลา วิธีการเก่ียวกับการย่ืนคำ
ขอรับชำระหน้ี และการสอบสวนพยานหลักฐาน 

๙.๓๔ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๕ ๘.๙๖ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๑ -๐.๓๘ 

๑๐. การรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหน้ี และ
การแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และ
ถูกต้องตามกฎหมาย 

๙.๓๔ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๐ ๙.๒๔ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๙ -๐.๑๐ 

๓. กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี  

ฝ่ายลูกหน้ี                   
๑. การฟ้ืนฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหน้ีสามารถดำเนินต่อไปได้  ๙.๔๔ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๒ ๙.๘๑ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๓๗ 

๒. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่การล้มละลาย  ๙.๔๘ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๒ ๙.๘๑ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๓๓ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๐๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

กระบวนการ 

[๑] ระดับความคาดหวัง [๒] ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง [๒] - [๑]  
ความแตกต่าง

ระหว่าง 
การปฏิบัติจริง 

และความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๓. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีเป็นช่องทางหน่ึงที่ทำให้ลูกหน้ีชำระ
หน้ีให้กับเจ้าหน้ีได้  

๙.๔๓ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๐ ๙.๘๙ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๔๖ 

๔. การฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี สามารถช่วยลดปัญหาการว่างงาน
ได้ส่วนหน่ึง  

๙.๓๗ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๑ ๙.๖๕ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๒๘ 

๕. แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหน้ี มี
ความเป็นธรรม  

๙.๔๔ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๙ ๙.๕๗ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๑๒ 

ฝ่ายเจ้าหน้ี 
         

๖. การได้รับคำชี้แจงข้ันตอน ระยะเวลา วิธีการเก่ียวกับการย่ืนคำ
ขอรับชำระหน้ี การสอบสวนพยานหลักฐาน และการแจ้งคำสั่งคำ
ขอรับชำระหน้ี 

๙.๑๑ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๕ ๘.๙๐ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๗๒ -๐.๒๑ 

๗ . การ เป ิ ดช ่องทางให ้ม ีการย ื ่นคำขอร ับชำระหน ี ้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อท่าน 

๙.๒๔ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๑ ๙.๒๖ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๗๒ ๐.๐๒ 

๘. การประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน 

๙.๒๒ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๗ ๙.๒๐ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๒ -๐.๐๒ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๐๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

กระบวนการ 

[๑] ระดับความคาดหวัง [๒] ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง [๒] - [๑]  
ความแตกต่าง

ระหว่าง 
การปฏิบัติจริง 

และความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๙. การยื่นคำขอรับชำระหน้ี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการ
แจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหน้ีทราบ 

๙.๒๔ ๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๕ ๙.๐๐ ๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๕ -๐.๒๔ 

๑๐. การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทร ัพย์เป็นไปตาม
ข้ันตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย 

๙.๒๙ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๘ ๙.๔๒ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๕ ๐.๑๓ 

๑๑. การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้เจ ้าหนี้ได้รับชำระหน้ี
มากกว่าการที่ให้ลูกหน้ีล้มละลาย 

๙.๒๐ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๖ ๙.๐๑ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๔ -๐.๑๙ 

๔. กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

๑. การยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีผ่านช่องทาง
ต่างๆ เป็นการอำนวยความสะดวก 

๙.๑๔ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๕ ๙.๒๑ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๗ ๐.๐๗ 

๒. สถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยฯ มีความเหมาะสมต่อการเจรจา ๙.๑๗ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๕ ๙.๒๒ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๑ ๐.๐๕ 

๓. การไกล่เกลี่ยฯ เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถเจรจา 
หาข้อยุติร่วมกันได้ 

๙.๑๘ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๗ ๙.๓๑ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๘ ๐.๑๒ 

๔. การเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีประโยชน์และให้โอกาสใน
การเจรจา เพ่ือให้ได้ข้อตกลงที่เหมาะสม 

๙.๑๖ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๔ ๙.๒๒ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๗๓ ๐.๐๕ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๐๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

กระบวนการ 

[๑] ระดับความคาดหวัง [๒] ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง [๒] - [๑]  
ความแตกต่าง

ระหว่าง 
การปฏิบัติจริง 

และความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๕. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั ้นบังค ับคดี ให้คำแนะนำเบื ้องต้น  เพื ่อหาทางออกที ่ด ีและ
เหมาะสมให้กับท่านได้ 

๙.๑๙ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๖ ๙.๓๕ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๙ ๐.๑๕ 

๖. ผู้ไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส  และไม่เอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้ใด 

๙.๒๘ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๘ ๙.๕๐ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๕ ๐.๒๒ 

๗. ท่านสามารถยื ่นข้อเสนอในการเจรจาไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี 

๙.๑๖ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๑ ๙.๒๙ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๑ ๐.๑๓ 

๘. ท่านสามารถตัดสินใจในการเจรจาข้อตกลงกับคู่ความอีกฝ่าย
หน่ึงได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ 

๙.๒๕ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๕ ๙.๔๘ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๙ ๐.๒๓ 

๙. การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย และ
ช่วยแก้ปัญหาหน้ีได้ 

๙.๒๕ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๗ ๙.๔๓ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๓ ๐.๑๗ 

๕. กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

๑. การได้รับแจ้งขั ้นตอน วิธีการ สิทธิในการตรวจสอบ  และ
คัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชีแบ่งทรัพย์สิน 

๙.๓๔ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๐๔ ๙.๑๘ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๖ -๐.๑๖ 

๒. ความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหน้ีต่าง ๆ ๙.๔๐ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๙๒ ๙.๓๘ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๖ -๐.๐๒ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๐๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

กระบวนการ 

[๑] ระดับความคาดหวัง [๒] ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง [๒] - [๑]  
ความแตกต่าง

ระหว่าง 
การปฏิบัติจริง 

และความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๓ . ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชีแบ่งทรัพย์สิน  ๙.๔๑ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๙๐ ๙.๔๔ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๖ ๐.๐๒ 

๔. ความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉลี ่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของ
ลูกหน้ีเพ่ือชำระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ี  

๙.๔๔ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๙๒ ๙.๕๗ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๔ ๐.๑๒ 

๕. การจ่ายเงินจากการเฉลี ่ยทรัพย์ในคดีล้มละลายผ่านระบบ  
E-Payment ทำให้ท่านได้รับความสะดวกและรวดเร็ว  

๙.๒๖ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๑ ๙.๒๙ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๙ ๐.๐๒ 

๖. กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด 

๑. สามารถทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาดได้อย่างสะดวก 
และง่ายต่อการเข้าถึง 

๙.๒๗ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๘ ๙.๓๘ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๙ ๐.๑๑ 

๒. ระยะเวลาที่ประกาศขายทอดตลาดก่อนถึงวันขายมีความ
เหมาะสม 

๙.๒๔ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๑ ๙.๒๒ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๗ -๐.๐๓ 

๓. ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในประกาศขายทอดตลาด ๙.๒๘ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๖ ๙.๓๗ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๒ ๐.๐๙ 

๔. คดีที่มีการงดการขายมีการประกาศแจ้งสาเหตุงดขายได้อย่าง
ชัดเจน 

๙.๑๖ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๖ ๘.๘๒ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๙๐ -๐.๓๕ 

๕. ความสมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือในการประเมินราคาของ
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด 

๙.๒๕ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๗ ๙.๒๒ ๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๘ -๐.๐๓ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๑๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

กระบวนการ 

[๑] ระดับความคาดหวัง [๒] ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง [๒] - [๑]  
ความแตกต่าง

ระหว่าง 
การปฏิบัติจริง 

และความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๖. การอธิบายหลักเกณฑ์ข้ันตอน วิธีการ คำแนะนำ คำเตือนและ
ข้อสัญญาในประกาศขายทอดตลาดมีความชัดเจนและง่ายต่อการ
ทำความเข้าใจ 

๙.๒๔ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๓ ๙.๓๘ ๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๐ ๐.๑๔ 

๗. เจ ้าหน้าที ่ท ี ่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม 
โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด  

๙.๓๒ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๗ ๙.๖๒ ๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๖ ๐.๓๐ 

๘. ความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ ตั้งแต่การลงทะเบียน 
วางหลักประกัน ชำระราคา ขอขยายเวลาวางเงิน หรือการโอน
กรรมสิทธ์ิ ฯลฯ 

๙.๑๘ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๖ ๙.๒๐ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๑ ๐.๐๑ 

๗. กระบวนการวางทรัพย ์

๑. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์ที่มีอยู่เพียงพอ
ต่อการสร้างการรับรู้ข่าวสารของท่าน 

๙.๐๒ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๒ ๙.๐๔ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๖ ๐.๐๒ 

๒. เจ้าหน้าท่ีให้คำปรึกษา ชี้แจงข้ันตอน วิธีการวางทรัพย์ และให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจน 

๙.๐๖ ๑.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๕ ๙.๒๘ ๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๓ ๐.๒๒ 

๓. การวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้ท่านมั่นใจว่าหลุดพ้นจาก
การเป็นหน้ีได้ 

๙.๑๔ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๐๗ ๙.๓๕ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๔ ๐.๒๑ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๑๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

กระบวนการ 

[๑] ระดับความคาดหวัง [๒] ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง [๒] - [๑]  
ความแตกต่าง

ระหว่าง 
การปฏิบัติจริง 

และความคาดหวัง 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๔. เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการด้วยความเต็มใจ ๙.๐๙ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๕ ๙.๓๑ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๓ ๐.๒๒ 

๕. กระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีมีความสะดวก รวดเร็ว ๙.๐๔ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๒๗ ๙.๑๑ ๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๙ ๐.๐๘ 

๖. การเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงานบังคับคดี 
ทั่วประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน 

๙.๑๑ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๑๑ ๙.๒๘ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๒ ๐.๑๗ 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๑๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จากตาราง ๖๕ ระดับความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี 

แสดงให้เห็นท้ังระดับความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม 

และกระบวนการบังคับคดีท่ีจำแนกตามกระบวนการ (ครอบคลุม ๗ กระบวนการ) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 กระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม 

ในส่วนของระดับความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจมี  

ความคาดหวังต่อประเด็นความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและการบริการมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย 

๙.๓๕ รองลงมาคือ ประเด็นการยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ คะแนนเฉลี่ย ๙.๓๔  

ถัดมาคือ ประเด็นดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค คะแนน

เฉลี่ย ๙.๓๓ ประเด็นความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ คะแนนเฉลี่ย ๙.๒๖ และการเปิดโอกาสให้ประชาชน 

หรือผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ 

โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรือการจัดประชุม คะแนนเฉล่ีย ๙.๒๐ ตามลำดับ ขณะท่ีความคิดเห็นต่อ

ระดับการปฏิบัติงานจริงในการเข้ารับบริการนั้นพบว่าได้ให้ความคิดเห็นต่อประเด็นการยึดหลักกฎหมายใน

การดำเนินการและการให้บริการ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๙.๕๒ รองลงมาเป็นประเด็นความโปร่งใสในทุก

ขั้นตอนของการดำเนินการและการบริการ ประเด็นการดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก

ปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค ประเด็นความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี และประเด็นการมีอัธยาศัยไมตรี และ

ความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าท่ีซึ่งมีคะแนนเฉล่ีย ๙.๔๕ ๙.๔๒ ๙.๒๒ และ ๙.๑๕ ตามลำดับ 

และเมื ่อนำเอาค่าเฉลี ่ยของระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงมาลบด้วยค่าเฉลี ่ยของระดับ 

ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีจะทำให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติ

จริงและระดับความคาดหวัง (คอลัมน์ที ่ ๑๐ “[๒] - [๑] ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริง และ 

ความคาดหวัง”) ในข้อคำถามของกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวมทั้ง ๑๑ ข้อ มีคะแนนเฉล่ียดังนี้  

 (๑) การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดีท่ีว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม 

มุ่งสู่องค์กรช้ันนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๐๕) 

 (๒) การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าที่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี มีความทันสมัย 

พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๕๒) 

 (๓) อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าท่ี (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๐๗) 

 (๔) ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๐๓) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๑๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 (๕) มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/แอปพลิเคชัน (คะแนน

ค่าเฉล่ีย -๐.๔๑) 

 (๖) ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและการบริการ (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๑๐) 

 (๗) ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๑๘) 

 (๘) ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค 

(คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๑๐) 

 (๙) เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรือการจัดประชุม เป็นต้น 

(คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๑๙) 

 (๑๐) การจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น 

(คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๒๐) 

 (๑๑) การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการมีความเหมาะสมและ  

ง่ายต่อการเข้าใจ (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๒๑ 

โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจทุกคนมีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติจริงของ

กระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่แย่กว่าระดับความคาดหวังในข้อคำถามที่ (๑)-(๕) และ 

ข้อคำถามที่ (๙)-(๑๑) ด้วยค่าความแตกต่างที่ปรากฏให้เห็นนั้นมีค่าเป็น “ลบ” ดังคะแนนค่าเฉลี่ยที่ระบุไว้ 

ในข้างต้น ในขณะท่ีข้อคำถามท่ี (๖)-(๘) มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติจริงของกระบวนการบังคับคดีโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับท่ีดีกว่าระดับความคาดหวัง ด้วยค่าความแตกต่างที่ปรากฏให้เห็นนั้นมีค่าเป็น “บวก”  

ดังคะแนนค่าเฉล่ียท่ีระบุไว้ในข้างต้น 

 กระบวนการบังคับคดีจำแนกตามกระบวนการ 

 กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

ในส่วนของระดับความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่ง พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจมี  

ความคาดหวังต่อประเด็นการดำเนินการบังคับคดี มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด  

มากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๙.๔๕ รองลงมาคือ ประเด็นความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการ

รับจ่ายเงิน คะแนนเฉล่ีย ๙.๔๔ ถัดมาคือ ประเด็นการแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง และเป็นไปตาม

ขั้นตอนของกฎหมาย คะแนนเฉล่ีย ๙.๔๓ และประเด็นการแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง และเป็นไป



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๑๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตามขั้นตอนของกฎหมาย คะแนนเฉลี่ย ๙.๔๐ ตามลำดับ ขณะท่ีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานจริง 

ในการเข้ารับบริการนั้นพบว่าได้ให้ความคิดเห็นต่อประเด็นความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ

จ่ายเงินมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย ๙.๖๙ รองลงมาเป็นประเด็นการดำเนินการบังคับคดี มีความเป็นธรรม โปร่งใส 

และไม่เอื ้อประโยชน์ต่อผู้ใด ประเด็นการแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนของ

กฎหมาย ประเด็นการแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และ

ประเด็นการแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องมีความรวดเร็ว ซึ ่งมีคะแนนเฉลี่ย ๙.๖๓ ๙.๖๐ ๙.๕๔ และ ๙.๓๑ 

ตามลำดับ 

และเมื ่อนำเอาค่าเฉลี ่ยของระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงมาลบด้วยค่าเฉลี ่ยของระดับ 

ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีจะทำให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติ

จริงและระดับความคาดหวัง (คอลัมน์ที ่ ๑๐ “[๒] - [๑] ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริง และ 

ความคาดหวัง”) ในข้อคำถามของกระบวนการบังคับคดีแพ่งท้ัง ๙ ข้อ มีคะแนนเฉล่ียดังนี้  

 (๑) การแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย (คะแนน

ค่าเฉล่ีย ๐.๑๗) 

 (๒) การแจ้งการยึดทรัพย์มีความรวดเร็ว (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๒๐) 

 (๓) การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย 

(คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๑๔) 

 (๔) การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องมีความรวดเร็ว (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๐๕) 

 (๕) พนักงานเดินหมายสามารถส่งหมายให้แก่คู่ความได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง (คะแนน

ค่าเฉล่ีย -๐.๐๘) 

 (๖) กรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดีเป็นไปอย่างเหมาะสม (คะแนนค่าเฉล่ีย  

-๐.๑๙) 

 (๗) การดำเนินการบังคับคดี มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด (คะแนน

ค่าเฉล่ีย ๐.๑๘) 

 (๘) ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๒๔) 

 (๙) ศูนย์ One Stop Service มีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ (เฉพาะสำนักงานฯ 

๑- ๖ ในส่วนกลางเท่านั้น) (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๓๒) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๑๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจทุกคนมีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติจริงของ

กระบวนการบังคับคดีแพ่งอยู่ในระดับที่แย่กว่าระดับความคาดหวังในข้อคำถามที่ (๒) (๔)-(๖) และ (๙) ด้วย 

ค่าความแตกต่างท่ีปรากฏให้เห็นนั้นมีค่าเป็น “ลบ” ดังคะแนนค่าเฉล่ียท่ีระบุไว้ในข้างต้น ในขณะท่ีข้อคำถามท่ี 

(๑) (๓) และ (๗)-(๘) มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับท่ีดีกว่าระดับความคาดหวัง ด้วย 

ค่าความแตกต่างท่ีปรากฏให้เห็นนั้นมีค่าเป็น “บวก” ดังคะแนนค่าเฉล่ียท่ีระบุไว้ในข้างต้น 

 กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

ในส่วนของระดับความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะฝ่ายลูกหนี้ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสำรวจมีความคาดหวังต่อประเด็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงขั้นตอน และให้คำแนะนำในการขอ 

รับเงินค่าเลี ้ยงชีพมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ๙.๔๕ รองลงมาคือ ประเด็นการรวบรวมทรัพย์สินและ 

การจัดการทรัพย์สินลูกหนี้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด คะแนนเฉล่ีย ๙.๓๘ ถัดมาคือ 

ประเด็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี ้แจง สิทธิ หน้าที่ของลูกหนี้ ขั ้นตอน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ

กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย ประเด็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี ้แจงถึงหลักเกณฑ์ และขั้นตอนใน 

การได้รับการปลดจากล้มละลายตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ประเด็นการพิจารณาอนุญาตให้ลูกหนี้

เดินทางออกนอกประเทศ และการกำหนดให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอนและ

ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด และประเด็นการรับทราบหมายเรียกลูกหนี้ให้มารายงานตัวและการไปไต่สวนท่ีศาล 

คะแนนเฉลี่ย ๙.๓๖ ๙.๓๔ ๙.๒๖ และ ๙.๑๓ ตามลำดับ ขณะท่ีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานจริงใน

การเข้ารับบริการนั้นพบว่าได้ให้ความคิดเห็นต่อประเด็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงขั้นตอน และให้

คำแนะนำในการขอรับเงินค่าเลี ้ยงชีพ มากที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย ๙.๓๖ รองลงมาเป็นประเด็น เจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการได้รับการปลดจากล้มละลายตามระยะเวลาท่ี

กฎหมายกำหนด คะแนนเฉล่ีย ๙.๒๖ ถัดมาคือประเด็นการรวบรวมทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินลูกหนี้มี

ความเป ็นธรรม โปร ่งใส และไม ่ เอ ื ้อประโยชน ์ต ่อผ ู ้ ใด  และประเด ็น เจ ้าพน ักงานพ ิท ักษ ์ทร ัพย์  

ได้ชี้แจง สิทธิ หน้าที่ของลูกหนี้ ขั้นตอน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย  โดยมี

คะแนนเฉล่ียท่ีเท่ากันคือ ๙.๐๔ นอกนั้นเป็นประเด็นการรับทราบหมายเรียกลูกหนี้ให้มารายงานตัวและการไป

ไต่สวนท่ีศาล และประเด็นการพิจารณาอนุญาตให้ลูกหนี้เดินทางออกนอกประเทศ และการกำหนดให้รายงาน

ตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม คะแนนเฉล่ีย ๘.๙๕ และ 

๘.๗๘ ตามลำดับ  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๑๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

และเมื ่อนำเอาค่าเฉลี ่ยของระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงมาลบด้วยค่าเฉลี ่ยของระดับ 

ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีจะทำให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติ

จริงและระดับความคาดหวัง (คอลัมน์ที ่ ๑๐ “[๒] - [๑] ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริง และ 

ความคาดหวัง”) ในข้อคำถามของกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะฝ่ายลูกหนี้ ท้ัง ๖ ข้อ มีคะแนนเฉล่ีย

ดังนี้  

 (๑) การรับทราบหมายเรียกลูกหนี้ให้มารายงานตัวและการไปไต่สวนท่ีศาล (คะแนนค่าเฉล่ีย 

-๐.๑๘) 

 (๒) การรวบรวมทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินลูกหนี้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และ  

ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๓๔) 

 (๓) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจง สิทธิ หน้าที่ของลูกหนี้ ขั้นตอน และให้คำแนะนำ

เกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๓๒) 

 (๔) การพิจารณาอนุญาตให้ลูกหนี้เดินทางออกนอกประเทศ และการกำหนดให้รายงานตัว

ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามข้ันตอนและภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๔๘) 

 (๕) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงขั้นตอน และให้คำแนะนำในการขอรับเงินค่าเลี้ยงชีพ 

(คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๐๙) 

 (๖) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการได้รับการปลดจาก

ล้มละลายตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๐๙) 

โดยผลการวิเคราะห์เฉพาะฝ่ายลูกหนี้พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจทุกคนมีความคิดเห็นต่อระดับการ

ปฏิบัติจริงของกระบวนการบังคับคดีล้มละลายอยู่ในระดับท่ีแย่กว่าระดับความคาดหวังในทุกประเด็น ด้วยค่า

ความแตกต่างท่ีปรากฏให้เห็นนั้นมีค่าเป็น “ลบ” ดังคะแนนค่าเฉล่ียท่ีระบุไว้ในข้างต้น 

และในส่วนของระดับความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ พบว่า 

ผู ้ตอบแบบสำรวจมีความคาดหวังต่อประเด็นการทราบประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทาง  

การประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ๙.๓๙ 

รองลงมาคือประเด็นการได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการ เกี ่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ และ 

การสอบสวนพยานหลักฐาน และประเด็นการรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และการแบ่ง

ทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่เท่ากันคือ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๑๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๙.๓๔ ถัดมาคือ ประเด็นการรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุม

เจ้าหนี้ หรือนัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย เป็นต้น คะแนนเฉล่ีย ๙.๓๒ ตามลำดับ ขณะท่ีความคิดเห็นต่อระดับ

การปฏิบัติงานจริงในการเข้ารับบริการนั ้นพบว่าได้ให้ความคิดเห็นต่อประเด็นการรวบรวมทรัพย์สิน  

การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้องตาม

กฎหมาย มากท่ีสุด โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย ๙.๒๔ รองลงมาเป็นประเด็นการทราบประกาศโฆษณาคำส่ังพิทักษ์

ทรัพย์เด็ดขาดทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ ประเด็นการรับทราบ

ประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ หรือนัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย 

เป็นต้น และประเด็น การได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ และ  

การสอบสวนพยานหลักฐาน คะแนนเฉล่ีย ๙.๑๘ ๙.๐๓ และ ๘.๙๖ ตามลำดับ 

และเมื ่อนำเอาค่าเฉลี ่ยของระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงมาลบด้วยค่าเฉลี ่ยของระดับ 

ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีจะทำให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติ

จริงและระดับความคาดหวัง (คอลัมน์ที ่ ๑๐ “[๒] - [๑] ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริง และ 

ความคาดหวัง”) ในข้อคำถามของกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ ท้ัง ๔ ข้อ มีคะแนนเฉล่ีย

ดังนี้  

 (๑)  การทราบประกาศโฆษณาคำส ั ่ ง พ ิท ักษ ์ทร ัพย์ เด ็ดขาดทางการประกาศลง 

ราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๒๑) 

 (๒) การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ 

หรือนัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย เป็นต้น (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๒๙) 

 (๓) การได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี ่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ และ  

การสอบสวนพยานหลักฐาน (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๓๘) 

 (๔) การรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ 

มีความเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๑๐) 

โดยผลการวิเคราะห์เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจทุกคนมีความคิดเห็นต่อระดับการ

ปฏิบัติจริงของกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย อยู่ในระดับท่ีแย่กว่าระดับความคาดหวังในทุกประเด็น ด้วยค่า

ความแตกต่างท่ีปรากฏให้เห็นนั้นมีค่าเป็น “ลบ” ดังคะแนนค่าเฉล่ียท่ีระบุไว้ในข้างต้น  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๑๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

ในส่วนของระดับความคาดหวังต่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายลูกหนี้ พบว่า 

ผู้ตอบแบบสำรวจมีความคาดหวังต่อประเด็นการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่การล้มละลาย มาก

ที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ๙.๔๘ รองลงมาคือประเด็น การฟื้นฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหนี้สามารถดำเนิน

ต่อไปได้ และประเด็นแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม โดยมี

คะแนนเฉลี่ยที่เท่ากันคือ ๙.๔๔ ถัดมาคือ ประเด็นการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ลูกหนี้

ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ คะแนนเฉลี่ย ๙.๔๓ และประเด็นการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สามารถช่วยลดปัญหา

การว่างงานได้ส่วนหนึ่ง คะแนนเฉลี่ย ๙.๓๗ ตามลำดับ ขณะที่ความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานจริงใน  

การเข้ารับบริการนั้นพบว่าได้ให้ความคิดเห็นต่อประเด็นการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้

ลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้มากที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย ๙.๘๙ รองลงมาเป็นประเด็นการฟื้นฟูกิจการ 

ทำให้กิจการของลูกหนี ้สามารถดำเนินต่อไปได้ และการฟื ้นฟูกิจการของลูกหนี ้ ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่  

การล้มละลาย ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยที่เท่ากัน คือ ๙.๘๑ จากนั้นจึงประเด็น การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สามารถ

ช่วยลดปัญหาการว่างงานได้ส่วนหนึ่ง และประเด็นแผนฟื้นฟูกิจการท่ีได้รับความเห็นชอบของท่ีประชุมเจ้าหนี้ 

มีความเป็นธรรม คะแนนเฉล่ีย ๙.๖๕ และ ๙.๕๗ ตามลำดับ 

และเมื ่อนำเอาค่าเฉลี ่ยของระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงมาลบด้วยค่าเฉลี ่ยของระดับ 

ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีจะทำให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติ

จริงและระดับความคาดหวัง (คอลัมน์ที ่ ๑๐ “[๒] - [๑] ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริง และ 

ความคาดหวัง”) ในข้อคำถามของกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายลูกหนี้  ทั ้ง ๕ ข้อ โดยมี

คะแนนเฉล่ียดังนี้ 

 (๑) การฟื้นฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๓๗) 

 (๒) การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่การล้มละลาย (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๓๓) 

 (๓) การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งที ่ทำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ 

(คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๔๖) 

 (๔) การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สามารถช่วยลดปัญหาการว่างงานได้ส่วนหนึ่ง (คะแนน

(คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๒๘) 

 (๕) แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม (คะแนน

ค่าเฉล่ีย ๐.๑๒) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๑๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

โดยผลการวิเคราะห์เฉพาะฝ่ายลูกหนี้พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจทุกคนมีความคิดเห็นต่อระดับ 

การปฏิบัติจริงของกระบวนการบังคับคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ อยู่ในระดับท่ีดีกว่าระดับความคาดหวังไว้ 

ในทุกประเด็น ด้วยค่าความแตกต่างท่ีปรากฏให้เห็นนั้นมีค่าเป็น “บวก” ดังคะแนนค่าเฉล่ียท่ีระบุไว้ในข้างต้น 

และในส่วนของระดับความคาดหวังต่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ พบว่า 

ผู้ตอบแบบสำรวจมีความคาดหวังต่อประเด็นการการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน 

และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ีย ๙.๒๙ รองลงมาคือ ประเด็นการยื่นคำขอรับชำระ

หนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทราบ ประเด็นการเปิดช่องทางให้มีการยื่นคำ

ขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อท่าน ในสัดสัดส่วนที่เท่ากัน ที่คะแนนเฉล่ีย 

๙.๒๔ ประเด็นการประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการอำนวยความสะดวกต่อ

ท่าน ประเด็นการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้มากกว่าการที่ให้ลูกหนี้ล้มละลาย และ

ประเด็นประเด็นการได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ การสอบสวน

พยานหลักฐาน และการแจ้งคำส่ังคำขอรับชำระหนี้ คะแนนเฉล่ีย ๙.๒๒ ๙.๒๐ และ ๙.๑๑ ตามลำดับ ขณะท่ี

ความคิดเห็นที่มีต่อระดับการปฏิบัติงานจริงในการเข้ารับบริการที่พบว่าได้ให้ความคิดเห็นต่อประเด็น 

การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายมากที่สุด โดย  

มีคะแนนเฉลี่ย ๙.๔๒ รองลงมาคือ ประเด็นการเปิดช่องทางให้มีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ช่วยอำนวยความสะดวกต่อท่าน ประเด็นการประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น  

การอำนวยความสะดวกต่อท่าน ประเด็นการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้มากกว่า 

การท่ีให้ลูกหนี้ล้มละลาย ประเด็นการยื่นคำขอรับชำระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการแจ้งกำหนดเวลา

ให้เจ้าหนี้ทราบ และประเด็น การได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ 

การสอบสวนพยานหลักฐาน และการแจ้งคำสั่งคำขอรับชำระหนี้ โดยมีคะเฉลี่ย ๙.๒๖ ๙.๒๐ ๙.๐๑ ๙.๐๐ 

และ ๘.๙๐ ตามลำดับ 

และเมื ่อนำเอาค่าเฉลี ่ยของระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงมาลบด้วยค่าเฉลี ่ยของระดับ 

ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีจะทำให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติ

จริงและระดับความคาดหวัง (คอลัมน์ที ่ ๑๐ “[๒] - [๑] ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริง และ 

ความคาดหวัง”) ในข้อคำถามของกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ ทั้ง ๖ ข้อ มีคะแนน

เฉล่ียดังนี้  

 (๑) การได้ร ับคำชี ้แจงขั ้นตอน ระยะเวลา วิธ ีการเกี ่ยวกับการยื ่นคำขอรับชำระหนี้   

การสอบสวนพยานหลักฐาน และการแจ้งคำส่ังคำขอรับชำระหนี้ (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๒๑) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๒๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 (๒) การเปิดช่องทางให้มีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวยความสะดวก

ต่อท่าน (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๐๒) 

 (๓) การประชุมเจ้าหนี ้ในคดีฟื ้นฟูกิจการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการอำนวย 

ความสะดวกต่อท่าน (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๐๒) 

 (๔) การยื่นคำขอรับชำระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้

ทราบ (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๒๔) 

 (๕) การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน และให้ความเป็นธรรม 

ทุกฝ่าย (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๑๓) 

 (๖) การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้มากกว่าการท่ีให้ลูกหนี้ล้มละลาย 

(คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๑๙) 

โดยผลการวิเคราะห์เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจทุกคนมีความคิดเห็นต่อระดับการ

ปฏิบัติจริงของกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้อยู่ในระดับท่ีแย่กว่าระดับความคาดหวังในข้อคำถามท่ี (๑) 

(๓)-(๔) และ (๖) ด้วยค่าความแตกต่างท่ีปรากฏให้เห็นนั้นมีค่าเป็น “ลบ” ดังคะแนนค่าเฉล่ียท่ีระบุไว้ในข้างต้น 

ในขณะที ่ข้อคำถามที ่ (๒) และ (๕) มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติจริงอยู ่ในระดับท่ีดีกว่าระดับ 

ความคาดหวัง ด้วยค่าความแตกต่างท่ีปรากฏให้เห็นนั้นมีค่าเป็น “บวก” ดังคะแนนค่าเฉล่ียท่ีระบุไว้ในข้างต้น 

 กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

ในส่วนของระดับความคาดหวังต่อกระบวนการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี พบว่า ผู ้ตอบ 

แบบสำรวจมีความคาดหวังต่อประเด็น ผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อ

ผู้ใดมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ๙.๒๘ รองลงมาคือ ท่านสามารถตัดสินใจในการเจรจาข้อตกลงกับคู่ความ  

อีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ และประเด็นการเข้าสู ่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ ไม่ยุ ่งยาก ไม่มี

ค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหาหนี้ได้ ในสัดส่วนที่เท่ากัน ที่คะแนนเฉลี่ย ๙.๒๕ ถัดมาคือ  ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้คำแนะนำเบื้องต้น เพื่อหาทางออกท่ีดีและเหมาะสม

ให้กับท่านได้ คะแนนเฉล่ีย ๙.๑๙ จากนั้นประเด็นการไกล่เกล่ียฯ เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีทำให้ท่านสามารถเจรจา

หาข้อยุติร่วมกันได้ คะแนนเฉลี่ย ๙.๑๘ และประเด็นสถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยฯ มีความเหมาะสมต่อ  

การเจรจา ซึ่งมีคะแนนเฉล่ียคือ ๙.๑๗ ตามลำดับ ขณะท่ีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานจริงในการเข้ารับ

บริการนั้นพบว่าได้ให้ความคิดเห็นต่อประเด็นท่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส และไม่เอื้อ

ประโยชน์ต่อผู้ใดมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๙.๕๐ รองลงมาเป็นประเด็นท่านสามารถตัดสินใจในการเจรจา



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๒๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ข้อตกลงกับคู่ความอีกฝ่ายหนึ ่งได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ คะแนนเฉลี่ย ๙.๔๘ ประเด็นการเข้าสู่

กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ ไม่ยุ ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหาหนี้ได้ คะแนนเฉลี่ย ๙.๔๓ ประเด็น  

ผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ีแจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี ให้คำแนะนำเบ้ืองต้น เพื่อหาทางออก

ที่ดีและเหมาะสมให้กับท่านได้ คะแนนเฉลี่ย ๙.๓๕ การไกล่เกลี่ยฯ เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถ

เจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้ คะแนนเฉล่ีย ๙.๓๑ ตามลำดับ 

และเมื ่อนำเอาค่าเฉลี ่ยของระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงมาลบด้วยค่าเฉลี ่ยของระดับ 

ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีจะทำให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติ

จริงและระดับความคาดหวัง (คอลัมน์ที ่ ๑๐ “[๒] - [๑] ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริง และ 

ความคาดหวัง”) ในข้อคำถามของกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี ท้ัง ๙ ข้อ มีคะแนนเฉล่ียดังนี้  

 (๑) การยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีผ่านช่องทางต่างๆ เป็นการอำนวย  

ความสะดวก (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๐๗) 

 (๒) สถานท่ีในการจัดไกล่เกล่ียฯ มีความเหมาะสมต่อการเจรจา (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๐๕) 

 (๓) การไกล่เกล่ียฯ เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีทำให้ท่านสามารถเจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้ (คะแนน

ค่าเฉล่ีย ๐.๑๒) 

 (๔) การเล่ือนนัดไกล่เกล่ียข้อพิพาท มีประโยชน์และให้โอกาสในการเจรจา เพื่อให้ได้ข้อตกลง

ท่ีเหมาะสม (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๐๕) 

 (๕) ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้คำแนะนำ

เบ้ืองต้น เพื่อหาทางออกที่ดีและเหมาะสมให้กับท่านได้ (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๑๕) 

 (๖) ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด (คะแนน

ค่าเฉล่ีย ๐.๒๒) 

 (๗) ท่านสามารถยื่นข้อเสนอในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี (คะแนนค่าเฉล่ีย  

๐.๑๓) 

 (๘) ท่านสามารถตัดสินใจในการเจรจาข้อตกลงกับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างสมัครใจและ

เป็นอิสระ (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๒๓) 

 (๙) การเข้าสู ่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ ไม่ยุ ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหาหนี้ได้ 

(คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๑๗) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๒๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจทุกคนมีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติจริงของ

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีอยู่ในระดับท่ี ดีกว่าระดับความคาดหวังในทุกประเด็น ด้วย 

ค่าความแตกต่างท่ีปรากฏให้เห็นนั้นมีค่าเป็น “บวก” ดังคะแนนค่าเฉล่ียท่ีระบุไว้ในข้างต้น 

 กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

ในส่วนของระดับความคาดหวังต่อกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายพบว่า 

ผู้ตอบแบบสำรวจมีความคาดหวังต่อประเด็นความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉล่ียส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้

เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๙.๔๔ รองลงมาคือ ประเด็นความถูกต้องในการจัดทำบญัชี

รับจ่ายและบัญชีแบ่งทรัพย์สิน คะแนนเฉล่ีย ๙.๔๑ ถัดมาคือ ประเด็นความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอด

หนี้ต่าง ๆ คะแนนเฉล่ีย ๙.๔๐ ประเด็นการได้รับแจ้งขั้นตอน วิธีการ สิทธิในการตรวจสอบ และคัดค้านบัญชี

รับจ่าย หรือบัญชีแบ่งทรัพย์สิน คะแนนเฉลี่ย ๙.๓๔ และประเด็นการจ่ายเงินจากการเฉลี่ยทรัพย์ในคดี

ล้มละลายผ่านระบบ E-Payment ทำให้ท่านได้รับความสะดวกและรวดเร็ว คะแนนเฉลี่ย ๙.๒๖ ตามลำดับ 

ขณะที่ความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานจริงในการเข้ารับบริการนั้นพบว่าได้ให้ความคิดเห็นต่อประเด็น

ความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉลี่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ว่ามีการปฏิบัติจริง

มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๙.๕๗ รองลงมาเป็นประเด็นความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชีแบ่ง

ทรัพย์สิน ประเด็นความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหนี้ต่าง ๆ ประเด็นการจ่ายเงินจากการเฉล่ียทรัพย์

ในคดีล้มละลายผ่านระบบ E-Payment ทำให้ท่านได้รับความสะดวกและรวดเร็ว และประเด็นการได้รับแจ้ง

ขั้นตอน วิธีการ สิทธิในการตรวจสอบ และคัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชีแบ่งทรัพย์สิน ซึ่งมีคะแนนเฉล่ีย 

๙.๔๔ ๙.๓๘ ๙.๒๙ และ ๙.๑๘ ตามลำดับ 

และเมื ่อนำเอาค่าเฉลี ่ยของระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงมาลบด้วยค่าเฉลี ่ยของระดับ 

ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีจะทำให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติ

จริงและระดับความคาดหวัง (คอลัมน์ที ่ ๑๐ “[๒] - [๑] ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริง และ 

ความคาดหวัง”) ในข้อคำถามของกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายทั้ง ๕ ข้อ มีคะแนน

เฉล่ียดังนี้  

 (๑) การได้รับแจ้งขั้นตอน วิธีการ สิทธิในการตรวจสอบ และคัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชี

แบ่งทรัพย์สิน (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๑๖) 

 (๒) ความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหนี้ต่าง ๆ (คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๐๒) 

 (๓) ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชีแบ่งทรัพย์สิน (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๐๒) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๒๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 (๔) ความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉลี่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื ่อชำระหนี้ให้แก่

เจ้าหนี้ (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๑๒) 

 (๕) การจ่ายเงินจากการเฉล่ียทรัพย์ในคดีล้มละลายผ่านระบบ E-Payment ทำให้ท่านได้รับ

ความสะดวกและรวดเร็ว (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๐๒) 

โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจทุกคนมีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติจริงของ

กระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลายอยู่ในระดับท่ีแย่กว่าระดับความคาดหวังในข้อคำถามท่ี 

(๑) และ (๒) ด้วยค่าความแตกต่างที่ปรากฏให้เห็นนั้นมีค่าเป็น “ลบ” ดังคะแนนค่าเฉล่ียที่ระบุไว้ในข้างต้น 

ในขณะที่ข้อคำถามที่ (๓)-(๕) มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับท่ีดีกว่าระดับความคาดหวัง 

ด้วยค่าความแตกต่างท่ีปรากฏให้เห็นนั้นมีค่าเป็น “บวก” ดังคะแนนค่าเฉล่ียท่ีระบุไว้ในข้างต้น 

 กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด 

ในส่วนของระดับความคาดหวังต่อกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด พบว่า ผู้ตอบ 

แบบสำรวจมีความคาดหวังต่อประเด็นเจ้าหน้าที่ที่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม โปร่งใส และ

ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด คะแนนเฉล่ีย ๙.๓๒ รองลงมาคือ ประเด็นความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในประกาศ

ขายทอดตลาด คะแนนเฉลี่ย ๙.๒๘ ประเด็นความสามารถในการทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาดได้อยา่ง

สะดวก และง่ายต่อการเข้าถึง คะแนนเฉล่ีย ๙.๒๗ ถัดมาเป็นประเด็นความสมเหตุสมผลและความน่าเช่ือถือใน

การประเมินราคาของทรัพย์ท่ีขายทอดตลาด คะแนนเฉล่ีย ๙.๒๕ ประเด็นระยะเวลาท่ีประกาศขายทอดตลาด

ก่อนถึงวันขายมีความเหมาะสม และประเด็นการอธิบายหลักเกณฑ์ขั้นตอน วิธีการ คำแนะนำ คำเตือนและ  

ข้อสัญญาในประกาศขายทอดตลาดมีความชัดเจนและง่ายต่อการทำความเข้าใจ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน

สัดส่วนท่ีเท่ากันคือ ๙.๒๔ ขณะท่ีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานจริงในการเข้ารับบริการนั้นพบว่า ได้ให้

ความคิดเห็นต่อประเด็นเจ้าหน้าท่ีท่ีทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์

ต่อผู้ใดมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๙.๖๒ รองลงมาเป็นประเด็นสามารถทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาดได้

อย่างสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึง และประเด็นการอธิบายหลักเกณฑ์ขั้นตอน วิธีการ คำแนะนำ คำเตือนและ

ข้อสัญญาในประกาศขายทอดตลาดมีความชัดเจนและง่ายต่อการทำความเข้าใจ ในสัดส่วนท่ีเท่ากันท่ีคะแนน

เฉลี่ย ๙.๓๘ ส่วนประเด็นความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในประกาศขายทอดตลาด ประเด็นระยะเวลาท่ี

ประกาศขายทอดตลาดก่อนถึงวันขายมีความเหมาะสม และประเด็นความสมเหตุสมผลและความน่าเช่ือถือใน

การประเมินราคาของทรัพย์ท่ีขายทอดตลาด มีคะแนนเฉล่ีย ๙.๓๗ และ ๙.๒๒ ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน ตามลำดับ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๒๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

และเมื ่อนำเอาค่าเฉลี ่ยของระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงมาลบด้วยค่าเฉลี ่ยของระดับ 

ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีจะทำให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติ

จริงและระดับความคาดหวัง (คอลัมน์ที ่ ๑๐ “[๒] - [๑] ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริง และ 

ความคาดหวัง”) ในข้อคำถามของกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ท้ัง ๘ ข้อ มีคะแนนเฉล่ีย

ดังนี้  

 (๑) สามารถทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาดได้อย่างสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึง 

(คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๑๑) 

 (๒) ระยะเวลาที่ประกาศขายทอดตลาดก่อนถึงวันขายมีความเหมาะสม (คะแนนค่าเฉล่ีย  

-๐.๐๓) 

 (๓) ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในประกาศขายทอดตลาด (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๐๙) 

 (๔) คดีที่มีการงดการขายมีการประกาศแจ้งสาเหตุงดขายได้อย่างชัดเจน (คะแนนค่าเฉล่ีย  

-๐.๓๕) 

 (๕) ความสมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือในการประเมินราคาของทรัพย์ที่ขายทอดตลาด 

(คะแนนค่าเฉล่ีย -๐.๐๓) 

 (๖) การอธิบายหลักเกณฑ์ขั ้นตอน วิธีการ คำแนะนำ คำเตือนและข้อสัญญาในประกาศ 

ขายทอดตลาดมีความชัดเจนและง่ายต่อการทำความเข้าใจ (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๑๔) 

 (๗) เจ้าหน้าท่ีท่ีทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อ

ผู้ใด (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๓๐) 

 (๘) ความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ ต้ังแต่การลงทะเบียน วางหลักประกัน ชำระราคา 

ขอขยายเวลาวางเงิน หรือการโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๐๑) 

โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจทุกคนมีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติจริงของ

กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดอยู่ในระดับที่แย่กว่าระดับความคาดหวังในข้อคำถามที่ (๒) 

(๔) และ (๕) ด้วยค่าความแตกต่างที่ปรากฏให้เห็นนั้นมีค่าเป็น “ลบ” ดังคะแนนค่าเฉลี่ยที่ระบุไว้ในข้างต้น 

ในขณะที่ข้อคำถามที่ (๑) (๓) และ (๖)-(๘) มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับท่ีดีกว่าระดับ

ความคาดหวัง ด้วยค่าความแตกต่างท่ีปรากฏให้เห็นนั้นมีค่าเป็น “บวก” ดังคะแนนค่าเฉล่ียท่ีระบุไว้ในข้างต้น 

 กระบวนการวางทรัพย์ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๒๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ในส่วนของระดับความคาดหวังต่อกระบวนการวางทรัพย์ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจมีความคาดหวัง

ต่อประเด็นการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้ท่านมั่นใจว่าหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ได้มากที่สุด โดย 

มีคะแนนเฉลี่ย ๙.๑๔ รองลงมาคือ ประเด็นการเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงานบังคับคดี  

ทั่วประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน ประเด็นเจ้าหน้าที่มีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการ  

ด้วยความเต็มใจ ประเด็นเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ชี้แจงขั้นตอน วิธีการวางทรัพย์ และให้คำแนะนำได้อย่าง

ชัดเจน ประเด็นกระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีมีความสะดวก รวดเร็ว และประเด็นช่องทาง  

การประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์ท่ีมีอยู่เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้ข่าวสารของท่าน โดนมีคะแนนเฉล่ีย 

๙.๑๑ ๙.๐๙ ๙.๐๖ ๙.๐๔ และ ๙.๐๒ ตามลำดับ ขณะท่ีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานจริง ใน 

การเข้ารับบริการนั้นพบว่า ได้ให้ความคิดเห็นต่อประเด็นการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้ท่านมั่นใจว่า

หลุดพ้นจากการเป็นหนี้ได้มากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย ๙.๓๕ รองลงมาเป็นประเด็นเจ้าหน้าท่ีมีความเป็นมืออาชีพ 

และให้บริการด้วยความเต็มใจ ประเด็นเจ้าหน้าที ่ให้คำปรึกษา ชี ้แจงขั ้นตอน วิธ ีการวางทรัพย์ และ  

ให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน และประเด็นการเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงานบังคับคดีท่ัวประเทศ 

เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน มีคะแนนเฉลี่ย ๙.๒๘ เท่ากัน ประเด็นกระบวนการวางทรัพย์ของ 

กรมบังคับคดีมีความสะดวก รวดเร็ว คะแนนเฉล่ีย ๙.๑๑ และท้ายท่ีสุดคือประเด็นช่องทางการประชาสัมพันธ์

ด้านการวางทรัพย์ท่ีมีอยู่เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้ข่าวสารของท่าน คะแนนเฉล่ีย ๙.๐๔ ตามลำดับ 

และเมื ่อนำเอาค่าเฉลี ่ยของระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงมาลบด้วยค่าเฉลี ่ยของระดับ 

ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีจะทำให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติ

จริงและระดับความคาดหวัง (คอลัมน์ที ่ ๑๐ “[๒] - [๑] ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริง และ 

ความคาดหวัง”) ในข้อคำถามของกระบวนการวางทรัพย์ ท้ัง ๖ ข้อ มีคะแนนเฉล่ียดังนี้ 

 (๑) ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์ท่ีมีอยู่เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้ข่าวสาร

ของท่าน (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๐๒) 

 (๒) เจ้าหน้าท่ีให้คำปรึกษา ช้ีแจงขั้นตอน วิธีการวางทรัพย์ และให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน 

(คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๒๒) 

 (๓) การวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้ท่านมั่นใจว่าหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ได้ (คะแนน

ค่าเฉล่ีย ๐.๒๑) 

 (๔) เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการด้วยความเต็มใจ (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๒๒) 

 (๕) กระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีมีความสะดวก รวดเร็ว (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๐๘) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๒๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 (๖) การเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ เป็นการอำนวย

ความสะดวกต่อท่าน (คะแนนค่าเฉล่ีย ๐.๑๗) 

โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจทุกคนมีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติจริงของ

กระบวนการวางทรัพย์ อยู่ในระดับท่ีดีกว่าระดับความคาดหวังในทุกประเด็น ด้วยค่าความแตกต่างท่ีปรากฏให้

เห็นนั้นมีค่าเป็น “บวก” ดังคะแนนค่าเฉล่ียท่ีระบุไว้ในข้างต้น 

ตาราง ๖๖ ระดับความพึงพอใจโดยรวมในการรับบริการจากกระบวนการบังคับคดี 

กระบวนการ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม ๙.๒๓ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๔ 

กระบวนการบังคับคดีแพ่ง  ๙.๑๓ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๒ 

กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย  ๘.๘๓ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๑ 

กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี  ๙.๐๒ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๘ 

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  ๙.๒๑ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๓ 

กระบวนการการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย  

๙.๐๔ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๓๔ 

กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด  ๙.๐๖ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๑ 

กระบวนการวางทรัพย์  ๘.๙๗ ๓.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๔๓ 

 

จากตาราง ๖๖ ระดับความพึงพอใจโดยรวมในการรับบริการจากกระบวนการบังคับคดี แสดงให้เห็น

ว่า ผู้ตอบแบบสำรวจมีระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการของกระบวนการบังคับคดีในภาพรวมเฉล่ีย ๙.๒๓ 

คะแนน และเมื่อจำแนกตามกระบวนการนั้นพบว่า ได้มีระดับความพึงพอใจในกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท

ชั้นบังคับคดี คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๙.๒๑ คะแนน รองลงมาคือ พึงพอใจในกระบวนการบังคับคดีแพ่ง ค่าเฉล่ีย 

๙.๑๓ จากนั้นเป็นกระบวนการการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ค่าเฉล่ีย ๙.๐๖ คะแนน กระบวนการ

การติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ค่าเฉล่ีย ๙.๐๔ คะแนน กระบวนการการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

ค่าเฉล่ีย ๙.๐๒ คะแนน กระบวนการการวางทรัพย์ ค่าเฉล่ีย ๘.๙๗ คะแนน และสุดท้ายคือ กระบวนการบังคับ

คดีล้มละลาย  มีค่าเฉล่ีย ๘.๘๓ ตามลำดับ  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๒๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๖๗ ความพึงพอใจในการเข้ารับบริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง ๑๒ เดือนท่ีผ่านมา 

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๑. สถานที่น่ังรอ หรือน่ังรับบริการ  ๗.๖๖ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๘๗ 

๒. การมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ ๗.๙๔ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๘๗ 

๓. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ  ๗.๘๒ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๘๒ 

๔. การมีบริการแสดงสถานะการทำงานของเจ้าหน้าท่ี ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๖๙ 

 

จากตาราง ๖๗ ความพึงพอใจในการเข้ารับบริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง ๑๒ เดือนท่ี

ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมากต่อสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก

เมื่อเข้ารับบริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วให้ความพึงพอใจ 

ในด้านการมีบริการแสดงสถานะการทำงานของเจ้าหน้าที่มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๘.๐๐ คะแนน นอกนั้นเป็น  

ความพึงพอใจในด้านการมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ และด้านสถานท่ี  

นั่งรอ หรือนั่งรับบริการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย ๗.๙๔ ๗.๘๒ และ ๗.๖๖ คะแนน ตามลำดับ 

ตาราง ๖๘ ความคิดเห็นต่อการเปรียบเทียบการทำงานของเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีในอดีตท่ีผ่านมากับปัจจุบัน 

การทำงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี จำนวน (คน) ร้อยละ 

๑. ดีข้ึน ๑,๖๔๘ ๖๑.๓๑ 

๒. เหมือนเดิม ๗๙๓ ๒๙.๕๐ 

๓. แย่ลง ๘๕ ๓.๑๖ 

๔. ไม่มีความเห็นเน่ืองจากเพ่ิงเคยใช้บริการ (ไม่นาน ไม่ถึง ๑๒ เดือน) ๑๖๒ ๖.๐๓ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๗๑๖ ๑๐๐.๐๐ 

 

จากตาราง ๖๘ ความคิดเห็นต่อการเปรียบเทียบการทำงานของเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีในอดีตท่ีผ่าน

มากับปัจจุบัน พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๑.๓๑ ระบุว่า เจ้าหน้าท่ีของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน

นั้นมีการทำงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการทำงานในอดีตที่ผ่านมา ส่วนร้อยละ ๒๙.๕๐ กล่าวว่า การทำงานของ

เจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีนั้นเหมือนเดิมหรือไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ และมีเพียงร้อยละ ๓.๑๖ เท่านั้นท่ีระบุว่า 

แย่ลง นอกจากนี้ยังมีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๖.๐๓ ท่ียังไม่มีความเห็นใด ๆ ต่อเรื่องดังกล่าวด้วยเพิ่งเคยใช้

บริการ หรือใช้บริการไม่ถึง ๑๒ เดือน   



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๒๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๖๙ อุปสรรคหรือปัญหาจากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี 

อุปสรรคหรือปัญหา จำนวน (คน) ร้อยละ 

๑. ไม่พบอุปสรรค หรือปัญหา ๑,๕๐๖ ๕๖.๐๑ 

๒. พบอุปสรรค หรือปัญหา ๑,๑๖๖ ๔๓.๓๖ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๗๑๖ ๑๐๐.๐๐ 

 

จากตาราง ๖๙ อุปสรรคหรือปัญหาจากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี แสดง  

ให้เห็นว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๖.๐๑ ไม่พบอุปสรรคหรือปัญหาจากการรับบริการหรือ  

มีส่วนเกี ่ยวข้องกับกรมบังคับคดี อย่างไรก็ตาม ผู ้ตอบแบบสำรวจที ่เหลือร้อยละ ๔๓.๓๖ ก็ได้ระบุ ว่า  

พบอุปสรรค หรือปัญหาจากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดีอันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ 

ดังเช่น อัตรากำลังของบุคลากรไม่เพียงพอกับจำนวนสำนวนคดีที่มีอยู ่ ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากและล่าช้า  

ทั้งในแง่ของระบบงานและกระบวนการทำงาน ช่องทางการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความซับซ้อน 

และยังไม่เสถียรหรือมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอต่อการใช้งาน และสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวกยังคงมี

ไม่ครอบคุลมหรือไม่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถาน

ท่ีต้ังของหน่วยงานและอุปกรณ์/เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น   



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๒๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๕) ผลการสำรวจ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสำรวจ 

 

ภาพประกอบ ๒๙ เพศของผู้ตอบแบบสำรวจ 

 

 

ภาพประกอบ ๓๐ ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสำรวจ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๓๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๓๑ ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสำรวจ 

 

 

ภาพประกอบ ๓๒ อาชีพประจำของผู้ตอบแบบสำรวจ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๓๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๓๓ รายได้ส่วนตัวเฉล่ียต่อเดือนของผู้ตอบแบบสำรวจ 

 

 

ภาพประกอบ ๓๔ รายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนของผู้ตอบแบบสำรวจ  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๓๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 จากภาพประกอบ ๒๙-๓๔ แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน ๒,๗๑๖ คนนั้น 

แสดงให้เห็นว่ามีรายละเอียดของผลการสำรวจดังนี้ 

 ข้อมูลทั่วไปด้านเพศของผู้ตอบแบบสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ ๖๘.๑๕ และเป็น  

เพศหญิง ร้อยละ ๓๑.๘๕ ส่วนในด้านช่วงอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี  

ร้อยละ ๓๖.๒๑ รองลงมาคือ อายุ ๔๑-๕๐ ปี ร้อยละ ๒๖.๘๐ และอายุต่ำกว่า ๓๐ ปี ร้อยละ ๒๐.๗๗ นอกนั้น

เป็นผู้ท่ีอยู่ในช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี และอายุ ๖๑ ปีข้ึนไป ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๙ และร้อยละ ๓.๔๘ ตามลำดับ 

ต่อมาด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจจบระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็น  

ร้อยละ ๗๕.๕๔ รองลงมาคือ ระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และ

อนุปริญญา/ปวส. มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ ๑๔.๔๖ ๔.๑๑ ๓.๖๓ และ ๑.๕๒ ตามลำดับ และจบการศึกษา

ในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๔ และด้านอาชีพประจำ พบว่า ผู้ตอบแบบ

สำรวจมากกว่า ๑ ใน ๒ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๙ รองลงมาคือ ประกอบอาชีพ

อื่น ๆ ร้อยละ ๑๕.๙๐ ถัดมาคือ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ ๖.๐๘ ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 

๕.๗๑ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ ๔.๔๘ เจ้าของกิจการ ร้อยละ ๓.๘๒ และข้าราชการ ร้อยละ ๓.๗๔ 

ตามลำดับ โดยมีส่วนน้อยที่เป็นมีอาชีพเกษตรกร ค้าขายรายย่อย หาบเร่ แผงลอย และเป็นแม่บ้าน/ไม่ได้

ประกอบอาชีพ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๐.๗๘ ๐.๖๓ และ ๐.๓๗ ตามลำดับ 

ข้อมูลท่ัวไปด้านระดับรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มีระดับรายได้

ประมาณ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ร้อยละ ๔๖.๔๕ และส่วนน้อยที่มีรายได้ประมาณ ๔๐ ,๐๐๑ - 

๕๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๓.๑๓ ในขณะที่ข้อมูลทั่วไปด้านระดับรายได้ครอบครัวเฉลี่ย 

ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ ร้อยละ ๓๕.๙๗ มีรายได้ประมาณ ๕๐ ,๐๐๑ – ๖๐,๐๐๐ บาท 

ต่อเดือน และส่วนน้อยมีรายได้ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๓๒ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๓๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๖) ผลการสำรวจในประเด็นการรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี จำแนก

ตามกระบวนการ 

ตาราง ๗๐ ร้อยละการรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี จำแนกตามกระบวนการ 

การรับรู้และความเขา้ใจ 
ต่อบทบาทหน้าที่ของ 

กรมบังคับคดี 

กระบวนการ  

คดีแพ่ง  

คดีล้มละลาย  

การฟื้นฟูกิจการ 
ของลูกหนี้  

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดี  

การติดตามและเฉลี่ย
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  

การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

การวางทรัพย ์ 

๑. บังคับคดีแพ่งตาม 
คำพิพากษา หรือคำสั่งศาล  

๙๖.๔๙ ๘๔.๗๙ ๗๗.๘๗ ๙๖.๔๗ ๙๒.๖๒ ๙๕.๕๓ ๙๖.๑๘ 

๒. บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่ง
ศาล 

๗๔.๒๓ ๙๖.๙๐ ๘๗.๗๐ ๗๕.๙๖ ๙๑.๙๕ ๗๔.๘๖ ๗๐.๒๓ 

๓. ดำเนินการคดีฟ้ืนฟูกิจการ
ตามคำสั่งศาล  

๖๑.๘๐ ๖๗.๓๒ ๙๕.๙๐ ๖๘.๒๗ ๘๑.๒๑ ๖๑.๘๒ ๖๐.๓๑ 

๔. การรับวางทรัพย์จากลูกหน้ี
หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์ 

๗๐.๑๘ ๕๔.๖๕ ๖๓.๙๓ ๗๗.๘๘ ๘๑.๘๘ ๗๒.๐๗ ๘๙.๓๑ 

๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี  

๗๗.๐๓ ๖๑.๙๗ ๖๕.๕๗ ๙๗.๔๔ ๘๓.๘๙ ๗๔.๖๗ ๘๖.๒๖ 

๖. ทำบัญชีแสดงรายการ 
รับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สิน 
เพ่ือจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๗๘.๔๗ ๖๐.๕๖ ๖๘.๘๕ ๘๔.๒๙ ๘๒.๕๕ ๗๗.๒๘ ๘๕.๕๐ 

๗. การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

๘๒.๘๘ ๖๓.๖๖ ๖๙.๖๗ ๘๖.๒๒ ๘๕.๙๑ ๙๗.๐๒ ๙๖.๙๕ 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม (%) ๗๗.๓๐ ๖๙.๙๘ ๗๕.๖๔ ๘๓.๗๙ ๘๕.๗๑ ๗๙.๐๔ ๘๓.๕๓ 

หมายเหตุ:     หมายถึง ค่าเฉลี่ยโดยรวมมากท่ีสุด 

        หมายถึง ค่าเฉลี่ยโดยรวมน้อยที่สุด 

        หมายถึง ประเด็นที่แต่ละกระบวนการมีการรับรู้และเข้าใจมากท่ีสุด 

        หมายถึง ประเด็นที่แต่ละกระบวนการมีการรับรู้และเข้าใจน้อยที่สุด  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๓๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 จากการพิจารณาตาราง ๗๐ ร้อยละการรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 

จำแนกตามกระบวนการ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจท่ีเข้ามารับบริการในกระบวนการบังคับการติดตามและเฉล่ีย

ทรัพย์สินในคดีล้มละลายมีการรับรู ้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดีมากที่สุด ร้อยละ 

๘๕.๗๑ รองลงมาคือ กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี และกระบวนการวางทรัพย์ ร้อยละ ๘๓.๗๙ 

และร้อยละ ๘๓.๕๓ ตามลำดับ ในขณะที่กระบวนการบังคับคดีล้มละลายนั้นมีการรับรู้และความเข้าใจต่อ

บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดีน้อยที่สุด ซึ ่งคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๙๘ ทั้งนี ้ประเด็นที่ผู ้รับบริการในแต่ละ

กระบวนการรับรู ้และเข้าใจมากที่สุด คือ ประเด็นการบังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล และ

ประเด็นการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ส่วนประเด็นที่ผู้รับบริการในแต่ละกระบวนการรับรู้และ

เข้าใจน้อยท่ีสุด คือ การดำเนินการคดีฟื้นฟูกิจการตามคำส่ังศาล 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๓๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๗) ผลการสำรวจในประเด็นการรับรู้บทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดีที่ส่งผลดีหรือ

เป็นประโยชน์ จำแนกตามกระบวนการ 

ตาราง ๗๑ คะแนนเฉลี่ยการรับรู้บทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดีที่ส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์  
จำแนกตามกระบวนการ 

เรื่อง 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง  

คดีล้มละลาย  

การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  

การติดตามและ 
เฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

การวางทรัพย ์ 

๑. ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา 
(เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ีและ
ลูกหน้ีได้ชำระหน้ี) 

๙.๔๙ ๙.๐๕ ๙.๓๒ ๙.๕๒ ๙.๔๙ ๙.๓๑ ๙.๔๗ 

๒. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี เปิดโอกาสให้
เข้าถึงความยุติธรรมอย่าง 
เท่าเทียม อันเป็นการลด 
ความเหลื่อมล้ำในสังคม 

๙.๒๑ ๘.๗๖ ๘.๙๗ ๙.๓๓ ๙.๐๔ ๙.๐๑ ๙.๐๘ 

๓. ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง 
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยการผลักดันทรัพย์สิน 
ออกสู่ระบบ 

๙.๑๑ ๘.๗๓ ๘.๙๒ ๙.๑๒ ๙.๑๕ ๙.๐๓ ๘.๙๑ 

๔. กฎหมายและกระบวนการ
บังคับคดีมคีวามเหมาะสม 
ส่งผลต่อการจัดอันดับ 
ความยากง่ายในการประกอบ
ธุรกิจของนักลงทุนจาก
ต่างประเทศ (Ease of Doing 
Business) ของธนาคารโลก 

๘.๗๐ ๘.๔๔ ๗.๙๗ ๘.๗๑ ๘.๗๓ ๘.๕๖ ๘.๑๕ 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๙.๑๓ ๘.๗๕ ๘.๗๙ ๙.๑๗ ๙.๑๐ ๘.๙๘ ๘.๙๐ 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๓๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

หมายเหตุ:     หมายถึง คะแนนเฉลี่ยโดยรวมมากท่ีสุด 

        หมายถึง คะแนนเฉลี่ยโดยรวมน้อยที่สุด 

        หมายถึง ประเด็นที่แต่ละกระบวนการมีการรับรู้มากท่ีสุด 

        หมายถึง ประเด็นที่แต่ละกระบวนการมีการรับรู้น้อยที่สุด 

 

จากการพิจารณาตาราง ๗๑ คะแนนเฉลี่ยการรับรู้บทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดท่ีี

ส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ จำแนกตามกระบวนการ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจท่ีเข้ามารับบริการในกระบวนการ

การไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี มีการรับรู้ในบทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือ

เป็นประโยชน์มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๙.๑๗ รองลงมาคือ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง และการติดตามและ 

เฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลายคะแนนเฉล่ีย ๙.๑๓ และคะแนนเฉล่ีย ๙.๑๐ ตามลำดับ ในขณะท่ีกระบวนการ

บังคับคดีล้มละลายนั้นรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดีที่ส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์  

น้อยที่สุด ซึ่งคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๘.๗๕ ทั้งนี้ประเด็นที่ผู้รับบริการในแต่ละกระบวนการรับรู้ว่าส่งผลดีหรือ 

เป็นประโยชน์มากที่สุด คือ เรื่องการได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้และลูกหนี้ได้ชำระหนี้)  

ส่วนประเด็นที่ผู้รับบริการในแต่ละกระบวนการรับรู้ว่าส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์น้อยที่สุด  คือ เรื่องกฎหมาย

และกระบวนการบังคับคดีมีความเหมาะสม ส่งผลต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของ  

นักลงทุนจากต่างประเทศ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๓๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๘) ผลการสำรวจในประเด็นความคิดเห็นและความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี จำแนกตาม

กระบวนการ 

ตาราง ๗๒ คะแนนเฉล่ีย ความคิดเห็นและความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี จำแนกตามกระบวนการ 

ความเชื่อมั่นต่อ 
กระบวนการบังคับคดี 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง  

คดีล้มละลาย  

การฟื้นฟูกิจการ 
ของลูกหนี้  

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดี  

การติดตามและเฉลี่ย
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   

การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

การวางทรัพย ์ 

๑. การบังคับคดีโดยภาพรวม  ๙.๑๘ ๘.๗๙ ๘.๗๕ ๙.๒๓ ๙.๐๖ ๙.๑๔ ๙.๐๙ 
๒. การบังคับคดีแพ่ง  ๙.๐๘             
๓. การบังคับคดีล้มละลาย    ๘.๖๖           
๔. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี      ๘.๔๘         
๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี  

      ๘.๘๕       

๖. การติดตามและ 
เฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  

        ๘.๕๑     

๗. การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

          ๙.๑๑   

๘. การวางทรัพย์              ๘.๙๐ 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๙.๑๓ ๘.๗๒ ๘.๖๒ ๙.๐๔ ๘.๗๘ ๙.๑๒ ๙.๐๐ 

 

หมายเหตุ:     หมายถึง คะแนนเฉลี่ยโดยรวมมากท่ีสุด 

        หมายถึง คะแนนเฉลี่ยโดยรวมน้อยที่สุด 

  

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๓๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จากการพิจารณาตาราง ๗๒ คะแนนเฉลี่ย ความคิดเห็นและความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี 

จำแนกตามกระบวนการ พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจที ่เข้ามารับบริการในกระบวนการบังคับคดีแพ่งมี  

ความเชื่อมั ่นต่อกระบวนการบังคับคดีในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๙.๑๓ รองลงมาคือ กระบวนการ 

การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด คะแนนเฉล่ีย ๙.๑๒ และกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี 

คะแนนเฉล่ีย ๙.๐๔ ตามลำดับ ในขณะท่ีกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นั้นมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการ

บังคับคดีในระดับน้อยที่สุด ซึ่งคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๘.๖๒ โดยสามารถระบุถึงค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นและ

ความเชื่อมั ่นต่อกระบวนการบังคับคดีที่จำแนกตามกระบวนการได้ว่า กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมี  

ความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีโดยรวมมากท่ีสุด คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย ๙.๒๓ รองลงมาคือ กระบวนการ

บังคับคดีแพ่ง คะแนนเฉลี่ย ๙.๑๘ กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด คะแนนเฉลี่ย ๙.๑๔ 

กระบวนการวางทรัพย์ คะแนนเฉลี่ย ๙.๐๙ และกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

คะแนนเฉลี่ย ๙.๐๖ ตามลำดับ ในขณะที่กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย และกระบวนการฟื้นฟูกิจการของ

ลูกหนี้ มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีโดยรวมน้อยที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๘.๗๙ และ ๘.๗๕ 

ตามลำดับ จากนั ้นเมื ่อวิเคราะห์ความเชื ่อมั ่นต่อกระบวนการบังคับคดีรายกระบวนการ จำแนกตาม

กระบวนการ จะพบว่า กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดมีความเชื่อมั ่นต่อกระบวนการ

กระบวนการประมูลซื ้อทรัพย์/การขายทอดตลาดมากท่ีสุด คะแนนเฉลี ่ย ๙.๑๑ รองลงมาคือ การท่ี

กระบวนการแพ่งมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการแพ่ง คะแนนเฉลี่ย ๙.๐๘ นอกนั้นเป็นการที่กระบวนการวาง

ทรัพย์ กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย กระบวนการติดตามและ

เฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย และกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการของ

ตนเองคิดเป็นคะแนนเฉล่ีย ๘.๙๐ ๘.๘๕ ๘.๖๖ ๘.๕๑ และ ๘.๔๘ ตามลำดับ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๓๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ๙) ผลการสำรวจในประเด็นความคาดหวัง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี จำแนกตามกระบวนการ 

ตาราง ๗๓ คะแนนเฉล่ียความคาดหวัง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบงัคับคดี จำแนกตามกระบวนการ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

กระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม 
๑. การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ 
กรมบังคับคดีที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม 
มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชน
อย่างมีคุณภาพ” 

๙.๒๓ ๙.๑๙ ๙.๒๗ ๙.๑๖ ๙.๒๘ ๙.๑๔ ๙.๑๗ ๙.๑๖ ๙.๒๓ ๙.๑๐ ๙.๐๗ ๙.๐๒ ๘.๘๖ ๘.๙๔ 

๒. การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าท่ีเพียงพอ วัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยี มีความทันสมัย พร้อม
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๙.๑๖ ๘.๕๘ ๙.๑๑ ๘.๖๘ ๙.๒๐ ๘.๕๖ ๙.๐๙ ๘.๗๔ ๙.๑๘ ๘.๕๗ ๙.๐๓ ๘.๔๙ ๘.๘๔ ๘.๓๙ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๔๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๓. อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี  

๙.๒๘ ๙.๒๓ ๙.๒๘ ๙.๑๖ ๙.๒๗ ๙.๑๕ ๙.๑๗ ๙.๓๑ ๙.๓๐ ๘.๙๘ ๙.๑๑ ๙.๐๐ ๙.๐๑ ๘.๙๐ 

๔. ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี  ๙.๓๑ ๙.๓๐ ๙.๓๒ ๙.๒๑ ๙.๓๓ ๙.๑๗ ๙.๒๑ ๙.๓๑ ๙.๒๙ ๙.๑๑ ๙.๑๙ ๙.๑๔ ๘.๙๕ ๘.๙๓ 
๕. มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/แอปพลิเคชัน  

๙.๑๕ ๘.๗๑ ๙.๒๐ ๘.๘๒ ๙.๑๙ ๘.๖๑ ๙.๐๕ ๘.๘๖ ๙.๑๗ ๘.๘๑ ๘.๙๘ ๘.๕๑ ๘.๘๓ ๘.๔๓ 

๖. ความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการดำเนินการ
และการบริการ  

๙.๔๒ ๙.๕๔ ๙.๔๓ ๙.๔๑ ๙.๓๒ ๙.๒๗ ๙.๒๖ ๙.๔๕ ๙.๓๖ ๙.๒๙ ๙.๒๘ ๙.๔๑ ๙.๑๑ ๙.๓๓ 

๗. ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและ 
การให้บริการ  

๙.๔๒ ๙.๖๕ ๙.๔๐ ๙.๔๓ ๙.๓๔ ๙.๔๐ ๙.๒๙ ๙.๖๓ ๙.๓๑ ๙.๓๗ ๙.๒๓ ๙.๓๙ ๙.๐๖ ๙.๒๐ 

๘. ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค  

๙.๔๐ ๙.๕๓ ๙.๔๒ ๙.๔๕ ๙.๓๔ ๙.๔๐ ๙.๒๗ ๙.๔๙ ๙.๒๘ ๙.๓๔ ๙.๒๒ ๙.๒๔ ๙.๐๕ ๙.๑๗ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๔๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๙. เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ 
โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรือการจัดประชุม  
เป็นต้น  

๙.๒๖ ๙.๐๓ ๙.๓๓ ๙.๑๗ ๙.๓๓ ๙.๑๘ ๙.๑๓ ๙.๑๖ ๙.๑๘ ๙.๐๗ ๙.๐๙ ๘.๘๑ ๘.๙๒ ๘.๘๔ 

๑๐. การจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ 
แนะนำ ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น  

๙.๒๗ ๙.๐๒ ๙.๒๖ ๙.๑๗ ๙.๓๑ ๘.๙๔ ๙.๑๒ ๙.๑๙ ๙.๑๙ ๘.๙๒ ๙.๐๕ ๘.๗๘ ๘.๙๔ ๘.๗๗ 

๑๑. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเก่ียวกับ
ข้ันตอนหรือวิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อ
การเข้าใจ 

๙.๒๔ ๙.๐๒ ๙.๒๘ ๙.๑๕ ๙.๒๗ ๘.๘๒ ๙.๑๑ ๙.๐๙ ๙.๒๕ ๙.๐๖ ๙.๐๕ ๘.๗๗ ๘.๘๙ ๘.๖๔ 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๙.๒๘ ๙.๑๖ ๙.๓๐ ๙.๑๗ ๙.๒๙ ๙.๐๖ ๙.๑๗ ๙.๒๒ ๙.๒๕ ๙.๐๖ ๙.๑๒ ๘.๙๖ ๘.๙๕ ๘.๘๗ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๔๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๑. กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

๑. การแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง  และ
เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย  

๙.๔๓ ๙.๖๐ 
              

          
๒. การแจ้งการยึดทรัพย์มีความรวดเร็ว  ๙.๓๔ ๙.๑๔                         
๓ . การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง 
และเป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย  

๙.๔๐ ๙.๕๔ 
              

          
๔. การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องมีความรวดเร็ว  ๙.๓๖ ๙.๓๑                         
๕. พนักงานเดินหมายสามารถส่งหมายให้แก่
คู่ความได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

๙.๓๕ ๙.๒๗ 
              

          
๖. กรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดี
เป็นไปอย่างเหมาะสม 

๙.๓๔ ๙.๑๕ 
              

          



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๔๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๗. การดำเนินการบังคับคดี มีความเป็นธรรม 
โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด  

๙.๔๕ ๙.๖๓ 
              

          
๘. ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการ 
รับจ่ายเงิน  

๙.๔๔ ๙.๖๙ 
              

          
๙. ศูนย์ One Stop Service มีความสะดวกใน 
การติดต่อขอรับบริการ (เฉพาะสำนักงานฯ ๑- ๖ 
ในส่วนกลางเท่าน้ัน) 

๙.๓๑ ๘.๙๙ 
              

          
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๙.๓๘ ๙.๓๗             

๒. กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 
ฝ่ายลูกหน้ี                           

๑. การรับทราบหมายเรียกลูกหน้ีให้มารายงานตัว
และการไปไต่สวนที่ศาล  

    
๙.๑๓ ๘.๙๕ 

          
          



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๔๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๒. การรวบรวมทรัพย์สินและการจัดการ 
ทรัพย์สินลูกหน้ีมีความเป็นธรรม โปร่งใส  
และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด  

    
๙.๓๘ ๙.๐๔ 

          
          

๓. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจง สิทธิ หน้าท่ี
ของลูกหน้ี ข้ันตอน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

    
๙.๓๖ ๙.๐๔ 

          
          

๔. การพิจารณาอนุญาตให้ลูกหน้ีเดินทางออก 
นอกประเทศ และการกำหนดให้รายงานตัวต่อ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามข้ันตอนและ
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

    

๙.๒๖ ๘.๗๘ 

          

          
๕. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงข้ันตอน และ
ให้คำแนะนำในการขอรับเงินค่าเลี้ยงชีพ 

    
๙.๔๕ ๙.๓๖ 

          
          



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๔๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๖. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ 
และข้ันตอนในการได้รับการปลดจากล้มละลาย
ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด 

    
๙.๓๔ ๙.๒๖ 

          
          

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม   ๙.๓๒ ๙.๐๗           
ฝ่ายเจ้าหน้ี                             

๗. การทราบประกาศโฆษณาคำสัง่พิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา 
จากเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ 

    
๙.๓๙ ๙.๑๘ 

          
          

๘. การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหน้ี  
หรือนัดไต่สวนลูกหน้ีโดยเปิดเผย เป็นต้น 

    
๙.๓๒ ๙.๐๓ 

          
          



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๔๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๙. การได้รับคำชี้แจงข้ันตอน ระยะเวลา วิธีการ
เก่ียวกับการย่ืนคำขอรับชำระหน้ี และ 
การสอบสวนพยานหลักฐาน 

    
๙.๓๔ ๘.๙๖ 

          
          

๑๐. การรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สิน
ของลูกหน้ี และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหน้ี  
มีความเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้องตาม
กฎหมาย 

    

๙.๓๔ ๙.๒๔ 

          

          
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม   ๙.๓๕ ๙.๑๐           

๓. กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี  

ฝ่ายลูกหน้ี                             
๑. การฟ้ืนฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหน้ี
สามารถดำเนินต่อไปได้  

        
๙.๔๔ ๙.๘๑ 

      
          



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๔๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๒. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่
การล้มละลาย  

        
๙.๔๘ ๙.๘๑ 

      
          

๓. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีเป็นช่องทางหน่ึงที่
ทำให้ลูกหน้ีชำระหน้ีให้กับเจ้าหน้ีได้  

        
๙.๔๓ ๙.๘๙ 

      
          

๔. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี สามารถช่วยลด
ปัญหาการว่างงานได้ส่วนหน่ึง  

        
๙.๓๗ ๙.๖๕ 

      
          

๕. แผนฟ้ืนฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่
ประชุมเจ้าหน้ี มีความเป็นธรรม  

        
๙.๔๔ ๙.๕๗ 

      
          

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม     ๙.๔๓ ๙.๗๕         

ฝ่ายเจ้าหน้ี                             



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๔๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๖. การได้รับคำชี้แจงข้ันตอน ระยะเวลา วิธีการ
เก่ียวกับการย่ืนคำขอรับชำระหน้ี การสอบสวน
พยานหลักฐาน และการแจ้งคำสั่งคำขอรับชำระ
หน้ี 

        

๙.๑๑ ๘.๙๐ 

      

          
๗. การเปดิช่องทางให้มีการย่ืนคำขอรับชำระหน้ี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อ
ท่าน 

        
๙.๒๔ ๙.๒๖ 

      
          

๘. การประชุมเจ้าหน้ีในคดีฟ้ืนฟูกิจการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการอำนวยความสะดวกต่อ
ท่าน 

        
๙.๒๒ ๙.๒๐ 

      
          

๙. การย่ืนคำขอรับชำระหน้ี เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์จะมีการแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหน้ีทราบ 

        
๙.๒๔ ๙.๐๐ 

      
          



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๔๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๑๐. การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เป็นไปตามข้ันตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย 

        
๙.๒๙ ๙.๔๒ 

      
          

๑๑. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีช่วยให้เจ้าหน้ี
ได้รับชำระหน้ีมากกว่าการที่ให้ลูกหน้ีล้มละลาย 

        
๙.๒๐ ๙.๐๑ 

      
          

คะแนนเฉลี่ย     ๙.๒๒ ๙.๑๓         
๔. กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
๑. การย่ืนคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดีผ่านช่องทางต่าง ๆ  
เป็นการอำนวยความสะดวก 

            
๙.๑๔ ๙.๒๑ 

  
          

๒. สถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยฯ มีความเหมาะสม
ต่อการเจรจา 

            
๙.๑๗ ๙.๒๒ 

  
          



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๕๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๓. การไกล่เกลี่ยฯ เป็นทางเลือกหน่ึงที่ทำให้ท่าน
สามารถเจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้ 

            
๙.๑๘ ๙.๓๑ 

  
          

๔. การเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีประโยชน์
และให้โอกาสในการเจรจา เพ่ือให้ได้ข้อตกลงที่
เหมาะสม 

            
๙.๑๖ ๙.๒๒ 

  
          

๕. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงข้ันตอน วิธีการ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้คำแนะนำ
เบื้องต้น เพ่ือหาทางออกท่ีดีและเหมาะสม 
ให้กับท่านได้ 

            

๙.๑๙ ๙.๓๕ 

  

          
๖. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส 
และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด 

            
๙.๒๘ ๙.๕๐ 

  
          



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๕๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๗. ท่านสามารถย่ืนข้อเสนอในการเจรจาไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

            
๙.๑๖ ๙.๒๙ 

  
          

๘. ท่านสามารถตัดสินใจในการเจรจาข้อตกลงกับ
คู่ความอีกฝ่ายหน่ึงได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ 

            
๙.๒๕ ๙.๔๘ 

  
          

๙. การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ ไม่ยุ่งยาก  
ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหาหน้ีได้ 

            
๙.๒๕ ๙.๔๓ 

  
          

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม       ๙.๒๐ ๙.๓๓       
๕. กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

๑. การได้รับแจ้งข้ันตอน วิธีการ สิทธิใน 
การตรวจสอบ และคัดค้านบัญชีรับจ่าย  
หรือบัญชีแบ่งทรัพย์สิน 

                
๙.๓๔ ๙.๑๘ 

        



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๕๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๒. ความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหน้ี 
ต่าง ๆ 

                
๙.๔๐ ๙.๓๘ 

        
๓ . ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่าย 
และบัญชีแบ่งทรัพย์สิน  

                
๙.๔๑ ๙.๔๔ 

        
๔. ความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉลี่ยส่วนแบ่ง
ทรัพย์สินของลูกหน้ีเพ่ือชำระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ี  

                
๙.๔๔ ๙.๕๗ 

        
๕. การจ่ายเงินจากการเฉลี่ยทรัพย์ในคดี
ล้มละลายผ่านระบบ E-Payment ทำให้ท่าน
ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว  

                
๙.๒๖ ๙.๒๙ 

        
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม         ๙.๓๗ ๙.๓๗     

๖. กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๕๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๑. สามารถทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาดได้
อย่างสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึง 

                  
  

๙.๒๗ ๙.๓๘ 
    

๒. ระยะเวลาท่ีประกาศขายทอดตลาดก่อนถึง 
วันขายมีความเหมาะสม 

                  
  

๙.๒๔ ๙.๒๒ 
    

๓. ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในประกาศ
ขายทอดตลาด 

                  
  

๙.๒๘ ๙.๓๗ 
    

๔. คดีทีม่ีการงดการขายมีการประกาศแจ้ง 
สาเหตุงดขายได้อย่างชัดเจน 

                  
  

๙.๑๖ ๘.๘๒ 
    

๕. ความสมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือ 
ในการประเมินราคาของทรัพย์ที่ขายทอดตลาด 

                  
  

๙.๒๕ ๙.๒๒ 
    



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๕๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๖. การอธิบายหลักเกณฑ์ข้ันตอน วิธีการ 
คำแนะนำ คำเตือนและข้อสัญญาในประกาศ 
ขายทอดตลาดมีความชัดเจนและง่ายต่อ 
การทำความเข้าใจ 

                  

  

๙.๒๔ ๙.๓๘ 

    
๗. เจ้าหน้าท่ีที่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์มี 
ความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ 
ต่อผู้ใด  

                  
  

๙.๓๒ ๙.๖๒ 

    
๘. ความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ ต้ังแต่
การลงทะเบียน วางหลักประกัน ชำระราคา  
ขอขยายเวลาวางเงิน หรือการโอนกรรมสิทธ์ิ ฯลฯ 

                  
  

๙.๑๘ ๙.๒๐ 

    
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม           ๙.๒๔ ๙.๒๗   

๗. กระบวนการวางทรัพย ์



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๕๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๑. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์
ที่มีอยู่เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้ข่าวสารของ
ท่าน 

                  
      

๙.๐๒ ๙.๐๔ 

๒. เจ้าหน้าท่ีให้คำปรึกษา ชี้แจงข้ันตอน วิธีการ
วางทรัพย์ และให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน 

                  
      

๙.๐๖ ๙.๒๘ 

๓. การวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้ 
ท่านมั่นใจว่าหลุดพ้นจากการเป็นหน้ีได้ 

                  
      

๙.๑๔ ๙.๓๕ 

๔. เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการ
ด้วยความเต็มใจ 

                  
      

๙.๐๙ ๙.๓๑ 

๕. กระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี 
มีความสะดวก รวดเร็ว 

                  
      

๙.๐๔ ๙.๑๑ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                ๔๕๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง คดีล้มละลาย 
การฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหน้ี 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์/ 
การขาย

ทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

ความคาดหวัง 

การปฏิบัติจริง 

๖. การเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ เป็นการอำนวย
ความสะดวกต่อท่าน 

                  
      

๙.๑๑ ๙.๒๘ 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม             ๙.๐๘ ๙.๒๓ 

 

หมายเหตุ:     หมายถึง คะแนนเฉลี่ยโดยรวมมากท่ีสุด 

        หมายถึง คะแนนเฉลี่ยโดยรวมน้อยที่สุด 

        หมายถึง ประเด็นที่แต่ละกระบวนการมีความคาดหวัง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี มากท่ีสุด 

        หมายถึง ประเด็นที่แต่ละกระบวนการมีความคาดหวัง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีน้อยที่สุด 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๕๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จากการพิจารณาตาราง ๗๓ คะแนนเฉลี ่ยความคาดหวัง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของ

กระบวนการบังคับคดี จำแนกตามกระบวนการ แสดงให้เห็นว่า  

ระดับความคาดหวัง 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการใน

กระบวนการบังคับคดีล้มละลายมีระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีเมื่อเข้ารับ

บริการกับกรมบังคับคดีในประเด็นต่าง ๆ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๙.๓๐ คะแนน รองลงมาคือ กระบวนการ

ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ คะแนนเฉลี่ย ๙.๒๙ และกระบวนการบังคับคดีแพ่ง คะแนนเฉลี่ย ๙.๒๘ ตามลำดับ 

โดยที่กระบวนการวางทรัพย์มีความคาดหวังต่อประเด็นดังกล่าวน้อยที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๘.๙๕ ทั้งนี้

ประเด็นท่ีผู้รับบริการในแต่ละกระบวนการมีความคาดหวังมากท่ีสุดคือ ประเด็นความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของ

การดำเนินการและการบริการ ส่วนประเด็นที่ผู้รับบริการในแต่ละกระบวนการมีความคาดหวังน้อยที่สุดคือ 

ประเด็นมีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/แอปพลิเคชัน  

ผลการวิเคราะห์กระบวนการบังคับคดีแพ่ง พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจที ่ เข ้ามารับบร ิการใน

กระบวนการบังคับคดีแพ่งมีระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีเมื่อเข้ารับบริการ

กับกรมบังคับคดีในประเด็นต่าง ๆ ของกระบวนการบังคับคดีแพ่ง คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๙.๓๘ คะแนน โดย

ประเด็นที่ผู ้รับบริการในกระบวนการบังคับคดีแพ่งมีความคาดหวังมากที่สุดคือ ประเด็นการดำเนินการ 

บังคับคดี มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด ส่วนประเด็นที่มีความคาดหวังน้อยที่สุดคือ 

ประเด็นศูนย์ One Stop Service มีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ (เฉพาะสำนักงานฯ ๑- ๖ ใน

ส่วนกลางเท่านั้น)  

ผลการวิเคราะห์กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะฝ่ายลูกหนี้ พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจท่ี 

เข้ามารับบริการในกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะฝ่ายลูกหนี้ มรีะดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน

ของกระบวนการบังคับคดีเมื ่อเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดีในประเด็นต่าง ๆ ของกระบวนการบังคับคดี

ล้มละลาย เฉพาะฝ่ายลูกหนี้ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๙.๓๒ คะแนน โดยประเด็นที่ผู้รับบริการในกระบวนการ

บังคับคดีล้มละลาย เฉพาะฝ่ายลูกหนี้ มีความคาดหวังมากท่ีสุดคือ ประเด็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ช้ีแจง

ขั้นตอน และให้คำแนะนำในการขอรับเงินค่าเล้ียงชีพ ส่วนประเด็นท่ีมีความคาดหวังน้อยท่ีสุดคือ ประเด็นการ

รับทราบหมายเรียกลูกหนี้ให้มารายงานตัวและการไปไต่สวนท่ีศาล   



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๕๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจท่ี 

เข้ามารับบริการในกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ มีระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน

ของกระบวนการบังคับคดีเมื ่อเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดีในประเด็นต่าง ๆ ของกระบวนการบังคับคดี

ล้มละลาย เฉพาะฝ่ายลูกหนี้ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๙.๓๕ คะแนน โดยประเด็นที่ผู้รับบริการในกระบวนการ

บังคับคดีล้มละลาย เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ มีความคาดหวังมากที่สุดคือ ประเด็นการทราบประกาศโฆษณาคำส่ัง

พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ ส่วนประเด็นที่มี

ความคาดหวังน้อยที่สุดคือ ประเด็นการรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศ 

นัดประชุมเจ้าหนี้ หรือนัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย เป็นต้น 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายลูกหนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจท่ี 

เข้ามารับบริการในกระบวนการฟื ้นฟูกิจการของลูกหนี้  เฉพาะฝ่ายลูกหนี ้ มีระดับความคาดหวังต่อ 

การปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีเมื่อเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดีในประเด็นต่าง ๆ ของกระบวนการ

ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายลูกหนี้ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๙.๔๓ คะแนน โดยประเด็นที่ผู ้รับบริการ 

ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายลูกหนี้ คาดหวังมากที่สุด คือ ประเด็นการฟื้นฟูกิจการของ

ลูกหนี้ ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่การล้มละลาย ส่วนประเด็นท่ีมีความคาดหวังน้อยท่ีสุดคือ ประเด็นการฟื้นฟูกิจการ

ของลูกหนี้ สามารถช่วยลดปัญหาการว่างงานได้ส่วนหนึ่ง 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจ 

ที ่เข้ามารับบริการในกระบวนการฟื ้นฟูกิจการของลูกหนี้  เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ มีระดับความคาดหวังต่อ 

การปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีเมื่อเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดีในประเด็นต่าง ๆ ของกระบวนการ

ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายลูกหนี้ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๙.๒๒ คะแนน โดยประเด็นที่ผู ้รับบริการ 

ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ คาดหวังมากที่สุด คือ ประเด็นการสอบสวนของ 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ส่วนประเด็นที่มีความคาดหวัง 

น้อยที ่สุดคือ ประเด็นการได้รับคำชี้แจงขั ้นตอน ระยะเวลา วิธ ีการเกี ่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้  

การสอบสวนพยานหลักฐาน และการแจ้งคำส่ังคำขอรับชำระหนี้ 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามา 

รับบริการในกระบวนการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมีระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของ

กระบวนการบังคับคดีเมื่อเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดีในประเด็นต่าง ๆ ของกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท

ช้ันบังคับคดี คะแนนเฉล่ียโดยรวม ๙.๒๐ คะแนน โดยประเด็นท่ีผู้รับบริการในกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท

ช้ันบังคับคดีคาดหวังมากท่ีสุด คือ ประเด็นผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๕๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต่อผู้ใด ส่วนประเด็นที่มีความคาดหวังน้อยที่สุดคือ ประเด็นการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี

ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นการอำนวยความสะดวก 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจท่ี

เข้ามารับบริการในกระบวนการติดตามและเฉลี ่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายมีระดับความคาดหวังต่อ 

การปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีเมื่อเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดีในประเด็นต่าง ๆ ของกระบวนการ

ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๙.๓๗ คะแนน โดยประเด็นที่ผู้รับบริการ 

ในกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย คาดหวังมากที่สุด คือ ประเด็นความโปร่งใส เป็น

ธรรมในการเฉลี่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื ่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้  ส่วนประเด็นที่มีความคาดหวัง 

น้อยท่ีสุดคือ ประเด็นการจ่ายเงินจากการเฉล่ียทรัพย์ในคดีล้มละลายผ่านระบบ E-Payment ทำให้ท่านได้รับ

ความสะดวกและรวดเร็ว 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจท่ีเข้ามา

รับบริการในกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดมีระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของ

กระบวนการบังคับคดีเมื่อเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดีในประเด็นต่าง ๆ ของกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/

การขายทอดตลาด คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๙.๒๔ คะแนน โดยประเด็นที่ผู้รับบริการในกระบวนการประมูล 

ซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดคาดหวังมากท่ีสุด คือ ประเด็นเจ้าหน้าท่ีท่ีทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็น

ธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด ส่วนประเด็นที่มีความคาดหวังน้อยที่สุดคือ ประเด็นคดีที่มีการงด

การขายมีการประกาศแจ้งสาเหตุงดขายได้อย่างชัดเจน 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการวางทรัพย์ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในกระบวนการ

วางทรัพย์มีระดับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีเมื่อเข้ารับบริการกับกรมบังคับคดี

ในประเด็นต่าง ๆ ของกระบวนการวางทรัพย์ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๙.๐๘ คะแนน โดยประเด็นที่ผู้รับบริการ

ในกระบวนการวางทรัพย์คาดหวังมากที่สุด คือ ประเด็นการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้ท่านมั่นใจว่า

หลุดพ้นจากการเป็นหนี้ได้ ส่วนประเด็นท่ีมีความคาดหวังน้อยท่ีสุดคือ ประเด็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้าน

การวางทรัพย์ท่ีมีอยู่เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้ข่าวสารของท่าน 

ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริง 

ในส่วนของกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงนั้นเป็น

ผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในกระบวนการบังคับคดีไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีที ่เห็นว่า 

กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในประเด็นต่าง ๆ จริงมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๙.๒๒ รองลงมาคือ กระบวนการ



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๖๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

บังคับคดีล้มละลาย และกระบวนการบังคับคดีแพ่ง คะแนนเฉลี ่ย ๙.๑๗ และ ๙.๑๖ ตามลำดับ ส่วน

กระบวนการวางทรัพย์เห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงน้อยที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๘.๘๗ โดยประเด็นท่ี

ผู้รับบริการในแต่ละกระบวนการเห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงมากที่สุดคือ ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการ

และการให้บริการ ส่วนประเด็นที่เห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงน้อยที่สุดคือ การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าท่ี

เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี มีความทันสมัย พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการบังคับคดีแพ่ง พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงนั้นเป็นผู้ตอบ

แบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในกระบวนการบังคับคดีแพ่งที่เห็นว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในประเด็น

ต่าง ๆ ของกระบวนการบังคับคดีแพ่งจริง คะแนนเฉล่ียโดยรวม ๙.๓๗ คะแนน โดยประเด็นท่ีผู้รับบริการเห็น

ว่ามีการปฏิบัติงานจริงมากท่ีสุดคือ ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน ส่วนประเด็นท่ีเห็น

ว่ามีการปฏิบัติงานจริงน้อยที่สุดคือ ศูนย์ One Stop Service มีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ 

(เฉพาะสำนักงานฯ ๑- ๖ ในส่วนกลางเท่านั้น)  

ผลการวิเคราะห์กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะฝ่ายลูกหนี้ พบว่า ระดับความคิดเห็น 

ต่อการปฏิบัติจริงนั ้นเป็นผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะ 

ฝ่ายลูกท่ีเห็นว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในประเด็นต่าง ๆ ในกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะฝ่าย

ลูกหนี้จริง คะแนนเฉล่ียโดยรวม ๙.๐๗ คะแนน โดยประเด็นท่ีผู้รับบริการเห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงมากท่ีสุด

คือ ประเด็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงขั้นตอน และให้คำแนะนำในการขอรับเงินค่าเลี้ยงชีพ  ส่วน

ประเด็นที่เห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงน้อยที ่สุดคือ ประเด็นการพิจารณาอนุญาตให้ลูกหนี้เดินทางออก 

นอกประเทศ และการกำหนดให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอนและภายใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ พบว่า ระดับความคิดเห็น 

ต่อการปฏิบัติจริงนั ้นเป็นผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะ 

ฝ่ายเจ้าหนี้ท่ีเห็นว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในประเด็นต่าง ๆ ในกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะ

ฝ่ายเจ้าหนี้จริง คะแนนเฉล่ีย ๙.๑๐ คะแนน โดยประเด็นท่ีผู้รับบริการเห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงมากท่ีสุดคือ 

ประเด็นการรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ มีความเป็น

ธรรม โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนประเด็นที่เห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงน้อยที่สุดคือ ประเด็นการ

ได้รับคำช้ีแจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ และการสอบสวนพยานหลักฐาน  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๖๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายลูกหนี้ พบว่า ระดับความคิดเห็น 

ต่อการปฏิบัติจริงนั้นเป็นผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะ 

ฝ่ายลูกหนี้ที่เห็นว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในประเด็นต่าง ๆ ของกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

เฉพาะฝ่ายลูกหนี้จริง คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๙.๗๕ คะแนน โดยประเด็นที่ผู้รับบริการเห็นว่ามีการปฏิบัติงาน

จริงมากที่สุดคือ ประเด็นการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้  

ส่วนประเด็นที่เห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงน้อยที่สุดคือ ประเด็นแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของท่ี

ประชุมเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจ 

ที ่เข้ามารับบริการในกระบวนการฟื ้นฟูกิจการของลูกหนี้  เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ที ่เห็นว่ากรมบังคับคดีมี  

การปฏิบัติงานในประเด็นต่าง ๆ ของกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายลูกหนี้จริง คะแนนเฉล่ีย

โดยรวม ๙.๑๓ คะแนน โดยประเด็นท่ีผู้รับบริการเห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงมากท่ีสุดคือ ประเด็นการสอบสวน

ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย  ส่วนประเด็นที่เห็นว่ามี 

การปฏิบัติงานจริงน้อยท่ีสุดคือ ประเด็นการได้รับคำช้ีแจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับ

ชำระหนี้ การสอบสวนพยานหลักฐาน และการแจ้งคำส่ังคำขอรับชำระหนี้ 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ

จริงนั้นเป็นผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีที ่เห็นว่า  

กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในประเด็นต่าง ๆ ของกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทชั้นบังคับคดีจริง คะแนน

เฉลี่ยโดยรวม ๙.๓๓ คะแนน โดยประเด็นที่ผู ้รับบริการเห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงมากที่สุดคือ ประเด็น 

ผู ้ไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส และไม่เอื ้อประโยชน์ต่อผู ้ใด  ส่วนประเด็นท่ีเห็นว่ามี 

การปฏิบัติงานจริงน้อยที่สุดคือ ประเด็นการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีผ่านช่องทางต่าง ๆ 

เป็นการอำนวยความสะดวก 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย พบว่า ระดับความคิดเห็น

ต่อการปฏิบัติจริงนั้นเป็นผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินใน 

คดีล้มละลายที ่เห็นว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในประเด็นต่าง ๆ ของกระบวนการติดตามและ 

เฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายจริง คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๙.๓๗ คะแนน โดยประเด็นที่ผู้รับบริการเห็นว่ามี 

การปฏิบัติงานจริงมากที่สุดคือ ประเด็นความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉลี่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อ

ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ส่วนประเด็นท่ีเห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงน้อยที่สุดคือ ประเด็นการได้รับแจ้งขั้นตอน 

วิธีการ สิทธิในการตรวจสอบ และคัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชีแบ่งทรัพย์สิน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๖๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อ 

การปฏิบัติจริงนั้นเป็นผู้ตอบแบบสำรวจท่ีเข้ามารับบริการในกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 

ท่ีเห็นว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในประเด็นต่าง ๆ ของกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด

จริง คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๙.๒๗ คะแนน โดยประเด็นที่ผู้รับบริการเห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงมากที่สุดคือ 

ประเด็นเจ้าหน้าที่ที ่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื ้อประโยชน์ ต่อผู ้ใด  

ส่วนประเด็นท่ีเห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงน้อยท่ีสุดคือ ประเด็นคดีท่ีมีการงดการขายมีการประกาศแจ้งสาเหตุ

งดขายได้อย่างชัดเจน 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการวางทรัพย์ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงนั้นเป็นผู้ตอบ

แบบสำรวจท่ีเข้ามารับบริการในกระบวนการวางทรัพย์ท่ีเห็นว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในประเด็นต่าง ๆ 

กระบวนการวางทรัพย์ คะแนนเฉล่ียโดยรวม ๙.๒๓ คะแนน โดยประเด็นท่ีผู้รับบริการเห็นว่ามีการปฏิบัติงาน

จริงมากที่สุดคือ ประเด็นการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้ท่านมั่นใจว่าหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ได้  ส่วน

ประเด็นท่ีเห็นว่ามีการปฏิบัติงานจริงน้อยท่ีสุดคือ ประเด็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์ท่ีมีอยู่

เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้ข่าวสารของท่าน 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๖๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๑๐) ผลการสำรวจในประเด็นความพึงพอใจโดยรวมจากการรับบริการในกระบวนการบังคับคดี

ด้านต่าง ๆ จำแนกตามประเภทกระบวนการ 

ตาราง ๗๔ คะแนนเฉล่ีย ความพึงพอใจโดยรวมจากการรับบริการในกระบวนการบังคับคดีด้านต่าง ๆ จำแนก
ตามกระบวนการ 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง  

คดีล้มละลาย  

การฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้  

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  

การติดตามและ 
เฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย   

การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

การวางทรัพย ์ 

กระบวนการบังคับคดี 
โดยภาพรวม 

๙.๐๖ ๘.๘๐ ๘.๙๗ ๙.๑๔ ๙.๐๘ ๘.๙๘ ๘.๙๗ 

กระบวนการบังคับคดีแพ่ง  ๙.๑๓ 
      

กระบวนการ 
บังคับคดีล้มละลาย  

 
๘.๘๓ 

     

กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ 
ของลูกหน้ี  

  
๙.๐๒ 

    

กระบวนการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  

   
๙.๒๑ 

   

กระบวนการติดตามและ 
เฉลี่ยทรัพย์สินในคดี
ล้มละลาย   

    
๙.๐๔ 

  

กระบวนการประมูลซื้อ
ทรัพย์/การขายทอดตลาด  

     
๙.๐๖ 

 

กระบวนการการวางทรัพย์  
      

๘.๙๗ 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๙.๐๙ ๘.๘๒ ๘.๙๙ ๙.๑๘ ๙.๐๖ ๙.๐๒ ๘.๙๗ 

 

หมายเหตุ:     หมายถึง คะแนนเฉลี่ยโดยรวมมากท่ีสุด 

        หมายถึง คะแนนเฉลี่ยโดยรวมน้อยที่สุด 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๖๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จากการพิจารณาตาราง ๗๔ คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจโดยรวมจากการรับบริการในกระบวนการ

บังคับคดีด้านต่าง ๆ จำแนกตามกระบวนการ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจท่ีเข้ามารับบริการกระบวนการไกล่เกล่ีย

ข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมีความพึงพอใจต่อการรับบริการในกระบวนการบังคับคดีด้านต่าง ๆ  ในระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย ๙.๑๘ รองลงมาคือ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง คะแนนเฉลี่ย ๙.๐๙ และกระบวนการประมูล 

ซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดคะแนนเฉลี่ย ๙.๐๒ ตามลำดับ ในขณะที่ผู้ที่รับบริการในกระบวนการบังคับคดี

ล้มละลายนั้นมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ซึ่งคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๘.๘๒ โดยสามารถระบุถึงค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจโดยรวมจากการรับบริการในกระบวนการบังคับคดีด้านต่าง ๆ จำแนกตามกระบวนการได้ว่า 

กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดีมีความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีโดยรวมมากท่ีสุด คิดเป็น

คะแนนเฉล่ีย ๙.๑๔ รองลงมาคือ กระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย คะแนนเฉล่ีย ๙.๐๘ 

กระบวนการบังคับคดีแพ่ง คะแนนเฉล่ีย ๙.๐๖ และกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด คะแนน

เฉลี่ย ๘.๙๘ ตามลำดับ ถัดมาคือ กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกระบวนการวางทรัพย์มีความพึง

พอใจในค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๘.๙๗ และกระบวนการบังคับคดีล้มละลายมีความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับ

คดีโดยรวมน้อยที ่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี ่ย ๘.๘๐ ตามลำดับ จากนั ้นเมื ่อวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อ

กระบวนการบังคับคดีรายกระบวนการ จำแนกตามกระบวนการ จะพบว่า กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

ชั้นบังคับคดีมีความพึงพอใจต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย 

๙.๒๑ รองลงมาคือ กระบวนการบังคับคดีแพ่งที่มีความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่ง คะแนนเฉล่ีย 

๙.๑๓ และกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดที่มีความพึงพอใจต่อกระบวนการประมูลซื้อ

ทรัพย์/การขายทอดตลาด คะแนนเฉล่ีย ๙.๐๖ นอกนั้นเป็นการท่ีกระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดี

ล้มละลาย กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กระบวนการวางทรัพย์ และกระบวนการบังคับคดีล้มละลายท่ีมี 

ความพึงพอใจต่อกระบวนการของตนเองคิดเป็นคะแนนเฉล่ีย ๙.๐๔ ๙.๐๒ ๘.๙๗ และ ๘.๘๓ ตามลำดับ 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๖๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๑๑) ผลการสำรวจในประเด็นความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเมื่อเข้ามารับ

บริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา จำแนกตามกระบวนการ 

ตาราง ๗๕ คะแนนเฉล่ีย ความพึงพอใจต่อสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวกเมื่อเข้ามารับบริการในหน่วยงาน
ของกรมบังคับคดีในช่วง ๑๒ เดือนท่ีผ่านมา จำแนกตามกระบวนการ 

สถานที่และ 
สิ่งอำนวยความสะดวก 

กระบวนการ 

คดีแพ่ง  

คดีล้มละลาย  

การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  

การติดตามและ 
เฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   

การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

การวางทรัพย ์ 

๑. สถานที่น่ังรอ หรือ 
น่ังรับบริการ  

๗.๖๐ ๗.๕๔ ๗.๘๓ ๗.๘๙ ๗.๗๖ ๗.๖๕ ๗.๖๗ 

๒. การมีบริการเครื่อง 
บัตรคิวอัตโนมัติ 

๗.๙๘ ๗.๖๗ ๗.๘๗ ๘.๑๒ ๗.๙๕ ๗.๘๘ ๘.๑๓ 

๓. สิ่งอำนวยความสะดวก 
อื่น ๆ  

๗.๘๐ ๗.๖๓ ๗.๙๔ ๘.๐๖ ๗.๘๕ ๗.๗๗ ๗.๙๒ 

๔. การมีบริการแสดง
สถานะการทำงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

๘.๐๓ ๗.๗๘ ๗.๙๕ ๘.๒๓ ๗.๙๔ ๗.๙๕ ๗.๙๙ 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๗.๘๕ ๗.๖๕ ๗.๙๐ ๘.๐๗ ๗.๘๗ ๗.๘๑ ๗.๙๓ 

 

หมายเหตุ:     หมายถึง คะแนนเฉลี่ยโดยรวมมากท่ีสุด 

        หมายถึง คะแนนเฉลี่ยโดยรวมน้อยที่สุด 

        หมายถึง ประเด็นที่แต่ละกระบวนการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

        หมายถึง ประเด็นที่แต่ละกระบวนการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๖๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จากการพิจารณาตาราง ๗๕ คะแนนเฉล่ีย ความพึงพอใจต่อสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก เมื่อ

เข้ามารับบริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา จำแนกตามกระบวนการ พบว่า 

ผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมีความพึงพอใจมากที่สุด 

คะแนนเฉล่ีย ๘.๐๗ รองลงมาคือ กระบวนการวางทรัพย์ และกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ คะแนน

เฉลี่ย ๗.๙๓ และคะแนนเฉลี่ย ๗.๙๐ ตามลำดับ ในขณะที่ผู ้ที ่เข้ามารับบริการในกระบวนการบังคับคดี

ล้มละลายมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ซึ ่งคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๗.๖๕ ทั้งนี ้ประเด็นที่ผู ้รับบริการในแต่ละ

กระบวนการพึงพอใจในสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวกมากท่ีสุด คือ การมีบริการแสดงสถานะการทำงาน

ของเจ้าหน้าท่ี ส่วนประเด็นที่ผู้รับบริการในแต่ละกระบวนการพึงพอใจในสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

น้อยท่ีสุด คือ สถานท่ีนั่งรอ หรือนั่งรับบริการ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๖๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๑๒) ผลการสำรวจในประเด็นการทำงานของเจ้าหน้าที ่กรมบังคับคดีในอดีตที ่ผ่านมากับ 

ในปัจจุบัน จำแนกตามกระบวนการ 

ตาราง ๗๖ ร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อการทำงานของเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีในอดีตท่ีผ่านมากับในปัจจุบัน 
จำแนกตามกระบวนการ 

การทำงานของ
เจ้าหน้าที ่

กรมบังคับคดี 

กระบวนการ 

ร้อยละเฉลี่ยโดยรวม 

คดีแพ่ง 

คดีล้มละลาย 

การฟื้นฟูกิจการ 
ของลูกหนี้ 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

การติดตามและเฉลี่ย
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด 

การวางทรัพย ์

๑. ดีข้ึน ๖๒.๓๖ ๕๘.๘๙ ๖๒.๓๐ ๕๘.๖๕ ๔๓.๖๒ ๖๔.๙๗ ๖๙.๔๗ ๖๐.๐๔ 

๒. เหมือนเดิม ๒๖.๕๕ ๓๔.๙๙ ๓๐.๓๓ ๓๒.๓๗ ๔๑.๖๑ ๒๘.๔๔ ๒๒.๙๐ ๓๑.๐๓ 

๓. แย่ลง ๓.๔๕ ๒.๐๔ ๑.๖๔ ๑.๒๘ ๔.๗๐ ๓.๓๙ ๖.๘๗ ๓.๓๔ 

๔. ไม่มีความเห็น ๗.๖๔ ๔.๐๘ ๕.๗๔ ๗.๖๙ ๑๐.๐๗ ๓.๒๐ ๐.๗๖ ๕.๖๐ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 

หมายเหตุ:     หมายถึง ร้อยละโดยรวมมากท่ีสุด 

        หมายถึง ร้อยละโดยรวมน้อยที่สุด 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๖๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จากการพิจารณาตาราง ๗๖ ร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อการทำงานของเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีใน

อดีตท่ีผ่านมากับในปัจจุบัน จำแนกตามกระบวนการ พบว่า  

ผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในทุกกระบวนการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การทำงานของ

เจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีในอดีตท่ีผ่านมากับในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางท่ี “ดีขึ้น” คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๔ โดยท่ี

ประชาชนผู้รับบริการในกระบวนการวางทรัพย์มีความเห็นว่าการทำงานของเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีเป็นไปใน

ทิศทางที่ดีขึ ้นมากที่สุด รองลงมาคือเห็นว่า การทำงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในอดีตที่ผ่านมากับใน

ปัจจุบันเป็นไปในทิศทางที่ “เหมือนเดิม” ร้อยละ ๓๑.๐๓ และไม่มีความเห็นเนื่องจากเพิ่งเคยใช้บริการไมถ่ึง 

๑๒ เดือน ร้อยละ ๕.๖๐ ท้ังนี้มีประชาชนผู้ใช้บริการส่วนน้อยร้อยละ ๓.๓๔ ท่ีเห็นว่าการทำงานของเจ้าหน้าท่ี

กรมบังคับคดีในอดีตท่ีผ่านมากับในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางท่ี “แย่ลง” ซึ่งมีประชาชนผู้รับบริการกระบวนการ

ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายเห็นว่า การทำงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีเป็นไปในทิศทางท่ี 

แย่ลงมากท่ีสุด  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๖๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๑๓) ผลการสำรวจในประเด็นอุปสรรคหรือปัญหาจากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

กรมบังคับคดี จำแนกตามกระบวนการ 

ตาราง ๗๗ ร้อยละของอุปสรรคหรือปัญหาจากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี จำแนกตาม
กระบวนการ 

อุปสรรคหรือ
ปัญหา 

กระบวนการ 

ร้อยละเฉลี่ยโดยรวม 

คดีแพ่ง  

คดีล้มละลาย  

การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี  

การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย   

การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

การวางทรัพย ์ 

๑. ไม่พบอุปสรรค 
หรือปัญหา 

๕๖.๙๙ ๔๘.๕๔ ๓๙.๓๔ ๖๔.๘๔ ๖๗.๑๑ ๕๗.๔๑ ๕๖.๔๙ ๕๕.๘๒ 

๒. พบอุปสรรค 
หรือปัญหา 

๔๓.๐๑ ๕๑.๔๖ ๖๐.๖๖ ๓๕.๑๖ ๓๒.๘๙ ๔๒.๕๙ ๔๓.๕๑ ๔๔.๑๘ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 

หมายเหตุ:     หมายถึง ร้อยละโดยรวมมากท่ีสุด 

        หมายถึง ร้อยละโดยรวมน้อยที่สุด 

 

จากการพิจารณาตาราง ๗๗ ร้อยละของ อุปสรรคหรือปัญหาจากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวขอ้ง

กับกรมบังคับคดี จำแนกตามกระบวนการ พบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามารับบริการในทุกกระบวนการ 

ส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๕.๘๒ ไม่พบอุปสรรคหรือปัญหาจากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี  

โดยประชาชนผู้รับบริการในกระบวนการบังคับคดีแพ่งที่ไม่พบอุปสรรคหรือปัญหาจากการรับบริการหรือมี  

ส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดีมากที่สุด และส่วนน้อยร้อยละ ๔๔.๑๘ พบอุปสรรคหรือปัญหาจากการรับ

บริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี โดยประชาชนผู้รับบริการในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

พบอุปสรรคหรือปัญหาจากการรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดีมากท่ีสุด  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๗๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๑๔) ผลการสำรวจในประเด็นร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามประเภทกระบวนการ และ

ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

ตาราง ๗๘ ร้อยละของเพศของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามกระบวนการ 

เพศ 

กระบวนการ 

ร้อยละเฉลี่ยโดยรวม 

คดีแพ่ง  

คดีล้มละลาย  

การฟื้นฟูกิจการ 
ของลูกหนี้  

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี  

การติดตามและเฉลี่ย
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   

การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

การวางทรัพย ์ 

๑. ชาย ๗๑.๐๔ ๕๙.๘๘ ๖๑.๔๘ ๗๔.๓๖ ๗๓.๑๕ ๖๕.๗๓ ๖๑.๐๗ ๖๖.๖๗ 

๒. หญิง ๒๘.๙๖ ๔๐.๑๒ ๓๘.๕๒ ๒๕.๖๔ ๒๖.๘๕ ๓๔.๒๗ ๓๘.๙๓ ๓๓.๓๓ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ:     หมายถึง ร้อยละโดยรวมมากท่ีสุด 

        หมายถึง ร้อยละโดยรวมน้อยที่สุด 

 

จากการพิจารณาตาราง ๗๘ ร้อยละของเพศของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามกระบวนการ พบว่า 

ผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามาใช้บริการในทุกกระบวนการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละเฉลี่ย ๖๖.๖๗ และเป็น 

เพศหญิงร้อยละเฉลี่ย ๓๓.๓๓ ทั้งนี้หากจำแนกตามกระบวนการจะพบว่า กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดีมีประชาชนผู้รับบริการที่เป็นเพศชายมากที่สุด และกระบวนการบังคับคดีล้มละลายมีประชาชน

ผู้รับบริการที่เป็นเพศชายน้อยที่สุด ในทางกลับกันกระบวนการบังคับคดีล้มละลายมีประชาชนผู้รับบริการท่ี

เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด และกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดีมีประชาชนผู้รับบริการท่ีเป็นเพศหญิง

น้อยท่ีสุดเช่นเดียวกัน  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๗๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๗๙ ร้อยละของช่วงอายุของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามกระบวนการ 

ช่วงอาย ุ

กระบวนการ 

ร้อยละเฉลี่ยโดยรวม 

คดีแพ่ง  

คดีล้มละลาย  

การฟื้นฟูกิจการ 
ของลูกหนี้  

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี  

การติดตามและเฉลี่ย
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   

การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

การวางทรัพย ์ 

๑. อายุต่ำกว่า ๓๐ 
ปี 

๒๒.๘๙ ๑๖.๐๗ ๑๕.๕๗ ๒๒.๕๑ ๒๔.๔๙ ๑๗.๑๘ ๒๕.๙๕ ๒๐.๖๗ 

๒. อายุ ๓๑-๔๐ ปี ๓๘.๘๗ ๓๑.๕๕ ๒๕.๔๑ ๓๘.๒๖ ๔๐.๑๔ ๓๔.๑๖ ๓๕.๘๘ ๓๔.๙๐ 

๓. อายุ ๔๑-๕๐ ปี ๒๔.๕๒ ๓๐.๖๕ ๓๙.๓๔ ๒๒.๕๑ ๒๕.๑๗ ๒๘.๔๔ ๒๙.๗๗ ๒๘.๖๓ 

๔. อายุ ๕๑-๖๐ ปี ๑๐.๙๐ ๑๗.๕๖ ๑๓.๙๓ ๑๑.๙๐ ๘.๑๖ ๑๖.๔๑ ๖.๑๑ ๑๒.๑๔ 

๕. อายุ ๖๑ ปีข้ึน
ไป 

๒.๘๒ ๔.๑๗ ๕.๗๔ ๔.๘๒ ๒.๐๔ ๓.๘๒ ๒.๒๙ ๓.๖๗ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 

หมายเหตุ:     หมายถึง ร้อยละโดยรวมมากท่ีสุด 

        หมายถึง ร้อยละโดยรวมน้อยที่สุด 

        หมายถึง ช่วงอายุที่แต่ละกระบวนการเข้ามาใช้บริการมากท่ีสุด 

        หมายถึง ช่วงอายุที่แต่ละกระบวนการเข้ามาใช้บริการน้อยที่สุด 

 

จากการพิจารณาตาราง ๗๙ ร้อยละของช่วงอายุของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามกระบวนการ 

พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจท่ีเข้ามาใช้บริการในทุกกระบวนการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ

เฉลี่ย ๓๔.๙๐ รองลงมาคือ อายุ ๔๑-๕๐ ปี อายุต่ำกว่า ๓๐ ปี และอายุ ๕๑-๖๐ ปี ร้อยละเฉลี่ย ๒๘.๖๓ 

๒๐.๖๗ และ ๑๒.๑๔ ตามลำดับ และอยู่ในช่วงอายุ ๖๑ ปีข้ึนไปน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย ๓.๖๗ ท้ังนี้หาก

จำแนกตามกระบวนการจะพบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจท่ีเข้ามาใช้บริการในทุกกระบวนการ (ยกเว้นกระบวนการ

ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี โดยกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดี



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๗๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ล้มละลายมีประชาชนผู้รับบริการที่เป็นอยู่ในช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี มากที่สุด และกระบวนการบังคับคดี

ล้มละลายมีประชาชนผู้รับบริการท่ีอยู่ในช่วงอายุดังกล่าวน้อยท่ีสุด ท้ังนี้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้มี

ประชาชนผู้รับบริการท่ีอยู่ในช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปี มากท่ีสุด 

ตาราง ๘๐ ร้อยละของระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามกระบวนการ 

ระดับการศึกษา 

ประเภทกระบวนการ 

ร้อยละเฉลี่ยโดยรวม 

คดีแพ่ง  

คดีล้มละลาย  

การฟื้นฟูกิจการ 
ของลูกหนี้  

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี  

การติดตามและเฉลี่ย
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   

การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

การวางทรัพย ์ 

๑. ประถมศึกษา
หรือ 
ต่ำกว่า 

๐.๘๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๕๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๖๒ 

๒. มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

๒.๒๖ ๑.๑๖ ๐.๐๐ ๑.๙๒ ๒.๐๓ ๐.๓๗ ๐.๗๖ ๑.๒๒ 

๓.  ม ั ธยมศ ึกษา
ตอนปลาย/ปวช. 

๕.๕๓ ๒.๙๐ ๐.๐๐ ๕.๑๓ ๑.๓๕ ๒.๘๐ ๕.๓๔ ๓.๒๙ 

๔. อนุปริญญา/
ปวส. 

๓.๙๙ ๒.๙๐ ๐.๘๒ ๔.๘๑ ๑.๓๕ ๔.๑๐ ๓.๐๕ ๓.๐๐ 

๕. ปริญญาตรี ๗๕.๘๒ ๗๓.๓๓ ๗๔.๕๙ ๗๕.๓๒ ๗๗.๗๐ ๗๖.๖๘ ๗๓.๒๘ ๗๕.๒๕ 

๖. ปริญญาโทข้ึน
ไป 

๑๑.๕๙ ๑๙.๗๑ ๒๔.๕๙ ๙.๒๙ ๑๗.๕๗ ๑๖.๐๔ ๑๗.๕๖ ๑๖.๖๒ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 

หมายเหตุ:     หมายถึง ร้อยละโดยรวมมากท่ีสุด 

        หมายถึง ร้อยละโดยรวมน้อยที่สุด 

        หมายถึง ระดับการศึกษาที่แต่ละกระบวนการเข้ามาใช้บริการมากท่ีสุด 

        หมายถึง ระดับการศึกษาที่แต่ละกระบวนการเข้ามาใช้บริการน้อยที่สุด 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๗๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จากการพิจารณาตาราง ๘๐ ร้อยละของระดับการศึกษาของผู ้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตาม

กระบวนการ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามาใช้บริการในทุกกระบวนการส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๗๕.๒๕ รองลงมาคือ ระดับปริญญาโทขึ้นไป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. ระดับอนุปริญญา/ปวส. และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละเฉลี่ย ๑๖.๖๒ ๓.๒๙ ๓.๐๐ และ ๑.๒๒ 

ตามลำดับ และจบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่าน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๐.๖๒ ทั้งนี้หาก

จำแนกตามกระบวนการจะพบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจท่ีเข้ามาใช้บริการในทุกกระบวนการส่วนใหญ่จบการศึกษา

ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด โดยใช้บริการอยู่ในกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายมาก

ท่ีสุด และกระบวนการวางทรัพย์มีประชาชนผู้รับบริการท่ีจบการศึกษาในระดับดังกล่าวน้อยท่ีสุด  

ตาราง ๘๑ ร้อยละของอาชีพประจำของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามกระบวนการ 

อาชีพประจำ 

ประเภทกระบวนการ 

ร้อยละเฉลี่ยโดยรวม 

คดีแพ่ง  

คดีล้มละลาย  

การฟื้นฟูกิจการ 
ของลูกหนี้  

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  

การติดตามและ 
เฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   

การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

การวางทรัพย ์ 

๑. พนักงาน
บริษัทเอกชน 

๖๓.๕๖ ๓๗.๖๑ ๕๐.๐๐ ๖๖.๓๕ ๖๗.๗๙ ๕๕.๗๐ ๖๐.๓๑ ๕๗.๓๓ 

๒. ข้าราชการ ๑.๙๙ ๗.๘๗ ๐.๘๒ ๓.๘๕ ๖.๗๑ ๔.๖๗ ๓.๐๕ ๔.๑๔ 

๓. พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

๓.๖๒ ๔.๐๘ ๔.๑๐ ๓.๘๕ ๕.๓๗ ๕.๙๘ ๗.๖๓ ๔.๙๕ 

๔. เจ้าของกิจการ ๓.๓๕ ๒.๐๔ ๐.๐๐ ๕.๑๓ ๓.๓๖ ๕.๙๘ ๔.๕๘ ๓.๔๙ 

๕. ค้าขายราย
ย่อย หาบเร่ แผง
ลอย 

๐.๕๔ ๐.๕๘ ๐.๐๐ ๑.๒๘ ๐.๐๐ ๐.๗๕ ๐.๗๖ ๐.๕๖ 

๖. รับจ้างทั่วไป ๖.๔๒ ๗.๐๐ ๘.๒๐ ๔.๘๑ ๔.๗๐ ๔.๖๗ ๙.๑๖ ๖.๔๒ 

๗. เกษตรกร ๐.๘๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๒๑ ๐.๐๐ ๐.๓๗ ๐.๐๐ ๐.๖๓ 

๘. อาชีพอิสระ ๖.๐๖ ๕.๕๔ ๓.๒๘ ๔.๑๗ ๒.๐๑ ๗.๒๙ ๖.๘๗ ๕.๐๓ 

๙. แม่บ้าน/ไม่ได้
ประกอบอาชีพ 

๐.๔๕ ๐.๐๐ ๑.๖๔ ๐.๖๔ ๐.๐๐ ๐.๑๙ ๐.๐๐ ๐.๔๒ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๗๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

อาชีพประจำ 

ประเภทกระบวนการ 
ร้อยละเฉลี่ยโดยรวม 

คดีแพ่ง  

คดีล้มละลาย  

การฟื้นฟูกิจการ 
ของลูกหนี้  

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  

การติดตามและ 
เฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   

การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

การวางทรัพย ์ 

๑๐. อื่น ๆ ๑๓.๒๐ ๓๕.๒๘ ๓๑.๙๗ ๖.๗๓ ๑๐.๐๗ ๑๔.๓๙ ๗.๖๓ ๑๗.๐๔ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 

หมายเหตุ:     หมายถึง ร้อยละโดยรวมมากท่ีสุด 

        หมายถึง ร้อยละโดยรวมน้อยที่สุด 

      หมายถึง อาชีพประจำที่แต่ละกระบวนการเข้ามาใช้บริการมากท่ีสุด 

        หมายถึง อาชีพประจำที่แต่ละกระบวนการเข้ามาใช้บริการน้อยที่สุด 

 

จากการพิจารณาตาราง ๘๑ ร้อยละของอาชีพประจำของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามกระบวนการ 

พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามาใช้บริการในทุกกระบวนการส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็น  

ร้อยละเฉลี่ย ๕๗.๓๓ รองลงมาคือ ประกอบอาชีพอื่น ๆ ร้อยละเฉลี่ย ๑๗.๐๔ ถัดมาคือ รับจ้างทั่วไป และ

อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย ๖.๔๒ และ ๕.๐๓ ตามลำดับ และเป็นแม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพน้อยท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๐.๔๒ ทั้งนี้หากจำแนกตามกระบวนการจะพบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามาใช้บริการใน 

ทุกกระบวนการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยใช้บริการในกระบวนการติดตามและเฉล่ีย

ทรัพย์สินในคดีล้มละลายมากท่ีสุด และในกระบวนการบังคับคดีล้มละลายน้อยท่ีสุด   



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๗๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๘๒ ร้อยละของระดับรายได้ส่วนตัว/เดือนของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามกระบวนการ 

ระดับรายได้
ส่วนตัว/เดือน 

ประเภทกระบวนการ 

ร้อยละเฉลี่ยโดยรวม 

คดีแพ่ง  

คดีล้มละลาย  

การฟื้นฟูกิจการ 
ของลูกหนี้  

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี  

การติดตามและเฉลี่ย
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   

การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

การวางทรัพย ์ 

๑. รายได้ต่ำกว่า 
๑๕,๐๐๐ บาท 
ต่อเดือน 

๑๒.๙๓ ๘.๙๓ ๓.๗๗ ๑๕.๔๖ ๔.๖๕ ๑๓.๒๙ ๒๒.๒๒ ๑๑.๖๑ 

๒. รายได้ 
๑๕,๐๐๑ - 
๒๐,๐๐๐ บาท 
ต่อเดือน 

๔๙.๘๔ ๓๘.๓๙ ๓๒.๐๘ ๕๕.๖๗ ๖๐.๔๗ ๔๔.๕๑ ๓๐.๕๖ ๔๔.๕๐ 

๓. รายได้ 
๒๐,๐๐๑ - 
๓๐,๐๐๐ บาท 
ต่อเดือน 

๑๐.๗๓ ๑๖.๙๖ ๑๖.๙๘ ๑๒.๓๗ ๑๓.๙๕ ๑๓.๘๗ ๒๕.๐๐ ๑๕.๗๐ 

๔. รายได้ 
๓๐,๐๐๑ - 
๔๐,๐๐๐ บาท 
ต่อเดือน 

๑๒.๓๐ ๑๖.๙๖ ๒๒.๖๔ ๖.๑๙ ๐.๐๐ ๘.๖๗ ๐.๐๐ ๙.๕๔ 

๕. รายได้ 
๔๐,๐๐๑ - 
๕๐,๐๐๐ บาท 
ต่อเดือน 

๒.๕๒ ๖.๒๕ ๓.๗๗ ๓.๐๙ ๐.๐๐ ๒.๘๙ ๒.๗๘ ๓.๐๔ 

๖. รายได้ 
๕๐,๐๐๑ - 
๖๐,๐๐๐ บาท 
ต่อเดือน 

๑๑.๖๗ ๑๒.๕๐ ๒๐.๗๕ ๗.๒๒ ๒๐.๙๓ ๑๖.๗๖ ๑๙.๔๔ ๑๕.๖๑ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๗๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

หมายเหตุ:     หมายถึง ร้อยละโดยรวมมากท่ีสุด 

        หมายถึง ร้อยละโดยรวมน้อยที่สุด 

      หมายถึง ระดับรายได้ส่วนตัว/เดือนที่แต่ละกระบวนการเข้ามาใช้บริการมากท่ีสุด 

        หมายถึง ระดับรายได้ส่วนตัว/เดือนที่แต่ละกระบวนการเข้ามาใช้บริการน้อยที่สุด 

 

จากการพิจารณาตาราง ๘๒ ร้อยละของระดับรายได้ส่วนตัว/เดือนของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตาม

กระบวนการ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจท่ีเข้ามาใช้บริการในทุกกระบวนการส่วนใหญ่มีรายได้ส่วนตัว ๑๕,๐๐๑ 

- ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๔๔.๕๐ รองลงมาคือ รายได้ ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาทต่อ

เดือน ร้อยละเฉล่ีย ๑๕.๗๐ ถัดมาคือ รายได้ ๕๐,๐๐๑ - ๖๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ร้อยละเฉล่ีย ๑๕.๖๑ นอกนั้น

มีรายได้ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน รายได้ ๓๐,๐๐๑ - ๔๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน และรายได้ ๔๐,๐๐๑ - 

๕๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๑๑.๖๑ ๙.๕๔ และ ๓.๐๔ ตามลำดับ ทั้งนี ้หากจำแนกตาม

กระบวนการจะพบว่า ผู ้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามาใช้บริการในทุกกระบวนการส่วนใหญ่ที่มีรายได้ส่วนตัว 

๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน จะใช้บริการในกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

มากท่ีสุด และในกระบวนการวางทรัพย์น้อยท่ีสุด   



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๗๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๘๓ ร้อยละของระดับรายได้ครอบครัว/เดือนของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามกระบวนการ 

ระดับรายได้
ครอบครัว/เดือน 

ประเภทกระบวนการ 

ร้อยละเฉลี่ยโดยรวม 

คดีแพ่ง  

คดีล้มละลาย  

การฟื้นฟูกิจการ 
ของลูกหนี้  

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี  

การติดตามและเฉลี่ย
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย   

การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด  

การวางทรัพย ์ 

๑. รายได้ต่ำกว่า 
๑๕,๐๐๐ บาท 
ต่อเดือน 

๕.๙๔ ๖.๐๓ ๐.๐๐ ๑๑.๔๖ ๒.๓๘ ๗.๗๔ ๓.๒๓ ๕.๒๕ 

๒. รายได้ 
๑๕,๐๐๑ - 
๒๐,๐๐๐ บาท 
ต่อเดือน 

๒๐.๓๑ ๑๘.๙๗ ๑๘.๐๐ ๑๗.๗๑ ๗.๑๔ ๑๖.๖๗ ๒๒.๕๘ ๑๗.๓๔ 

๓. รายได้ 
๒๐,๐๐๑ - 
๓๐,๐๐๐ บาท 
ต่อเดือน 

๘.๑๓ ๑๒.๐๗ ๑๐.๐๐ ๘.๓๓ ๙.๕๒ ๘.๙๓ ๙.๖๘ ๙.๕๒ 

๔. รายได้ 
๓๐,๐๐๑ - 
๔๐,๐๐๐ บาท 
ต่อเดือน 

๑๙.๓๘ ๑๖.๓๘ ๑๒.๐๐ ๒๑.๘๘ ๒๓.๘๑ ๒๐.๒๔ ๒๒.๕๘ ๑๙.๔๗ 

๕. รายได้ 
๔๐,๐๐๑ - 
๕๐,๐๐๐ บาท 
ต่อเดือน 

๑๑.๒๕ ๗.๗๖ ๔.๐๐ ๑๖.๖๗ ๑๔.๒๙ ๑๑.๓๑ ๖.๔๕ ๑๐.๒๕ 

๖. รายได้ 
๕๐,๐๐๑ - 
๖๐,๐๐๐ บาท 
ต่อเดือน 

๓๕.๐๐ ๓๘.๗๙ ๕๖.๐๐ ๒๓.๙๖ ๔๒.๘๖ ๓๕.๑๒ ๓๕.๔๘ ๓๘.๑๗ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๗๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

หมายเหตุ:     หมายถึง ร้อยละโดยรวมมากท่ีสุด 

        หมายถึง ร้อยละโดยรวมน้อยที่สุด 

      หมายถึง ระดับรายได้ครอบครัว/เดือนที่แต่ละกระบวนการเข้ามาใช้บริการมากท่ีสุด 

        หมายถึง ระดับรายได้ครอบครัว/เดือนที่แต่ละกระบวนการเข้ามาใช้บริการน้อยที่สุด 

 

จากการพิจารณา ตาราง ๘๓ ร้อยละของระดับรายได้ครอบครัว/เดือนของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนก

ตามกระบวนการ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามาใช้บริการในทุกกระบวนการส่วนใหญ่มีรายได้ครอบครัว 

๕๐,๐๐๑ - ๖๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย ๓๘.๑๗ รองลงมาคือ รายได้ ๓๐,๐๐๑ - ๔๐,๐๐๐ 

บาทต่อเดือน ร้อยละเฉล่ีย ๑๙.๔๗ ถัดมาคือ รายได้ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ร้อยละเฉล่ีย ๑๗.๓๔ 

นอกนั้นมีรายได้ ๔๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน รายได้ ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน และรายได้ 

ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละเฉล่ีย ๑๐.๒๕ ๙.๕๒ และ ๕.๒๕ ตามลำดับ ท้ังนี้หากจำแนกตาม

กระบวนการจะพบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจที่เข้ามาใช้บริการในทุกกระบวนการส่วนใหญ่ที่มีรายได้ครอบครัว 

๕๐ ,๐๐๑ - ๖๐ ,๐๐๐ บาทต่อเดือน จะใช้บร ิการในกระบวนการฟื ้นฟูก ิจการลูกหนี้มากที ่ส ุด และ 

ในกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดีน้อยท่ีสุด  

 ๑.๒ ผลการสำรวจข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงงานด้าน

กระบวนการบังคับคดี  

เมื่อทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจและการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนผู้รับบริการ  

ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค เรียบร้อยแล้วนั้น ทำให้ได้รับผลการสำรวจข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาแนวทาง

ในการปรับปรุงงานด้านกระบวนการบังคับคดี ภายใต้โครงการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

ทั้งในกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม และกระบวนการบังคับคดีจำแนกตามกระบวนการครอบคลุม  

๗ กระบวนการ ได้แก่ ๑) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง ๒) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย ๓) กระบวนการ  

ฟื ้นฟูกิจการของลูกหนี้ ๔) กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั ้นบังคับคดี ๕) กระบวนการติดตามและ  

เฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ๖) กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด และ ๗) กระบวนการ  

วางทรัพย์ โดยสามารถสรุปผลการสำรวจฯ ดังนี้ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๗๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงงานด้านกระบวนการบังคับคดี 

ที่ประชาชนผู้รับบริการมีต่อกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวมนั้นมีทั ้งหมด ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) ด้าน

เครือข่าย เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบอิเล็กทรอนิกส์ (๒) ด้านการดำเนินงานของบุคลากรของ 

กรมบังคับคดี และ (๓) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งสามารถสรุปผลการสำรวจฯ เป็นประเด็น

สำคัญได้ดังนี้ 

ตาราง ๘๔ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่ีประชาชนผู้รับบริการมีต่อกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม 

ลำดับที่ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ด้านเครือข่าย เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๑ ขั้นตอนการกรอกข้อมูลและจัดส่งเอกสารผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างมีความยุ ่งยากและซับซ้อน  
ทั้งขั ้นตอนในการกรอกข้อมูล การยื ่นเอกสาร และ 
การแก้ไขเอกสาร 

ไม่ควรใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ แต่
ควรปรับให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวเลือกหน่ึง
สำหรับการรับบริการ กล่าวคือ การรับบริการควร 
สามารถดำเนินการได้ทั้ง ณ กรมบังคับคดีและระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

๒ การดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ  
e-Filing มีการประมวลผลและการตอบกลับที่ล่าช้า 
รวมทั้งระบบยังมีความไม่เสถียรอยู่ ซึ่งทำให้ในบางครัง้
เกิดความผิดพลาดระหว่างการเข้าใช้งานได้ 

ควรลดกระบวนการ และขั ้นตอนต่าง ๆ ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และ 
ใช้งานได้ง่าย ทั้งน้ีจะต้องคำนึงถึงความเป็นมาตรฐาน
เดียวกันของการให้บริการด้วย  

๓ การอัพเดตข้อมูลในระบบยังไม่เพียงพอต่อการรับรู้
ข่าวสาร และการติดตามผลเป็นไปได้ยาก 

ควรมีการปรับปรุงข้อมูลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้เป็นปัจจุบันมากขึ ้น รวมทั ้งต้องครอบคลุมใน 
ทุกกระบวนการ ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงความสามารถ 
ในการเชื ่อมโยงและบูรณาการข้อมูลได้อย่างเป็น
ร ูปธรรม เพื ่อเปิดเผยข้อมูลสำค ัญ จำเป็น และ
เก่ียวข้องให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 

๔ ความพร้อมในการให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าท่ียังไม่เพียงพอ 

ควรมีการจัดอบรมและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้
งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

๕ ประชาชนบางส ่วนยังขาดความเข ้าใจในการใช้  
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะชาวบ้านทั่วไปและ
ผู้สูงอายุ 

ควรเพ ิ ่มระบบงานในด ้านต ่างๆ ท ี ่ จำเป ็น ต่อ 
การพัฒนาระบบอิเล ็กทรอนิกส์ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือความสะดวกในการดำเนินการ เช่น 
ระบบการแก้ไขข้อมูลและเอกสาร ระบบเบิกจ่ายเงิน 
หรือระบบการเช็คข้อมูลคู่คดี เป็นต้น 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๘๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ลำดับที่ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
๖ การกำหนดวันของคิวที ่ชัดเจนซึ ่งอาจจะไม่ตรงกับ

ความสะดวกของผู้ใช้บริการ 
ควรปรับระบบการจองคิว โดยให้ผู ้จองคิวสามารถ 
ยื ่นข้อเสนอเร ื ่องวันที ่จะดำเนินการให้เจ ้าหน้าที่
พิจารณาก่อนได้ 

ด้านการดำเนินงานของบุคลากรของกรมบังคับคดี 
๑ เจ้าหน้าที ่ในบางสำนักงานมีจำนวนไม่เพียงต่อการ

ให้บริการและบางกระกวนการใช้เวลานาน ทำให้เกิด
ความล่าช้า 

ควรเพ่ิมจำนวนเจ้าหน้าท่ีภายในสำนักงาน เช่น นิติกร 
เจ้าหน้าท่ีค้นหาสำนวน และเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น ควรทำเอกสารหรือสื่อเป็นคู่มือในแต่ละเรื่อง
ในการดำเนินการเพ่ือเป็นการลดภาระของเจ้าหน้าท่ี 

๒ ช่องทางการสื่อสาร แสดงความคิดเห็น ให้คำปรึกษา
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลยังไม่เสถียร ทำให้ติดต่อ
ลำบากและเข้าถึงยาก 

ควรปร ับช ่องทางการแสดงความค ิดเห ็นผ ่าน  
QR Code โดยต้องมีช่องทางในการติดต่อสื ่อสารที่
สามารถเข้าถึงได้จริงและเข้าถึงได้ง่าย และควรที่จะ
เพิ่มช่องทางในการประสัมพันธ์ด้วย ทั้งน้ีเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ควรที่จะมีการเพิ่มกลุ่มเบอร์โทรของ 
ผู้ประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องลงเว็บไซต์ 

๓ ความล่าช้าในการค้นหาข้อมูล เช่น การค้นหาสำนวน
คดี เป็นต้น 

ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บสำนวนที่เป็นระเบียบ 
ง่ายต่อการค้นหา รวมถึงพิจารณาให้มีการลดข้ันตอน
ที่ยุ ่งยากซับซ้อน เพื ่อการดำเนินการด้านบังคับคดี 
ที่สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

๔ ร ูปแบบ ขั ้นตอน และกระบวนการต่าง  ๆ ด ้าน 
การบังคับคดีของแต่ละสำนักงานน้ันมีความแตกต่าง
กัน เช่น การย่ืนเอกสารประกอบ เป็นต้น  

ควรที่จะมีการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานและ
การยื่นเอกสารประกอบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทุกสำนักงาน 

๕ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในเรื่องคำพูด การกระทำ
ยังไม่เหมาะสมในบางพื้นที่ รวมถึงปฏิบัติไม่เท่าเทียม
กันต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

ควรมีการจัดอบรมทักษะด้านการให้บริการที่ดี และ 
การทำงานอย่างเป ็นระบบให้แก่เจ ้าหน้าที ่ของ 
กรมบังคับคดี 

๖ การชี้แจงหรือการประชาสัมพันธ์ใช้ภาษาที่ค่อนข้าง
ยากต่อการเข้าใจ 

ควรปรับภาษาที่ใช้ในกระบวนการทำงานให้เข้าใจง่าย
มากย่ิงข้ึน 

๗ การจำกัดรับเรื ่องในแต่ละครั ้งเป็นอุปสรรคต่อการ
ดำเนินงานของประชาชน 

ควรเพิ่มจำนวนการรับเรื่อง และการกำหนดจำนวน
คิวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ทั้งน้ีควรที่จะมีความยืดหยุ่นในการนัดหมายด้วย 

๘  ควรที่จะมีการจัดพื ้นที่สำหรับใช้ในการติดต่อและ
สอบถามข้อมูล รวมถึงชี้แจงขั้นตอนให้แก่ประชาชน
ผู้รับบริการ หรือควรที่จะมีการระบุให้ชัดว่า การรับ
บริการอยู่ในขั้นตอนใด ควรดำเนินการอย่างไร และ
ควรไปในพื้นที ่ใด ผ่านการพัฒนาระบบการกรอก
แบบฟอร์ม Checklist  
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ลำดับที่ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
๙  ควรพิจารณาให้มีการลดข้ันตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เพ่ือ

การดำเนินการที่สะดวกและรวดเร็ว 
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

๑ พื้นที่ค่อนข้างแคบ และในช่วงสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ พื้นที่ที่ใช้ในการรองรับประชาชน
ผู้รับบริการน้ันมีไม่เพียงพอ  

ควรที่จะมีการสำรองที่นั่ง เก้าอี้ หรือพื้นที่ที่สามารถ
ใช้รองรับประชาชนผู้รับบริการที่เข้ามายังสำนักงาน
เป็นจำนวนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดและเป็น
การอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนด้วย 

๒ พ้ืนที่จอดรถมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และในบาง
สำนักงานยังไม่มีพ้ืนที่จอดรถ 

ควรมีการเช่าพื้นที่จอดรถเพื่อรองรับการให้บริการ
ประชาชนมากข้ึน และต้องเก็บค่าบริการในราคาถูก 

๓ ห้องน้ำในบางสำนักงานค่อนข้างเก่าและไม่มีคุณภาพ ควรที่จะมีการปรับปรุงและเปลี ่ยนชุดสุขภัณฑ์ใน
ห้องน้ำใหม่ 

๔ การหาตำแหน่งห้องต่าง ๆ  ค่อนข้างลำบาก เนื่องจาก
ไม่มีป้ายบอกทาง หรือมีแต่ไม่ชัดเจน 

ควรมีการปรับปรุงเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มี 
ความทันสมัย และให้ประชาชนได้เข้าถึงและใช้งาน
เทคโนโลยีทีใ่หม่มากข้ึน 

๕  ควรที่จะมีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้ดีข้ึน 
เช่น การมีเครื่องถ่ายเอกสาร และเพิ่มจุดให้บริการ
คอมพิวเตอร์ และเพิ ่มพื ้นที่สำหรับการชาร์จแบต
โทรศัพท์ เป็นต้น 

 

กระบวนการบังคับคดีจำแนกตามกระบวนการ 

๑) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง  

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงงานด้านกระบวนการบังคับคดี 

ที่ประชาชนผู้รับบริการมีต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่งนั้นมีทั้งหมด ๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) ด้านเครือข่าย 

เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ (๒) ด้านการดำเนินงานของบุคลากรของกรมบังคับคดี ซึ่ง

สามารถสรุปผลการสำรวจฯ เป็นประเด็นสำคัญดังนี้  
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ตาราง ๘๕ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่ีประชาชนผู้รับบริการมีต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

ลำดับที่ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ด้านเครือข่าย เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๑ การยื่นเรื่องผ่านอีเมล์ ไม่มีการตอบกลับ ตอบกลับช้า
หรือไม่มีความคืบหน้า  

ควรตรวจสอบ e-mail และตอบกลับให้เร็วที่สุด 

๒ ภาษาท่ีใช้ในระบบ e-Filing ยากต่อการทำความเข้าใจ ควรปรับภาษาในระบบ e-Filing ให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน 
๓ ระบบ e-Filing มีความซับซ้อนและยากต่อการใชง้าน 

เช่น ไม่สามารถส่งเอกสารการยึดทรัพย์และอายัด
ทรัพย์ซ้ำได้ เป็นต้น 

 

๔ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้
ระบบได้ ทำให้ผู้ใช้บริการขาดความรู้ความเข้าใจ และ
ต้องมาดำเนินการและใช้บริการ ณ สำนักงานเช่นเดิม 

 

๕ ไม่สามารถตรวจสอบลำดับคิวได้ทันที จึงไม่สามารถ
วางแผนข้ันตอนการยึดทรัพย์ต่อไปได้ 

 

๖ การดำเนินการของระบบที ่ล ่าช ้ าส ่งผลต่ออา ยุ  
ความของคดี 

 

ด้านการดำเนินงานของบุคลากรของกรมบังคับคดี 
๑ พนักงานเดินหมายทำงานล่าช้าหรือมีความผิดพลาด พนักงานเดินหมายควรที ่จะมีความรวดเร ็วและ 

ความรอบคอบในการทำงานมากข้ึน 
๒ การแจ้งยึดทรัพย์และอายัดทรัพย์ของลูกหนี้รวดเร็ว

มาก และไม่มีหมายแจ้งให้ลูกหน้ีตามคำพิพากษาได้
ทราบก่อน 

- ควรพิจารณาให้ออกมาตรการคุ้มครองผู้ค้ำประกัน 
และดำเนินการกับลูกหน้ีตัวจริง 
- ควรที่จะมีการจัดตั้งศูนย์ One Stop service และ
ข้อมูลรายงานการยึดทรัพย์ 
- ควรที่จะมีการตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่าง
ถ่ีถ้วน 
- หลังจากการยึดทรัพย์ควรมีการแจ้งหรือเสนอ
กระบวนการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีให้แก่
ลูกหน้ีตามคำพิพากษา 
- ควรพิจารณาให้ความยุติธรรมในเรื่องการยึดทรัพย์
ให้กับทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายลูกหน้ี 
- ควรมีความยืดหยุ่นในเรื่องของการผ่อนผันชำระหน้ี
ตามสถานการณ์ให้กับลูกหน้ี 
- ควรจัดทำคู่มือในรูปแบบของเอกสารหรือสื่อสำหรับ 
การดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ด้านการบังคับคดี เพ่ือ

๓ การตั้งเรื่อง e-Filing และการจัดทำกฎหมายสำหรับ
เจ้าหน้ีตามคำพิพากษามีช่องว่างค่อนข้างมาก ทำให้
เกิดความยากลำบากในการติดตามข้ันตอนต่าง ๆ  

๔ ความล่าช้าในการรับโอน และการส่งจำนวนภาระหน้ี
ให้เจ้าหน้าท่ีทำการรับรองบัญชี 

๕ การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในสำนักงานบ่อยครั้ง ทำให้เกิด
ความล่าช้าและความไม่เชี่ยวชาญในการดำเนินการทั้ง
ในระบบออนไลน์และออฟไลน์ 

๖ การใช้งานระบบ e-Filing มีปัญหาด้านการแก ้ไข
รายละเอียดคำร้อง และการดึงข้อมูลกลับมาแก้ไข 
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ลำดับที่ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
เป็นการลดภาระของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี และ 
ช่วยให้การบังคับคดีเกิดความรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

 

๒) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย  

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงงานด้านกระบวนการบังคับคดี 

ท่ีประชาชนผู้รับบริการมีต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลายนั้นมีท้ังหมด ๑ ประเด็น คือ ด้านการดำเนินงาน

ของบุคลากรของกรมบังคับคดี ท้ังนี้ประชาชนผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ใน 

ระดับดี ซึ่งสามารถสรุปผลการสำรวจฯ เป็นประเด็นสำคัญดังนี้ 

ตาราง ๘๖ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่ีประชาชนผู้รับบริการมีต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

ลำดับที่ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ด้านการดำเนินงานของบุคลากรของกรมบังคับคดี (เฉพาะลูกหน้ี) 

๑ ในกรณีที ่มีการลาออกของเจ้าหน้าที่ท ี ่ เป็นผู ้ด ูแล
สำนวนของประชาชนผู ้ร ับบริการนั ้นจะส่งผลต่อ 
การอ่านสำนวนใหม่ ซึ่งเป็นผลให้สำนวนและคดีขาด 
ความต่อเน่ืองและขาดความน่าเชื่อถือ 

 

๒ การเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงมีความล่าช้า  
ด้านการดำเนินงานของบุคลากรของกรมบังคับคดี (เฉพาะเจ้าหน้ี) 

๑ กระบวนการบังคับคดีล้มละลายมีความซับซ้อนและ 
มีข้ันตอนที่มากจนเกินความจำเป็น 

จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเสริมช่วยอำนวยความสะดวก 

๒ เมื ่ออยู ่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ 
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีมีการทำงานที่บ้าน
หรือ Work From Home ซึ ่งทำให้การประสานงาน
หรือการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีเป็นไปอย่างลำบาก 

ควรมีการพัฒนาและเพิ ่มเติมช่องทางออนไลน์หรือ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ
รับบริการ 

๓ การสืบสวนและการสอบสวนมีกรอบระยะเวลาทีน้่อย
จนเกินไป รวมทั้งเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีค่อนข้างมี
ความเคร่งครัดด้านเอกสาร ซึ่งจะทำให้การดำเนินการ
ด้านบังคับคดีเป็นไปอย่างยากลำบาก 

 

๔ เจ้าหน้าท่ีไม่ได้อัพเดตความคืบหน้าของคดี ควรที่จะมีการอัพเดตความคืบหน้าของคดีผ่านระบบ
อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ ให้ มากข ึ ้น  รวมถ ึงควรท ี ่ จ ะมี  
การจัดอบรมให้ความรู้แก่นิติกรและสอบวัดประเมิน
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ลำดับที่ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือใหก้ับ
กระบวนการบังคับคดี 

๕ ไม่มีกำหนดกรอบระยะเวลาของคดีที่ชัดเจน ซึ่งอาจ
ส่งผลให้การนัดหมายคลาดเคลื่อนได้ 

ควรมีการกำกับกรอบระยะเวลาของคดีให้ชัดเจนมาก
ขึ้น รวมถึงการแจ้งเวลานัดควรตรงกับวันและเวลาท่ี
ได้ดำเนินการผ่านระบบอิเล ็กทรอนิกส์ด้วย ทั ้งน้ี
สำหรับประชาชนผู้ร ับบริการที ่จองคิวผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควรที่จะสามารถดำเนินเรื่องได้ทันที 

๖  ควรให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่ประชาชน 
ผู้ที่มาใช้บริการเป็นครั้งแรก โดยอาจจัดเป็นหลักสูตร
หรือการจัดอบรม 

๗  ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขนโยบาย รวมถึง
แผนปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

๓) กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงงานด้านกระบวนการบังคับคดี 

ท่ีประชาชนผู้รับบริการมีต่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้มีท้ังหมด ๑ ประเด็น คือ ด้านการดำเนินงาน

ของบุคลากรของกรมบังคับคดี และส่วนใหญ่เป็นฝ่ายเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งสามารถสรุปผลการสำรวจฯ 

เป็นประเด็นสำคัญดังนี้ 

ตาราง ๘๗ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่ีประชาชนผู้รับบริการมีต่อกระบวนการฟื้นฟกูิจการของลูกหนี้ 

ลำดับที่ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ด้านการดำเนินงานของบุคลากรของกรมบังคับคดี 

๑ การดำเนินการบังคับคดีของบุคลากรของกรมบังคับคดี
ค่อนข้างเป็นไปอย่างล่าช้า และอาจต้องดำเนินเรื่อง
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีไม่ให้บริการหรือ
ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน 

ควรมีการปรับปรุงเรื ่องระบบการยื ่นเอกสาร และ
ระบบการทำงานของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปอย่างเร็วข้ึน 

๒  ควรมีการรายงานและแจ้งผลการดำเนินการบังคับคดี
อย่างต่อเน่ืองและสม่ำเสมอ ทั้งน้ีจะต้องระบุช่วงเวลา
ให้ชัดเจนด้วย 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๘๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๔) กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงงานด้านกระบวนการบังคับคดี 

ที่ประชาชนผู้รับบริการมีต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีนั้นมีทั้งหมด ๑ ประเด็น คือ ด้าน 

การดำเนินงานของบุคลากรของกรมบังคับคดี ซึ่งสามารถสรุปผลการสำรวจฯ เป็นประเด็นสำคัญดังนี้ 

ตาราง ๘๘ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที ่ประชาชนผู ้ร ับบริการมีต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ช้ันบังคับคดี 

ลำดับที่ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ด้านการดำเนินงานของบุคลากรของกรมบังคับคดี 

๑ ฝ่ายจำเลยส่วนใหญ่มองว่ากระบวนการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดีน้ันเอ้ือผลประโยชน์ให้ฝ่ายโจทก์
มากกว่า 

 

๒ ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารสำหรับกระบวนการ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดียังมไีม่เพียงพอ 

 

๓ สถานที่ที่ใช้สำหรับการไกล่เกลี่ยนั้นค่อนข้างคับแคบ 
และบางพ้ืนที่ไมม่ีความเป็นส่วนตัว 

ควรที่จะมีการจัดสถานที่สำหรับการไกล่เกลี่ยให้มี
ความเป็นทางการ เป็นส่วนตัว และมีความสะดวกต่อ
การไกล่เกลี่ยมากข้ึน 

  ควรให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ในการไกล่เกลี่ยแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่าง
เต็มที ่

  ควรที่จะมีการพัฒนากฎหมายว่าด้วยเรื ่องการให้
ความร่วมมือในการไกล่เกลี่ย โดยเฉพาะการอนุโลม
ให้เลื่อนนัดการไกล่เกลี่ย 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๘๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๕) กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงงานด้านกระบวนการบังคับคดี 

ท่ีประชาชนผู้รับบริการมีต่อกระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย นั้นมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

ตาราง ๘๙ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ประชาชนผู้รับบริการมีต่อกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

ลำดับที่ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
๑ เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ในส่วนของกระบวนการการเฉลี่ยทรัพย์สิน ควรที่จะ 

มีการตรวจสอบและคำนวณให้ละเอียดถ่ีถ้วนมากข้ึน 

  

๖) กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด  

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงงานด้านกระบวนการบังคับคดี 

ที่ประชาชนผู้รับบริการมีต่อกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดนั้นมีทั้งหมด ๒ ประเด็น ได้แก่ 

(๑) ด้านเครือข่าย เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ (๒) ด้านการดำเนินงานของบุคลากร

ของกรมบังคับคดี ซึ่งสามารถสรุปผลการสำรวจฯ เป็นประเด็นสำคัญดังนี้ 

ตาราง ๙๐ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่ีประชาชนผู้รับบริการมีต่อกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขาย
ทอดตลาด 

ลำดับที่ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ด้านเครือข่าย เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๑ การอัพเดตประกาศขายทอดตลาดค่อนข้างล่าช้า และ
การแสดงสถานะทรัพย์สินบนเว็บไซต์บางอันไม่ถูกต้อง
และไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ควรมีการปรับปรุงข้อมูลในการประมูลซื้อทรัพย์และ
การขายทอดตลาดผ่านทางออนไลน์ให้เป็นปัจจุบัน
อย่างสม่ำเสมอ ทั ้งนี ้ในการประมูลซื ้อทรัพย์และ 
การขายทอดตลาดควรที ่จะสามารถจ่ายเง ินผ่าน
ช่องทางออนไลน์ได้ 

๒ การเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ยังไม่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการใช้บริการ 

ควรที่จะมีการลดขั ้นตอนที่ซับซ้อนลง โดยเฉพาะ 
ในกรณีที่มีการขอดูรายละเอียดทรัพย์สินผ่านเว็บไซต์ 
ท ั ้งน ี ้ ในการเป ิดเผยข้อม ูลทร ัพย์ส ินควรอยู ่บน
มาตรฐานและแนวทางเดียวกัน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๘๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ลำดับที่ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ด้านการดำเนินงานของบุคลากรของกรมบังคับคดี 

๑ บางพื้นที่มีการประเมินราคาสูงเกินไป หรือบางพื้นที่
ประเมินราคาต่ำเกินกว่าจะเป็น 

ควรที ่จะมีการประเมินและตั้งราคาทรัพย์สินที่มี 
ความเป็นธรรมมากข้ึน โดยอาศัยหลักเหตุและผลตาม
ความเป็นจริง 

๒ การปักหมุดที่ต้ังของทรัพย์สินบนระบบอิเล็กทรอนิกส์
มีการแสดงผลผิดพลาด 

ควรที่จะตรวจสอบข้อมูลที ่ตั ้งของทรัพย์ให้ละเอียด 
ถ่ีถ้วนและถูกต้องมากข้ึน 

๓ มีการยกเลิกหรืองดการขายทอดตลาดโดยไม่แจ้ง
ล่วงหน้า และมีการเปลี ่ยนแปลงกำหนดการณ์อยู่
บ่อยครั ้ง รวมทั้งการออกเอกสารในการซื ้อ-ขายยัง
เป็นไปอย่างค่อนข้างล่าช้า  

ควรที่จะมีการกำหนดมาตรการเกี ่ยวกับการเลื ่อน 
การประมูลซื้อทรัพย์และการขายทอดตลาด รวมถึง
การงดการประมูลซื้อทรัพย์ให้เป็นไปอย่างรัดกุมและ
ชัดเจนมากข้ึน 

๔ การประชาสัมพันธ์และการให้คำแนะนำเกี ่ยวกับ
กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดยัง 
มีไม ่ เพ ียงพอ นอกจากน้ีการเข ้าถ ึงการประมูล 
ซื้อทรัพย์ยังเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง เนื่องจากประชาชน
ผู้รับบริการบางส่วนยังขาดความรู ้ ความเข้าใจ และ
ต้องการคำแนะนำที ่เป็นประโยชน์ต่อตนเองจาก
เจ้าหน้าท่ีอยู่ 

ควรเพิ ่มเจ ้าหน้าที ่ปฏิบัติการพิเศษ เพื ่อแนะนำ
ประชาชนที่ไม่มีความรู้และความเข้าใจในการนำส่ง
เอกสารให้มีความเข้าใจขั ้นตอน และกระบวนการ 
ตลอดจนเป็นการคุ ้มครองพยาน เพื ่อให้ได้มาซึ่ง 
ความเป็นธรรม ทั ้งนี ้ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
ชัดเจนและเป็นระบบมากข้ึน 

๕ การติดต่อกับทางสำนักงานค่อนข้างยาก เสนอให้ยื ่นคำร้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน 
การเข้าไปติดต่อ ณ สำนักงานของกรมบังคับคดี 

๖  ควรจัดทำและพัฒนาให้มีการประมูลซื้อทรัพย์และ
การขายทอดตลาดแบบออนไลน์ เพื ่อลดค่าใช้จ่าย
ด้านการเดินทาง และการเสียเวลา 

๗  ควรม ีการพิจารณาลำดับการประมูลทร ัพย ์สิน 
ให้เป็นไปตามลำดับอย่างเป็นระบบและชัดเจนยิ่งข้ึน 
รวมถึงควรดำเนินการตามช่วงเวลาที่ระบุเอาไว้อยา่ง
เป็นรูปธรรม เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ผู้รับบริการมากข้ึน 

๘  ควรมีการปรับปรุงเครื่องเสียงในห้องขายทอดตลาด
ด้วย เน่ืองจากเสียงขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง 

๙  ควรที่จะมีการขยายระยะเวลาในการวางเงินด้วย 
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๗) กระบวนการวางทรัพย์ 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงงานด้านกระบวนการบังคับคดี 

ท่ีประชาชนผู้รับบริการมีต่อกระบวนการวางทรัพย์นั้นมีเกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี และไม่มีข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะใด ๆ เสนอให้กรมบังคับคดีต้องพัฒนางานด้านกระบวนการวางทรัพย์ 

ตาราง ๙๑ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่ีประชาชนผู้รับบริการมีต่อกระบวนการวางทรัพย์ 

ลำดับที่ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
๑ เจ้าหน้าที่ในบางสำนักงานไม่มีความเชี ่ยวชาญในด้านการวางทรัพย์โดยตรง ดังนั้นจึงควรที่จะมีการจัดต้ัง

สำนักงานที ่เก ี ่ยวข้องกับกระบวนการวางทรัพย์โดยเฉพาะ หรือการอบรมให้บุคลากรมีความรู ้และ  
ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับกระบวนการบังคับคดีด้านการวางทรัพย์ 

 

 ๑.๓ ประมวลผลการสำรวจด้วยการทำ Quadrant Analysis 

ผลการวิเคราะห์และประมวลผลการสำรวจด้วยการทำ Quadrant Analysis สำหรับความคาดหวัง 

ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี ครอบคลุมท้ัง ๗ กระบวนการ ได้แก่ ๑) กระบวนการ

บังคับคดีแพ่ง ๒) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย ๓) กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ๔) กระบวนการ 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ๕) กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ๖) กระบวนการ

ประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด และ ๗) กระบวนการวางทรัพย์  โดยภาพประกอบ ๓๕-๔๑ กำหนดให้

เส้นสีเหลือง หมายถึง ความคาดหวังเฉล่ียต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดี และเส้นสีแดง หมายถึง 

ความคิดเห็นเฉล่ียต่อการปฏิบัติงานจริงของกระบวนการบังคับคดี ซึ่งมีผลการศึกษาดังนี้ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๘๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๑) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

 

ภาพประกอบ ๓๕ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง: การวิเคราะห์ความคาดหวังและ 
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงด้วยเทคนิค Quadrant Analysis 

 

 โดยกำหนดให ้

 A๑ คือ การแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย 

 A๒ คือ การแจ้งการยึดทรัพย์มีความรวดเร็ว 

 A๓ คือ การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย 

 A๔ คือ การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องมีความรวดเร็ว 

 A๕ คือ พนักงานเดินหมายสามารถส่งหมายให้แก่คู่ความได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

 A๖ คือ กรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดีเป็นไปอย่างเหมาะสม 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๙๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 A๗ คือ การดำเนินการบังคับคดี มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด 

 A๘ คือ ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน 

 A๙ คือ ศูนย์ One Stop Service มีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ (เฉพาะสำนักงานฯ ๑- ๖ 

ในส่วนกลางเท่านั้น) 

 

จากการวิเคราะห์ประมวลผลการสำรวจด้วยการทำ Quadrant Analysis สำหรับความคาดหวัง 

ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีแพ่งในภาพประกอบ ๓๕ พบว่า ทางกรมบังคับคดี 

มีประเด็น/เรื่องท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) สำคัญอยู่ ๒ ประเด็น ได้แก่ ข้อคำถาม A๒ 

คือ การแจ้งการยึดทรัพย์มีความรวดเร็ว และข้อคำถาม A๙ คือ ศูนย์ One Stop Service มีความสะดวก 

ในการติดต่อขอรับบริการ (เฉพาะสำนักงานฯ ๑- ๖ ในส่วนกลางเท่านั้น) ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจท่ี 

ระบุว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานจริงในประเด็น A๙ คือ ศูนย์ 

One Stop Service มีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ (เฉพาะสำนักงานฯ ๑- ๖ ในส่วนกลางเท่านั้น) 

น้อยที่สุด ในขณะเดียวกันผลการสำรวจเชิงคุณภาพยังได้ระบุว่า การแจ้งการยึดทรัพย์มีความล่าช้า ด้วย

บุคลากรของกรมบังคับคดีมีการทำงานและให้บริการที่ค่อนข้างล่าช้า โดยเฉพาะพนักงานเดินหมาย รวมท้ัง 

ยังมีการเปล่ียนเจ้าหน้าท่ีอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลต่อความล่าช้าและความต่อเนื่องของระบบงานและกระบวนการ

ทำงานโดยตรง ตลอดจนมีข้ันตอนและกระบวนการในการกรอกข้อมูล การยื่นข้อมูล/เอกสาร การแก้ไขข้อมูล/

เอกสารต่าง ๆ และการค้นหาข้อมูล รวมถึงการดำเนินการรับโอน การรับรองบัญชี การตอบกลับ และ 

การติดตามผลจากการรับบริการยังเป็นไปอย่างล่าช้า เข้าใจได้ยาก มีความยุ ่งยาก และซับซ้อน ท้ัง 

การดำเนินงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และการใช้บริการ ณ หน่วยงานของกรมบังคับคดี ท้ังในส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค เช่น ไม่สามารถตรวจสอบลำดับคิวได้ทันที จึงส่งผลให้ไม่สามารถวางแผนขั้นตอนการยึดทรัพย์

ต่อไปได้ การมีความล่าช้าในการรับโอนหรือการรับรองบัญชี หรือการแจ้งยึดทรัพย์และอายัดทรัพย์ของลูกหนี้

ตามคำพิพากษาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก โดยท่ีไม่มีหมายแจ้งให้ลูกหนี้ทราบก่อน เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการ 

ที่ล่าช้านั้นจะส่งผลต่ออายุความของคดี ดังนั้น ทางกรมบังคับคดีจึงควรที่จะพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข 

ในประเด็น/เรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และเพื่อให้คุณภาพ

การให้บริการเกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างแท้จริง  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๙๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๒) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

 

ภาพประกอบ ๓๖ กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย: การวิเคราะห์ความคาดหวัง 
และความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงด้วยเทคนิค Quadrant Analysis 

 

 โดยกำหนดให้ 

 B๑ คือ การรับทราบหมายเรียกลูกหนี้ให้มารายงานตัวและการไปไต่สวนท่ีศาล 

 B๒ คือ การรวบรวมทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินลูกหนี้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อ

ประโยชน์ต่อผู้ใด 

 B๓ คือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจง สิทธิ หน้าที่ของลูกหนี้ ขั้นตอน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ

กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย  

 B๔ คือ การพิจารณาอนุญาตให้ลูกหนี้เดินทางออกนอกประเทศ และการกำหนดให้รายงานตัวต่อ 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามข้ันตอนและภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๙๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 B๕ คือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ช้ีแจงขั้นตอน และให้คำแนะนำในการขอรับเงินค่าเล้ียงชีพ 

 B๖ คือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี ้แจงถึงหลักเกณฑ์  และขั้นตอนในการได้รับการปลดจาก

ล้มละลายตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด 

 B๗ คือ การทราบประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา 

จากเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ 

 B๘ คือ การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ 

หรือนัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย เป็นต้น 

 B๙ คือ การได้ร ับคำชี ้แจงขั ้นตอน ระยะเวลา วิธ ีการเกี ่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี ้ และ 

การสอบสวนพยานหลักฐาน 

 B๑๐ คือ การรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้  

มีความเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย 

 

จากการวิเคราะห์ประมวลผลการสำรวจด้วยการทำ Quadrant Analysis สำหรับความคาดหวัง 

ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีล้มละลายในภาพประกอบ ๓๖ พบว่า ทาง 

กรมบังคับคดีมีประเด็น/เรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) สำคัญอยู่ ๒ ประเด็น ได้แก่ 

ข้อคำถาม B๒ สำหรับฝ่ายลูกหนี้ คือ การรวบรวมทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินลูกหนี้มีความเป็นธรรม 

โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด และข้อคำถาม B๙ สำหรับฝ่ายเจ้าหนี้ คือ การได้รับคำชี้แจงขั้นตอน 

ระยะเวลา วิธีการเกี ่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ และการสอบสวนพยานหลักฐาน  ซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการสำรวจที่ระบุว่า ประชาชนผู้ร ับบริการ เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ มีความคาดหวังและความคิดเห็นต่อ 

การปฏิบัติงานจริงในประเด็นการได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ 

และการสอบสวนพยานหลักฐาน (B๙) น้อยที่สุด ด้วยผลการสำรวจเชิงคุณภาพได้ระบุว่า กระบวนการบังคับ

คดีล้มละลายมีความซับซ ้อนและมีขั ้นตอนที ่มากจนเกินความจำเป็น โดยเฉพาะในด้านเอกสาร ซึ่ง 

ไม่สอดรับกับกรอบระยะเวลาในการสืบสวน/สอบสวนที่มีน้อยจนเกินไป นอกจากนี้ การไม่ได้กำหนด 

กรอบระยะเวลาของคดีไว้อย่างชัดเจน และการไม่ได้ชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของคดีอย่าง  

เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การรับบริการในกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ เกิดความล่าช้าและ

ขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นทางกรมบังคับคดีจึงควรเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขในประเด็น/เรื ่องการได้รับคำชี้แจง

ขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี ่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ และการสอบสวนพยานหลักฐาน  สำหรับ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๙๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ฝ่ายเจ้าหนี้โดยเฉพาะ ในขณะเดียวกันยังควรปรับปรุงแก้ไขประเด็น/เรื่องการรวบรวมทรัพย์สินและการจัดการ

ทรัพย์สินลูกหนี้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด (B๒) ในกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

เฉพาะฝ่ายลูกหนี้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากการมีสถานะเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาก็มุ่งหวังว่า กรมบังคับคดี

จะต้องมีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใดในเรื่องของการรวบรวมทรัพย์สินและการจัดการ

ทรัพย์สิน ด้วยถือเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้กับลูกหนี้ตามคำพิพากษาอย่างเป็นรูปธรรม 

๓) กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

 

ภาพประกอบ ๓๗ กระบวนการฟืน้ฟูกิจการของลูกหนี้: การวิเคราะห์ความคาดหวัง 
และความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงด้วยเทคนิค Quadrant Analysis 

 

 โดยกำหนดให้ 

 C๑ คือ การฟื้นฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ 

 C๒ คือ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่การล้มละลาย 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๙๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 C๓ คือ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งท่ีทำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ 

 C๔ คือ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สามารถช่วยลดปัญหาการว่างงานได้ส่วนหนึง่ 

 C๕ คือ แผนฟื้นฟูกิจการท่ีได้รับความเห็นชอบของท่ีประชุมเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม 

 C๖ คือ การได้รับคำช้ีแจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ การสอบสวน

พยานหลักฐาน และการแจ้งคำส่ังคำขอรับชำระหนี้ 

 C๗ คือ การเปิดช่องทางให้มีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 C๘ คือ การประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 C๙ คือ การยื่นคำขอรับชำระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทราบ 

 C๑๐ คือ การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน และให้ความเป็นธรรม  

ทุกฝ่าย 

 C๑๑ คือ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้มากกว่าการท่ีให้ลูกหนี้ล้มละลาย 

 

จากการวิเคราะห์ประมวลผลการสำรวจด้วยการทำ Quadrant Analysis สำหรับความคาดหวัง 

ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในภาพประกอบ ๓๗ พบว่า ทาง 

กรมบังคับคดีไม่มีประเด็น/เรื่องท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) แต่มีประเด็น/เรื่องสำคัญท่ี

ควรที่จะลดกิจกรรมลง (Possible Overkill) ในข้อคำถาม C๑๐ สำหรับฝ่ายเจ้าหนี้ คือ การสอบสวนของ 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั ้นตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย  เนื ่องจากสอดคล้องกับ 

ผลการสำรวจที่ระบุว่า ประเด็นการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน และให้  

ความเป็นธรรมทุกฝ่าย (C๑๐) ประชาชนผู้รับบริการกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้ 

เห็นว่าประเด็นดังกล่าวนั้นมีการปฏิบัติจริงที่สอดคล้องกับความคาดหวังมากที่สุด  แต่ทางกรมบังคับคดีมี 

การปฏิบัติงานที่ดีจนเกินไป ดังนั้น ทางกรมบังคับคดีจึงควรที่จะลดการลงทุนหรือการให้ความสำคัญใน

ประเด็นดังกล่าวลง และนำไปลงทุนในประเด็นอื่น ๆ ที่ประชาชนผู้รับบริการให้ความสำคัญมากกว่าได้ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้เป็นไปอย่างครอบคลุมมากขึ้น และเพื่อให้คุณภาพการให้บริการ

เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างแท้จริง 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๙๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๔) กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

 

ภาพประกอบ ๓๘ กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี: การวิเคราะห์ความคาดหวัง 
และความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงด้วยเทคนิค Quadrant Analysis 

 

โดยกำหนดให้ 

 D๑ คือ การยื ่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั ้นบังคับคดีผ่านช่องทางต่าง  ๆ  เป็นการอำนวย 

ความสะดวก 

 D๒ คือ สถานท่ีในการจัดไกล่เกล่ียฯ มีความเหมาะสมต่อการเจรจา 

 D๓ คือ การไกล่เกล่ียฯ เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีทำให้ท่านสามารถเจรจาหาข้อยุติร่วมกัน 

 D๔ คือ การเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีประโยชน์และให้โอกาสในการเจรจา เพื่อให้ได้ข้อตกลงท่ี

เหมาะสม 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๙๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 D๕ คือ ผู ้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้คำแนะนำ

เบ้ืองต้น เพื่อหาทางออกที่ดีและเหมาะสมให้กับท่านได้ 

 D๖ คือ ผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด 

 D๗ คือ ท่านสามารถย่ืนข้อเสนอในการเจรจาไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี 

 D๘ คือ ท่านสามารถตัดสินใจในการเจรจาข้อตกลงกับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างสมัครใจและเป็น

อิสระ 

 D๙ คือ การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียฯ ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหา 

 

จากการวิเคราะห์ประมวลผลการสำรวจด้วยการทำ Quadrant Analysis สำหรับความคาดหวัง 

ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในภาพประกอบ ๓๘ พบว่า 

ทางกรมบังคับคดีไม่มีประเด็น/เรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) แต่มีประเด็น/เรื่อง

สำคัญที่ควรที่จะรักษามาตรฐานไว้ (Keep up the good Work) ๑ ประเด็น นั่นคือ ข้อคำถาม D๖ คือ  

ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจ 

ที่ระบุว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงในประเด็นผู้ไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด (D๖) มากท่ีสุด และผลการสำรวจเชิงคุณภาพ

พบว่า ฝ่ายจำเลยส่วนใหญ่เห็นว่ากระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดีนั้นเอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายโจทก์

มากกว่า ซึ ่งแสดงให้เห็นว่า ประชาชนผู ้ร ับบริการให้ความสำคัญกับผู ้ไกล่เกลี ่ยข ้อพิพาทจะต ้องมี  

ความเป็นกลาง โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากท่ีสุด ด้วยจะช่วยให้กระบวนการไกล่เกล่ีย

มีความเป็นธรรมและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรที่จะรักษามาตรฐานของข้อคำถาม D๕ D๘ และ 

D๙ ด้วย เพื่อให้การให้บริการในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น กรมบังคับคดีจึงควรที่จะรักษามาตรฐานในประเด็นดังกล่าวเอาไว้อย่างไม่

เปลี่ยนแปลง หรือทำให้ดียิ ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และเพื่อให้คุณภาพการ

ให้บริการเกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างแท้จริง อันจะช่วยให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการไกล่

เกล่ียข้อพิพาทได้มากยิ่งขึ้น  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๙๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๕) กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

 

ภาพประกอบ ๓๙ กระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย: การวิเคราะห์ 
ความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงด้วยเทคนิค Quadrant Analysis 

 

โดยกำหนดให้ 

 E๑ คือ การได้รับแจ้งขั้นตอน วิธีการ สิทธิในการตรวจสอบ และคัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชีแบ่ง

ทรัพย์สิน 

 E๒ คือ ความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหนี้ต่าง ๆ 

 E๓ คือ ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชีแบ่งทรัพย์สิน 

 E๔ คือ ความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉล่ียส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 

 E๕ คือ การจ่ายเงินจากการเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลายผ่านระบบ e-Payment ทำให้ท่านได้รับ 

ความสะดวกและรวดเร็ว  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๙๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จากการวิเคราะห์ประมวลผลการสำรวจด้วยการทำ Quadrant Analysis สำหรับความคาดหวัง 

ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายในภาพประกอบ 

๓๙ พบว่า ทางกรมบังคับคดีไม่มีประเด็น/เรื ่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) แต่มี

ประเด็น/เรื่องสำคัญท่ีควรท่ีจะรักษามาตรฐานไว้ (Keep up the good Work) ๑ ประเด็น นั่นคือ ข้อคำถาม 

E๔ คือ ความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉล่ียส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการสำรวจท่ีระบุว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงในประเด็น

ความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉล่ียส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ (E๔) มากท่ีสุด และ

ผลการสำรวจเชิงคุณภาพพบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีเกณฑ์ความพึงพอใจต่อกระบวนการติดตามและ 

เฉลี่ยทรัพย์สินในระดับดี แต่มีข้อเสนอแนะว่าควรที่จะมีการตรวจสอบและคำนวณการเฉลี่ยทรัพย์สินเป็นไป

อย่างเป็นธรรมและละเอียดถี ่ถ้วนมากขึ ้น ซึ ่งจะเห็นได้ว่า ประชาชนผู ้ร ับบริการได้ให้ความสำคัญกับ 

ความโปร่งใส เป็นธรรมในการเฉลี่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื ่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ มากที่สุด ด้วย 

จะช่วยให้กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายมีความเป็นธรรมและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ควรท่ีจะรักษามาตรฐานของข้อคำถาม E๑-E๓ ด้วยเช่นกัน เพื่อให้การให้บริการในกระบวนการ

ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น ดังนั้น  

กรมบังคับคดีจึงควรท่ีจะรักษามาตรฐานในประเด็นดังกล่าวเอาไว้อย่างไม่เปล่ียนแปลง หรือทำให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และเพื่อให้คุณภาพการให้บริการเกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่าง

แท้จริง อันจะช่วยให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายได้ 

มากยิ่งขึ้น 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๙๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๖) กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด 

 

ภาพประกอบ ๔๐ กระบวนการประมูลซื้อทรัพย/์การขายทอดตลาด: การวิเคราะห์ 
ความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงด้วยเทคนิค Quadrant Analysis 

 

โดยกำหนดให้ 

 F๑ คือ สามารถทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาดได้อย่างสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึง 

 F๒ คือ ระยะเวลาท่ีประกาศขายทอดตลาดก่อนถึงวันขายมีความเหมาะสม 

 F๓ คือ ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในประกาศขายทอดตลาด 

 F๔ คือ คดีท่ีมีการงดการขายมีการประกาศแจ้งสาเหตุงดขายได้อย่างชัดเจน 

 F๕ คือ ความสมเหตุสมผลและความน่าเช่ือถือในการประเมินราคาของทรัพย์ท่ีขายทอดตลาด 

 F๖ คือ การอธิบายหลักเกณฑ์ขั ้นตอน วิธีการ คำแนะนำ คำเตือนและข้อสัญญาในประกาศขาย

ทอดตลาดมีความชัดเจนและง่ายต่อการทำความเข้าใจ  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๐๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 F๗ คือ เจ้าหน้าท่ีท่ีทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด 

 F๘ คือ ความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ ตั ้งแต่การลงทะเบียน วางหลักประกัน ชำระราคา  

ขอขยายเวลาวางเงิน หรือการโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ 

 

จากการวิเคราะห์ประมวลผลการสำรวจด้วยการทำ Quadrant Analysis สำหรับความคาดหวัง 

ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดในภาพประกอบ ๔๐ 

พบว่า ทางกรมบังคับคดีไม่มีประเด็น/เรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) แต่มีประเด็น/

เรื่องสำคัญที่ควรที่จะรักษามาตรฐานไว้ (Keep up the good Work) ๑ ประเด็น นั่นคือ ข้อคำถาม F๗ คือ 

เจ้าหน้าท่ีท่ีทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการสำรวจที่ระบุว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงในประเด็น

เจ้าหน้าที่ที่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด (F๗) มากที่สุด 

และผลการสำรวจเชิงคุณภาพพบว่า ประชาชนผู้รับบริการมุ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของบุคลากร

ของกรมบังคับคดีเป็นหลัก ทั้งในมิติของการประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำ การประเมินและการตั้งราคา

ทรัพย์สิน ความถูกต้องของข้อมูล รวมทั้งการลำดับความสำคัญความชัดเจนและความรัดกุมของกระบวนการ

ทำงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ประชาชนผู้รับบริการได้ให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ที ่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์ 

มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใดมากที่สุด ด้วยจะช่วยให้กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/

การขายทอดตลาดมีความเป็นธรรมและน่าเชื ่อถือมากยิ่งขึ ้น อย่างไรก็ตาม ควรที่จะรักษามาตรฐานของ 

ข้อคำถามทุกข้อยกเว้น F๔ (ซึ่งเป็นข้อคำถามที่ควรลดความสำคัญลง) ด้วยเช่นกัน เพื่อให้การให้บริการใน

กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น 

กรมบังคับคดีจึงควรท่ีจะรักษามาตรฐานในประเด็นดังกล่าวเอาไว้อย่างไม่เปล่ียนแปลง หรือทำให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และเพื่อให้คุณภาพการให้บริการเกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่าง

แท้จริง อันจะช่วยให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดได้มากยิ่งขึ้น 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๐๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๗) กระบวนการวางทรัพย์ 

 

ภาพประกอบ ๔๑ กระบวนการวางทรัพย์: การวิเคราะห์ความคาดหวังและ 
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงด้วยเทคนิค Quadrant Analysis 

 

โดยกำหนดให้ 

 G๑ คือ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์ท่ีมีอยู่เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้ข่าวสารของ

ท่าน 

 G๒ คือ เจ้าหน้าท่ีให้คำปรึกษา ช้ีแจงขั้นตอน วิธีการวางทรัพย์ และให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน 

 G๓ คือ การวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้ท่านมั่นใจว่าหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ 

 G๔ คือ เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการด้วยความเต็มใจ 

 G๕ คือ กระบวนการวางทรัพย์ของกรมบงัคับคดีมีความสะดวก รวดเร็ว 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๐๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 G๖ คือ การเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงานบังคับคดีทั ่วประเทศ เป็นการอำนวย  

ความสะดวกต่อท่าน 

จากการวิเคราะห์ประมวลผลการสำรวจด้วยการทำ Quadrant Analysis สำหรับความคาดหวัง 

ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการวางทรัพย์ในภาพประกอบ ๔๑ พบว่า ทางกรมบังคับคดี 

ไม่มีประเด็น/เรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) แต่มีประเด็น/เรื่องสำคัญท่ีควรที่จะ

รักษามาตรฐานไว้ (Keep up the good Work) ๑ ประเด็น นั่นคือ ข้อคำถาม G๓ คือ การวางทรัพย์ของ 

กรมบังคับคดี ทำให้ท่านมั่นใจว่าหลุดพ้นจากการเป็นหนี้  ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจที่ระบุว่า ประชาชน

ผู้รับบริการมีความคาดหวังและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติจริงในประเด็นการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้

ท่านมั่นใจว่าหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ (G๓) มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ควรที่จะรักษามาตรฐานของข้อคำถาม 

ทุกข้อด้วยเช่นกัน ด้วยผลการสำรวจเชิงคุณภาพพบว่า ประชาชนผู้รับบริการประชาชนผู้รับบริการมีเกณฑ์

ความพึงพอใจต่อกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในระดับดี และไม่มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

อื่นใด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการทำงานของการวางทรัพย์ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง 

จึงส่งผลให้การให้บริการในกระบวนการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 

ด้วยมีจำนวนผู้ใช้บริการท่ีค่อนข้างน้อย การให้บริการจึงเป็นไปอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจกล่าวได้

ว่ากรมบังคับคดีควรท่ีจะรักษามาตรฐานในประเด็นดังกล่าวทุกประเด็นของกระบวนการวางทรัพย์เอาไว้อย่าง

ไม่เปลี่ยนแปลง หรือทำให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และเพื่อ 

ให้คุณภาพการให้บริการเกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างแท้จริง  อันจะช่วยให้ประชาชนมีความเชื่อมั ่นต่อ

กระบวนการวางทรัพย์ได้มากยิ่งขึ้น  

๒. ผลการเปรียบเทียบผลการสำรวจระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 หลังจากที่ได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจและการสัมภาษณ์จากประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

จำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ราย และได้สรุปผลการดำเนินการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วนั้น จึงนำมาสู่การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการบริการและความเชื่อมั่น

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามแผนที ่ได้กำหนดไว้ และเพื ่อให้คุณภาพ 

การให้บริการเกิดเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยผลการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการ 

ที่มีผลต่อกระบวนการบังคับคดี และความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีผลต่อกระบวนการบังคับคดี 

เปรียบเทียบปี พ.ศ.๒๕๖๔ กับ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งมีผลการสำรวจดังนี้  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๐๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาราง ๙๒ คะแนนเฉล่ียความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี เปรียบเทียบ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ กับ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

กระบวนการบังคับคดี 
คะแนนเฉลี่ยความเชื่อม่ันฯ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ 

๑. กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม ๙.๐๒ ๙.๑๐ 
๒. กระบวนการบังคับคดีแพ่ง ๘.๙๗ ๙.๐๘ 
๓. กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย ๘.๕๖ ๘.๖๖ 
๔. กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ๘.๔๗ ๘.๔๘ 
๕. กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี ๘.๖๒ ๘.๘๕ 
๖. กระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

๘.๔๖ ๘.๕๑ 

๗. กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด 

๘.๗๐ ๙.๑๑ 

๘. กระบวนการวางทรัพย์ ๘.๕๗ ๘.๙๐ 
 

 จากการพิจารณาตาราง ๙๒ คะแนนเฉล่ียความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี เปรียบเทียบปี พ.ศ.

๒๕๖๓ กับ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คะแนนความเชื่อมั ่นฯ ต่อกระบวนการ 

บังคับคดีในภาพรวมและกระบวนการบังคับคดีทั้ง ๗ กระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในทุกกระบวนการ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีคะแนนความเช่ือมั่นเฉล่ีย ๙.๑๐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก

ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย ๙.๐๒ 

กระบวนการบังคับคดีแพ่ง ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีคะแนนความเชื่อมั ่นเฉลี่ย ๙.๐๘ ซึ่งเพิ่มขึ ้นจากปี  

พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย ๘.๙๗ 

กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีคะแนนความเช่ือมั่นเฉล่ีย ๘.๖๖ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี  

พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย ๘.๕๖ 

กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีคะแนนความเชื่อมั่นเฉลี่ย ๘.๔๘ ซึ่งเพิ่มข้ึน

จากปี พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย ๘.๔๗ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๐๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีคะแนนความเชื่อมั่นเฉลี่ย ๘.๘๕  

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย ๘.๖๒ 

กระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีคะแนนความเช่ือมั่นเฉล่ีย 

๘.๕๑ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย ๘.๔๖ 

กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีคะแนนความเช่ือมั่นเฉล่ีย ๙.๑๑ 

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย ๘.๗๐ 

กระบวนการวางทรัพย์ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีคะแนนความเชื่อมั ่นเฉลี ่ย ๘.๙๐ ซึ ่งเพิ ่มขึ ้นจากปี  

พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย ๘.๕๗ 

ตาราง ๙๓ คะแนนเฉลี ่ยความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดี เปรียบเทียบ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ กับ ปี  
พ.ศ.๒๕๖๔ 

กระบวนการบังคับคดี 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจฯ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ 

๑. กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม ๘.๖๘ ๙.๒๓ 
๒. กระบวนการบังคับคดีแพ่ง ๙.๐๔ ๙.๑๓ 
๓. กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย ๘.๘๙ ๘.๘๓ 
๔. กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ๘.๙๗ ๙.๐๒ 
๕. กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี ๘.๗๕ ๙.๒๑ 
๖. กระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

๙.๐๓ ๙.๐๔ 

๗. กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด 

๘.๙๗ ๙.๐๖ 

๘. กระบวนการวางทรัพย์ ๙.๐๑ ๘.๙๗ 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๐๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 จากการพิจารณาตาราง ๙๓ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดี เปรียบเทียบ 

ปี พ.ศ.๒๕๖๓ กับ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คะแนนความพึงพอใจฯ ต่อกระบวนการ

บังคับคดีในภาพรวมและกระบวนการบังคับคดีท้ัง ๗ กระบวนการ มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเกือบทุกกระบวนการ 

ยกเว้นกระบวนการบังคับคดีล้มละลายและกระบวนการวางทรัพย์ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๙.๒๓ ซึ่งเพิ่มขึ้น

จากปี พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย ๘.๖๘ 

กระบวนการบังคับคดีแพ่ง ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๙.๑๓ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี  

พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย ๙.๐๔ 

กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย ๘.๘๓ ซึ่งลดลงจากปี  

พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย ๘.๘๙ 

กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย ๙.๐๒ ซึ่งเพิ่มขึ้น

จากปี พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย ๘.๙๗ 

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๙.๒๑  

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย ๘.๗๕ 

กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีคะแนนความพึงพอใจ

เฉล่ีย ๙.๐๔ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย ๙.๐๓ 

กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 

๙.๐๖ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย ๘.๙๗ 

กระบวนการวางทรัพย์ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๙๗ ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.

๒๕๖๓ ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย ๙.๐๑  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๐๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส่วนท่ี ๘  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยและข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายของกรมบังคับคดี 

ในการให้บริการด้านกระบวนการบังคับคดี ครอบคลุมท้ัง ๗ กระบวนการ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยและข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายของกรมบังคับคดีในการให้บริการ

ด้านกระบวนการบังคับคดี ครอบคลุมท้ัง ๗ กระบวนการ ได้แก่ ) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง ๒) กระบวนการ

บังคับคดีล ้มละลาย ๓) กระบวนการฟื ้นฟูก ิจการของลูกหนี ้  ๔) กระบวนการไกล่เกลี ่ยข ้อพิพ าท 

ชั้นบังคับคดี ๕) กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ๖) กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/  

การขายทอดตลาด และ ๗) กระบวนการวางทรัพย์ จากผลสำรวจความเชื่อมั ่นของประชาชนและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๔ 

คณะผู ้ว ิจัยขอเสนอแนวทางในการพัฒนางานและการให้บริการด้านกระบวนการบังคับคดี เพื ่อใช้ใน 

การออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับ ว ิส ัยทัศน ์ ย ุทธศาสตร์ขององค์กร  

ความต้องการของผู้รับบริการ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ทั้งกระบวนการทำงานหลัก และกระบวนการทำงาน

สนับสนุน รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐  

อันสามารถนำไปสู ่การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของกรมบังคับคดี 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม 

๑) พิจารณาปรับระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบทางเลือก โดยสามารถติดต่อและดำเนินการได้ 

ทั้งในสำนักงานและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ ควรมีการพัฒนาและเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์หรือ

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที ่ใช้สำหรับการติดต่อสื ่อสารและประสานงานให้มากขึ ้น เพื ่อเพิ ่มความรวดเร็ว 

ในการรับบริการ 

๒) การประชาสัมพันธ์และปรับปรุงข้อมูลข่าวสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกกระบวนการ
บังคับคดี ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และต้องสามารถติดตามการดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๓) พิจารณาลดขั้นตอนกระบวนการในการยื่นเอกสารและกรอกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และปรับมาตรฐานของแต่ละสำนักงานให้ดำเนินการทิศทางเดียวกัน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๐๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๔) จัดการอบรมขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย 
พร้อมท้ังควรท่ีจะมีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนดังกล่าวให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถรับรู้ได้ในหลายช่องทาง 

๕) ควรพิจารณาเพิ่มระบบงานต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกใน 
การดำเนินการ เช่น ระบบการแก้ไขข้อมูลและเอกสาร ระบบเบิกจ่ายเงิน และระบบการเช็คข้อมูลเอกสารของ
คู่คดี เป็นต้น  

๖) ควรที่จะมีการปรับระบบการจองคิว โดยให้ผู้จองคิวสามารถยื่นข้อเสนอเรื่องวันที่จองคิวเพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีพิจารณาได้ 

๗) การเพิ่มจำนวนบุคลากรในสำนักงาน เช่น เจ้าหน้าท่ีนิติกร เจ้าหน้าท่ีค้นหาสำนวน และเจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อการดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น 

๘) การเพิ่มจำนวนการรับเรื่องในแต่ละกระบวนการบังคับคดี และจำนวนคิวให้มีความเหมาะสมและ
มีความสอดคล้องกับปัจจุบัน รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการนัดหมาย 

๙) การปรับปรุงระบบจัดเก็บสำนวนให้มีความเป็นระบบระเบียบมากขึ้น เพื่อให้ง่ายและรวดเร็วต่อ 
การค้นหาหรือการค้นคว้าข้อมูล 

๑๐) การเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้จริงและเข้าถึงได้ง่าย เพื่อเป็นการอำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบ QR 
Code ตลอดจนมีการจัดพื้นท่ีประชาสัมพันธ์ที่สามารถติดต่อสอบถามและให้ข้อมูลกับประชาชนผู้รับบริการได้
หลายช่องทาง เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร หรือการประสานงานเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งเป็นไปอย่างรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการชี้แจง/แจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของกระบวนการบังคับคดีในด้านต่าง ๆ 
ตลอดจนสามารถให้คำแนะนำและใหค้ำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนผู้ใช้บริการด้วย 

๒. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

๑) ควรพิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดี เพื่อ
ยกระดับให้กระบวนการบังคับคดีแพ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น รวมถึงควรมี 
ความยืดหยุ่นในกระบวนการท่ีมีปัญหา/อุปสรรคหรือข้อจำกัดภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ 
เช่น การชำระค่าธรรมเนียม เป็นต้น 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๐๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๒) พิจารณาการปรับภาษาในระบบ e-Filing ที่ทำให้ผู้ใช้บริการเข้าใจง่ายมากขึ้น รวมถึงมีการให้
คำอธิบายคำศัพท์ต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ควรที่จะคำนึงถึงรูปแบบของระบบที่มีความง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึง
และการใช้งาน รวมถึงมีความปลอดภัยด้วย 

๓) ควรที่จะมีการจัดหาบุคลากรเพื่อรองรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาขึ้น เช่น การตอบกลับ  
e-mail เป็นต้น 

๔) ควรพิจารณาขั้นตอนการตรวจรับรองบัญชีในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเง ินให้มี  
ความถูกต้องและรวดเร็ว 

๕) ควรพิจารณาให้มีการพัฒนาและจัดต้ังศูนย์ให้บริการ One Stop Service ในพื้นท่ีต่างจังหวัดหรือ
ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค 

๓. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 
๓.๑ กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะฝ่ายลูกหนี้ 

๑) ควรปรับปรุงช่องทางในการติดต่อและพัฒนาช่องทางในการยื ่นคำขอรับชำระหนี ้ผ่านทาง
สำนักงานบังคับคดีท่ัวประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเสถียรอย่างแท้จริง 

๒) ควรท ี ่จะม ีการม ีการประกาศโฆษณาคำสั ่ งพ ิท ักษ ์ทร ัพย์ เด ็ดขาดทางการประกาศลง 
ราชกิจจานุเบกษาในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น ๆ เพื่อความสะดวกในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

๓) ควรท่ีจะมีการลดขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานลง เพื่อให้ระบบงานและกระบวนการทำงานเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

๓.๒ กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี ้

๑) ควรปรับปรุงช่องทางในการติดต่อและพัฒนาช่องทางในการยื ่นคำขอรับชำระหนี ้ผ่านทาง
สำนักงานบังคับคดีท่ัวประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเสถียรอย่างแท้จริง 

๒) ควรที่จะมีการปรับปรุงช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับข้อมูล
ข่าวสารท่ีครบถ้วน 

๓) ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีให้คำแนะนำและชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการ
เกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ การสอบสวนพยานหลักฐาน รวมถึงประกาศโฆษณาพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๐๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีล้มละลายอย่าง
เปิดเผยและชัดเจนมากขึ้น 

๔. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

๔.๑ กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เฉพาะฝ่ายลูกหนี้ 

๑) ควรกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่กฎหมายกำหนดไว้ให้มี
ความเหมาะสม 

๔.๒ กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี ้

๑) ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที ่ของกรมบังคับคดีในการให้คำแนะนำ ชี้แจง และรายงานผลเกี่ยวกับ 
การดำเนินการ วิธีการ ขั ้นตอน และระยะเวลาในกระบวนการต่าง ๆ ที่มีความต่อเนื่องกันให้ประชาชน
ผู้รับบริการได้ทราบอย่างชัดเจน  

๒) ควรที่จะมีการปรับปรุงช่องทางให้ยื่นเอกสารขอรับชำระหนี้ต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์หรือ 
การแจ้งกำหนดเวลาท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 
ผ่านช่องทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 

๕. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

 ๑) ควรให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำตามขั ้นตอนต่าง ๆ ในการไกล่เกลี ่ยแก่ประชาชน

ผู้รับบริการอย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะการแจ้งขั้นตอน วิธีการ และการให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้รับบริการท้ัง

สองฝ่าย เพื่อให้สามารถหาทางออกและข้อยุติร่วมกันได้ 

๒) ควรพิจารณาให้มีการพัฒนากฎหมายว่าด้วยเรื่องการให้ความร่วมมือในการไกล่เกลี่ย โดยเฉพาะ
การอนุโลมให้เล่ือนนัดการไกล่เกล่ีย 

๓) ควรที ่จะมีการจัดสถานที ่สำหรับการไกล่เกลี ่ยให้มีความเป็นทางการ เป็นส่วนตัว และมี  
ความสะดวกต่อการไกล่เกล่ียมากขึ้น 

๔) ควรพัฒนาช่องทางในการยื ่นคำร้องขอไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทชั ้นบังคับคดีให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกช่องทาง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 
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การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๑๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๕) ควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยอย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถอำนวย  
ความเป็นธรรมและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ต้องสามารถดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและ 
ไม่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เช่น สามารถให้คำแนะนำเบ้ืองต้นเพื่อช่วยหาทางออกให้กับคู่ความท้ังสอง
ฝ่ายได้อย่างเหมาะสมและยุติธรรม 

๖. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

๑) ควรท่ีจะมีการตรวจสอบและคำนวณทรัพย์สินต่าง ๆ ในกระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลายให้ละเอียดและถี่ถ้วนมากขึ้น กล่าวคือ ควรพัฒนาและปรับปรุงความถูกต้องในการจัดทำบัญชี
รับจ่ายและบัญชีแบ่งทรัพย์สินในกระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินฯ ให้มีความถูกต้องและรอบคอบ 

๒) ควรปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินจากการเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายผ่านระบบ e-Payment 

ให้มความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

๓) ควรท่ีจะมีการจัดต้ังบุคลากรขึ้นมาสำหรับให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการท่ีเหมาะสมกับ

คดี รวมถึงการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการดำเนินการแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างชัดเจน เช่น  

การได้รับการแจ้งขั้นตอน วิธีการ และสิทธิในการตรวจสอบและคัดค้านบัญชีรับจ่ายหรือบัญชีแบ่งทรัพย์สิน 

๗. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/ขายทอดตลาด 

 ๑) ควรท่ีจะมีการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการเล่ือนหรืองดการประมูลซื้อทรัพย์ให้รัดกุมและชัดเจน 

เพื่อป้องกันการเลื่อนหรืองดประมูลซื้อทรัพย์กะทันหัน กล่าวคือ ควรที่จะมีการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล 

การประกาศแจ้งคดีที ่มีการงดการขายและสาเหตุที่มีการงดการขายให้มีความชัดเจน มีการแจ้งล่วงหน้า  

เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมด้านระยะเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะช่องทาง

ออนไลน์ ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 

๒) ควรพิจารณาให้การประเมินราคาทรัพย์ท่ีอยู่ในกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์และขายทอดตลาด 
มีความเป็นธรรมและมีความสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ควรท่ีจะมีการประเมินและต้ังราคาทรัพย์สินท่ีมี
ความเป็นธรรมมากขึ้น โดยอาศัยหลักเหตุและผลตามความเป็นจริง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการประเมิน
ราคาของทรัพย์ที่ขายทอดตลาด ตลอดจนควรมีการพิจารณาลำดับการประมูลทรัพย์สินให้เป็นไปตามลำดับ
อย่างเป็นระบบและชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงควรดำเนินการตามช่วงเวลาท่ีระบุเอาไว้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการมากข้ึน 
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๓) ควรพิจารณาขั้นตอนของการตรวจสอบข้อมูลและที่ตั้งของทรัพย์สินให้ละเอียดถี่ถ้วนและเป็นไป 
อย่างถูกต้อง รวมทั้งควรที่จะมีการลดขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีมีความซับซ้อนลง โดยเฉพาะในกรณีที่มีการขอดู
รายละเอียดทรัพย์สินผ่านเว็บไซต์ ท้ังนี้ในการเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินควรอยู่บนมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน 

๔) ควรเพิ่มช่องทางในการประมูลซื้อทรัพย์และขายทอดตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทาง และเพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการทำงาน รวมทั้งยังควรท่ีจะมีการดำเนินการยื่นคำร้องผ่าน 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการเข้าไปในสำนักงานของกรมบังคับคดีทั ่วประเทศ ทั ้งนี ้ควรที ่จะคำนึงถึง 
การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ให้ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วนอยู่เสมอ เพื่อให้ 
การติดตามและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้ง่ายและได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

๕) ควรพิจารณาให้มีการเพิ่มช่องทางการชำระทรัพย์ท่ีขายทอดตลาดในรูปแบบออนไลน์ 

๖) ควรเพิ่มเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการพิเศษ เพื่อแนะนำประชาชนท่ีไม่มีความรู้และความเข้าใจในการนำส่ง
เอกสารให้มีความเข้าใจขั ้นตอน และกระบวนการ ตลอดจนเป็นการคุ ้มครองพยาน เพื ่อให้ได้มาซึ่ง  
ความเป็นธรรม ท้ังนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น 

๘. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระบวนการวางทรัพย์ 

๑) ควรท่ีจะมีการจัดต้ังหน่วยงานสำหรับกระบวนการวางทรัพย์โดยตรง 

๒) ควรพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการวางทรัพย์

ให้มีความชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

กล่าวโดยสรุปแล้ว จากการศึกษาวิจัยโครงการสำรวจความเช่ือมั ่นของประชาชนและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

พบว่า มีความเป็นไปได้ท่ีกรมบังคับคดีควรท่ีจะเร่งรัดแผนงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพื่อยกระดับ 

การพัฒนาสู่แนวทางระบบราชการ ๔.๐ ซึ่งมีข้อเสนอสำคัญ ๓ ประการ คือ 

ข้อเสนอประการที่ ๑ คือ การพัฒนาแผนพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ ซึ่งประกอบด้วย 

 (๑) การจัดทำและพัฒนาระบบยื่นคำร้องกระบวนการบังคับคดีแพ่งทางอิเล็กทรอนิกส์  

นั่นคือ ระบบ e-Filing To-Do-List  
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 (๒) การจ ัดทำและพ ัฒนาระบบงานของกระบวนการบ ังค ับคด ีล ้มละลาย น ั ่นคือ  

E-Insolvency Case Management  

 (๓) การจัดทำและพัฒนาระบบงานของกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ นั่นคือ ระบบ  

e-Reorganization Data Management 

 (๔) การจัดทำและพัฒนาระบบงานของกระบวนบังคับคดีแพ่ง นั ่นคือ E-Civil Case 

Management 

 (๕) การจัดทำและพัฒนาระบบติดตามข้อร้องเรียน 

ข้อเสนอประการที่ ๒ คือ แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย 

 (๑) การจัดทำระบบเช่ือมข้อมูลจากศาลยุติธรรม 

 (๒) การจัดทำระบบบูรณาการฐานข้อมูลการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

ข้อเสนอประการที ่ ๓ คือ แผนพัฒนานวัตกรรม นั ่นคือ การพัฒนากระบวนการบังคับคดีใน 

ทุกกระบวนการให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่อก้าวสู่การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ได้อย่างเป็น

รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี เหตุปัจจัยสำคัญท่ีกรมบังคับคดีควรท่ีจะพิจารณาเป็นข้อเสนอแนะสำคัญ คือ การให้ข้อมูล

และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดในทุกรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการทำงานครอบคลุม

ในทุกกระบวนการบังคับคดีทั้ง ๗ กระบวนการ เพื่อให้ระบบงานและกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี 

ที่ได้รับช่วงต่อมาจากคำพิพากษาของศาลบรรลุผลสำเร็จ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการ

อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ และยกระดับให้ประชาชนผู้รับบริการมีความเชื่อมั ่นต่อ

กระบวนการบังคับคดีในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพโดยแท้จริง 
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ภาพประกอบ ๖๒ การแถลงข่าวผลสำรวจในส่ือหลัก ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา  
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๓๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๕. ภาพการแถลงข่าวผลสำรวจจากสื่อหนังสือพิมพ์ 

 

ภาพประกอบ ๖๓ การแถลงข่าวผลสำรวจจากส่ือหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๓๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๖๔ การแถลงข่าวผลสำรวจจากส่ือหนังสือพิมพ์สยามรัฐ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๓๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๖๕ การแถลงข่าวผลสำรวจจากส่ือหนังสือพิมพ์สยามกีฬา  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๓๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๖๖ การแถลงข่าวผลสำรวจจากส่ือหนังสือพิมพ์แนวหน้า 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๓๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๖๗ การแถลงข่าวผลสำรวจจากส่ือหนังสือพิมพ์ทันหุ้น  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๓๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๖. ภาพการแถลงข่าวผลสำรวจจากสื่อออนไลน์ 

 

ภาพประกอบ ๖๘ การแถลงข่าวผลสำรวจออนไลน์จากมติชนออนไลน์ 

ที่มา: https://www.matichon.co.th/local/news_๓๐๐๒๓๗๘ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๓๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๖๙ การแถลงข่าวผลสำรวจออนไลน์จาก SiamEvent Magazine Online 

ที่มา: http://siamevent.com/all-event/?p=๑๖๖๐๐๔  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๓๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๗๐ การแถลงข่าวผลสำรวจออนไลน์จากบริษัท พร็อพเพอร์ต้ี ชานแนล จำกัด 

ที่มา: https://www.propertychannel.co.th/ภาครัฐ/กรมบังคับคดีเผยผลสำรวจ  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๓๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๗. ข้อมูลจากการเผยแพร่ผลการสำรวจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือช่องทางอื่น ๆ  

 

ภาพประกอบ ๗๑ การเผยแพร่ผลการสำรวจผ่านส่ือสังคมออนไลน์ Facebook “TU Rac” 

ที่มา: https://www.facebook.com/100004569794543/posts/2049315555230751/?d=n   



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๔๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๗๒ การเผยแพร่ผลการสำรวจผ่านส่ือสังคมออนไลน์  
Facebook “กรมบงัคับคดี กระทรวงยุติธรรม” 

ที่มา: https://www.facebook.com/100010810231423/posts/1508284729541854/?d=n  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๔๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๗๓ การเผยแพร่ผลการสำรวจผ่านส่ือสังคมออนไลน์ Line “TURAC: Researcher”  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๔๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๗๔ การเผยแพร่ผลการสำรวจผ่านส่ือสังคมออนไลน์  
Youtube “กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม” 

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=x3fREQXdtjA 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๔๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๘. อินโฟกราฟฟิกส์ (Infographics) 

 

ภาพประกอบ ๗๕ อินโฟกราฟฟิกส์ แผ่นท่ี ๑  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๔๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๗๖ อินโฟกราฟฟิกส์ แผ่นท่ี ๒  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๔๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๗๗ อินโฟกราฟฟิกส์ แผ่นท่ี ๓  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๔๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๗๘ อินโฟกราฟฟิกส์ แผ่นท่ี ๔ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๔๗ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๗๙ อินโฟกราฟฟิกส์ แผ่นท่ี ๕ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๔๘ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๘๐ อินโฟกราฟฟิกส์ แผ่นท่ี ๖ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๔๙ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๘๑ อินโฟกราฟฟิกส์ แผ่นท่ี ๗  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๕๐ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๗. ใบลงทะเบียนงานแถลงข่าวโครงการสำรวจความเชื่อม่ันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

ภาพประกอบ ๘๒ ใบลงทะเบียนงานแถลงข่าวฯ ของกรมบังคับคดี แผ่นท่ี ๑ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๕๑ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๘๓ ใบลงทะเบียนงานแถลงข่าวฯ ของกรมบังคับคดี แผ่นท่ี ๒ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๕๒ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๘๔ ใบลงทะเบียนงานแถลงข่าวฯ ของกรมบังคับคดี แผ่นท่ี ๓  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๕๓ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๘๕ ใบลงทะเบียนงานแถลงข่าวฯ ของ 
สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แผ่นท่ี ๑  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๕๔ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๘๖ ใบลงทะเบียนงานแถลงข่าวฯ ของ 
สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แผ่นท่ี ๒  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๕๕ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๘๗ ใบลงทะเบียนงานแถลงข่าวฯ ของส่ือมวลชน แผ่นท่ี ๑  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕๕๖ 

เสนอ กรมบังคับคดี 

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ภาพประกอบ ๘๘ ใบลงทะเบียนงานแถลงข่าวฯ ของส่ือมวลชน แผ่นท่ี ๒ 


