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กรมบังคับคดี 
(Legal Execution Department) 

 
ประวัติกรมบังคับคด ี
   
  กรมบังคับคดีจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2517 พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 91 ตอนที่ 200      
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2517 ดังนั้นกรมบังคับคดีจึงถือเอาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2517 เป็นวันสถาปนา
กรมบังคับคด ี
  งานของกรมบังคับคดีมีที่มาจากหน่วยงานราชการระดับกองในส านักปลัดกระทรวงยุติธรรม 
2 กอง คือ กองบังคับคดีแพ่ง และกองบังคับคดีล้มละลาย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2517 สมัยรัฐบาลฯพณฯ 
ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ท่านกิตติ สีหนนท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้
เห็นความส าคัญของทั้งสองกองดังกล่าว ประกอบกับงานบังคับคดีแพ่งและงานบังคับคดีล้มละลายเพ่ิมขึ้นมาก
หน่วยงานที่จัดตั้งไว้แต่เดิมไม่เหมาะสมกับงานที่นับวันแต่จะทวีปริมาณมากขึ้นทุก ๆ ปี นอกจากนี้กระทรวง
ยุติธรรมยังประสงค์ที่จะขยายขอบเขตงานของกองบังคับคดีแพ่งออกไปยังส่วนภูมิภาค รวมทั้งต้องการให้งาน
บังคับคดีล้มละลายและงานช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือนิติบุคคลตามค าสั่งศาลได้ด าเนินการโดย
เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2517 ให้ยกฐานะ
กองบังคับคดีแพ่งและกองบังคับคดีล้มละลายรวมจัดตั้งขึ้นเป็นกรมบังคับคดีอยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และ
ได้ตราพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารงานบางส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2517 โดยให้
โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับกองบังคับคดีแพ่งและกองบังคับคดีคดีล้มละลาย รวมทั้งให้  
โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง และงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับกองบังคับคดีแพ่ง และกองบังคับคดีล้มละลายไปเป็นของกรมบังคับคดี และนอกจากนี้ 
ยังได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ได้แก่ ส านักงานวางทรัพย์กลาง และงานอนุญาโตตุลาการ เพ่ือชี้ขาดข้อพิพาท
เกี่ยวกับการวางทรัพย์ภูมิภาคขึ้น รวม 9 ภาค กรมบังคับคดีจึงมีอ านาจหน้าที่บังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย 
ตลอดจนวางทรัพย์ทั่วประเทศ แล้วเริ่มด าเนินการในฐานะเป็นกรมบังคับคดีนับแต่นั้นเป็นต้นมา 

1. ข้อมลูพื้นฐาน โครงสร้าง และแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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ภารกิจตามกฎหมายจัดตัง้หน่วยงาน 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561 ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 37 ก ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ก าหนดให้กรมบังคับคดีมีภารกิจ
เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง  คดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ตามค าสั่งศาล การช าระบัญชีตามค าสั่งศาล  
การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ด าเนินการยึด อายัด และ
จ าหน่ายทรัพย์สิน รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ตลอดจนก ากับการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ 
เพ่ือให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการช าระหนี้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรมโดยให้มีอ านาจและหน้าที่
ดังต่อไปนี้  
  1. ด าเนินการบังคับคดีแพ่งตามค าสั่งศาล 
  2. ด าเนินการบังคับคดีล้มละลายตามค าสั่งศาล 
  3. ด าเนินการบังคับคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ตามค าสั่งศาล  
  4. ด าเนินการตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือรับส่วนแบ่งจากคดี ตรวจสอบ 
ค่าใช้จ่าย และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบังคับคดี 
  5. ช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน บรษิัท หรือนิติบุคคลในฐานะผู้ช าระบัญชีตามค าสั่งศาล 
  6. รับวางทรัพย์จากลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์  
  7. ด าเนินการประเมินราคาทรัพย์ 
  8. ด าเนินการเกี่ยวกับการเดินหมาย ค าคู่ความ หนังสือ หรือประกาศของศาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดกรม 
  9. พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้น
บังคับคดี 
  10. บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบังคับคดี และด้านอื่นๆ 
ในความรับผิดชอบ 
  11. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม ตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามค าสั่งศาล  

การแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี 
  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561 ได้แบ่งส่วน
ราชการกรมบังคับคดี ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 
(1) ส านักงานเลขานุการกรม 
(2) กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
(3) กองบริหารการคลัง 
(4) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
(5) - (10) กองบังคับคดีล้มละลาย 1 - 6 
(1๑) กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ 
(12)  กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ 
(13)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(14) – (๑9) ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ - ๖ 

ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ส านักงานบังคับคดีจังหวัด
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โครงสร้างกรมบังคับคดี

สถาบันพัฒนาการบังคับคดี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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อัตราก าลังของกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

ลูกจ้างชั่วคราว และ
จ้างเหมาบริการ 

ส่วนกลาง 418 65 650 283 
ส่วนภูมิภาค 534 131 660 547 

รวม 952 196 1,310 830 
 

รวมทั้งสิ้น 3,288 คน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 

  

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 

418 

65 

650 

283 

534 

131 

660 

547 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

หน่วย : คน 



  

 
 

12 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การเสริมสร้างความเป็นธรรม  

ลดความเหลื่อมล้ า 
ในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเสริมสร้างความเข็มแข็ง 

ทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหารจัดการในภาครัฐ  

การป้องกันการทจุริต ประพฤต ิ
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ด้านการต่างประเทศ  
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

และภูมภิาค 

พัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

อ านวยความยุติธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ า 

 
สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและเคารพสิทธ ิ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง

ยั่งยืน 

อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า ขจัดความทุกข์ยาก  สร้างประชาสามัคค ี ส่งเสริมคนดีสูส่ังคม 

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กรมบังคับคด ี
กรอบยุทธศาสตร์ 
ชาติระยะ 20 ปี 

แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12  

ยุทธศาสตร์
กระทรวงยุติธรรม 

นโยบาย
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม  
5 + 4+ 3 

เร่งรัดต้านภัยยาเสพติด คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพคุณธรรม 
 

สร้างกระบวนการยุติธรรมให้ยั่งยืน 

สร้างการรับรู้กฎ-กติกา ร่วมพัฒนาเครือข่ายอาสา มุ่งเดินหน้าสามัคคี-ปรองดอง 

ยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี  

กรมบังคับคดี 
 

เร่งรัดปราบปรามทุจริตคอรร์ัปชัน่ 

ยุทธศาสตร์ระยะ 
20 ปี กรมบังคับคดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
เสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภบิาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ขับเคลื่อนกระบวนการท างานและบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตามแนวทาง TH 4.0 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี กรมบังคับคดี 
 

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและเป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้
ประเทศมี ขีดความสามารถ ในการแข่ งขัน  มี ร ายไ ด้สู งอยู่ ใ นกลุ่ มประ เทศพัฒนาแล้ ว คนไทย 
มีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 
  ต่อมา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนงาน  
ในภารกิจหลักหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1.) ระบุรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ และผลที่จะได้รับในแต่ละระยะ เช่น 1 เดือน  
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน ตลอดระยะเวลาของแผนงานและสิ้นสุดระยะเวลาของแผนงาน (20 ปี)  

2.) บูรณาการการท างานและงบประมาณร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.) ค านึงถึงความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น 
4.) ประเมินและทบทวนแผนงานทุก ๆ 5 ปี 

 กรมบังคับคดีมุ่งปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
อย่างเท่าเทียมกัน มีกระบวนงานการบังคับคดี การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล สร้างการยอมรับทั้งใน
ประเทศและในระดับสากล มีมาตรฐานการให้บริการ ทั้งในส่วนของกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
ลักษณะรูปแบบการให้บริการ บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของประชาชน สร้างความประทับใจให้กับประชาชน   
 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์(Vision) 
 “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นน าในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

“Enforcing judgments on just and equitable grounds, ensuring high service quality, advancing 
to be the world’s leading organization” 

 

  กรมบังคับคดีมุ่งปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับอย่างเท่าเทียมกัน มีกระบวนงานการบังคับคดี  การบริหารจัดการที่ ได้มาตรฐานสากล  
สร้างการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล มีมาตรฐานการให้บริการ ทั้งในส่วนของกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ ลักษณะรูปแบบการให้บริการ บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ สามารถตอบสนอง 
ความต้องการและความคาดหวังของประชาชน สร้างความประทับใจให้กับประชาชน   
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พันธกิจ (Mission) 

  1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ การช าระบัญชี 
การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยภายหลังค าพิพากษา อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
เสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้
การช าระบัญชี  การวางทรัพย์  การประเมินราคาทรัพย์  และการไกล่ เกลี่ ยภายหลังค าพิพากษา  
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศ 
เพ่ือน าแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการบังคับคดีมาพัฒนาการด าเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ 
  5. พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินการ 
  6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มีจิตส านึกในการบริการ 
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 
  7. พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  8. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยภายหลัง 
ค าพิพากษาและกฎหมายที่เก่ียวข้องแก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง 

 
ค่านิยมร่วม (Shared Value) 

“I AM LED” 

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 

 
วัฒนธรรมองค์กร 

“บริการด้วยรอยยิ้ม บริหารด้วยหลักการ บริบาลด้วยหลักธรรม” 
 

เป้าหมายการให้บริการ 

  “ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับบริการด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์ 
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม” 
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ยุทธศาสตร์กรมบังคบัคดีระยะ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 
 เป้าหมาย : มีระบบการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง การบังคับคดีล้มละลาย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท       
ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างประเทศ มีกฎหมายที่ทันสมัย เป็นมาตรฐานสากล มีหน่วยงาน
บริการพิเศษ (SDU) ภายใต้การก ากับดูแล ( regulator) ของกรมบังคับคดี เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการบังคับคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ง่าย เสริมสร้างให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุน  
และเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมั่งค่ังและยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด :  
1. อันดับการประเมินความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก 

(World Bank) ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 2. กระบวนงานด้านการบังคับคดี การล้มละลาย การขายทอดตลาดทรัพย์รอการขาย และการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ครบทุกกระบวนงานภายในปี พ.ศ. 2564 

3. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  
4. ระดับความส าเร็จของการเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้กรมบังคับคดีท าหน้าที่ในการก ากับ

ดูแล (Regulator) 
5. กรมบังคับคดีมีดัชนีชี้วัดการบังคับคดี (Enforcement Index) เพ่ือวิเคราะห์ผลทวีคูณ (Multiplier 

Effect) ของการบังคับคดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

แผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนที่ส าคัญ 

แผนงานที่ 1: โครงการพัฒนาระบบการบังคับคดี การล้มละลาย การขายทอดตลาดทรัพย์รอการขาย  
และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Enforcement , e-Filling , e-Payment 
,e-Evidence , e-Insolvency , e-Public Auction , e-Mediation ตามหลักการท างาน Easier , Anywhere 
และ Better 

เป้าหมาย : กระบวนการบังคับคดีทั้งคดีแพ่งและคดีล้มละลาย และการขายทอดตลาดทรัพย์รอการ
ขายมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น พัฒนาไปสู่ระบบ Digital Economy อันเป็นการเสริมสร้างเกิดความ
เชื่อมั่นของระบบ และความน่าสนใจในการลงทุนให้แก่นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ อันจะมีส่วนช่วย
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้อยู่ระดับสูงและเสริมสร้างสภาพคล่องและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมั่นคงม่ังคั่งและยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด: 
- ระยะเวลาเฉลี่ยคดีเสร็จ ลดลงร้อยละ ๑๐ ภายใน ๕ ปี  
- สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศได้ภายใน 5 ปี จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ หน่วยงาน 
- สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายประเทศทั่วโลกภายใน ๕ ปี 
แผนงานที่ 2: โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย (Data Center of Assets 

of Bankrupted Person) 
เป้าหมาย :  มีศูนย์ข้อมูลทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายที่สามารถเชื่อมโยงกับภาครัฐและสถาบัน

การเงินทั่วประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการติดตามและรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ



 

  
 

16 

ยิ่งขึ้นอันจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้ และสามารถเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมทั้งความ
เชื่อมั่นต่อระบบกฎหมายของไทย 

ตัวช้ีวัด :  
- จ านวนการตรวจสอบคดีล้มละลายทางกระดาษ ลดลงเป็นศูนย์ภายใน 10 ปี 

            - ร้อยละความส าเร็จที่เชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายกับประเทศทั่วโลก 
 

แผนงานที่ 3:  โครงการพัฒนากฎหมาย กฎและระเบียบให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และอนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ เช่น คณะกรรมาธิการกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ (UNCITRAL) และกรอบการประเมินความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ(Ease of Doing 
Business) และ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย ROSC (Report of the Observance of 
Standards and Codes) ของธนาคารโลก  

เป้าหมาย :  กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ
อนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ มีการบังคับใช้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ า ประชาชน
ได้รับการบริการที่สะดวก ง่าย รวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ง่าย เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในประเทศ
และต่างประเทศและช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้อยู่ระดับสูงขึ้นและความน่าสนใจใน
การลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ตัวชี้วัด : จ านวนกฎหมายด้านการบังคับคดีมีความทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
และอนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

 

แผนงานที่ ๔. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพาทชั้นบังคับคดีให้เป็น
ฐานข้อมูลกลาง 

เป้าหมาย : มีการบูรณาการการให้บริการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ 
และระบบฐานข้อมูลกลางทางคดี (คลังข้อมูล) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงข้อมูลภาครั ฐและเอกชน 
เพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูลและติดตามทรัพย์สิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน 
 ตัวชี้วัด : ระบบฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานใน
สมาชิกอาเซียน 

 

แผนงานที่ 5 : โครงการปรับบทบาทและรูปแบบการให้บริการ (Business Model) ของกรมบังคับคดีจาก
ผู้ปฏิบัติงาน (Operator) เป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator) 

เป้าหมาย : ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีและ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน (Private Civil Enforcement Officer and Trustee) และจัดตั้งหน่วยงาน SDU 
หรือหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็วเป็นมาตรฐานเดียวกันยิ่งขึ้นและ
ตอบรับกับรูปแบบของบริบทสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป อันเป็นการเสริมสร้างให้การบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย รับผิดชอบ และโปร่งใส  

ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
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แผนงานที่ 6 : โครงการจัดตั้งส านักฝึกอบรมผู้ท าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีเอกชนและ    
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (Institude of Civil Enforcement Officer and Trustee) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
บุคลากร และเพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ 

เป้าหมาย : พัฒนาเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพ ประชาชน
ได้รับการบริการด้วยมาตรฐานแห่งวิชาชีพเดียวกัน เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อการให้บริการในรูปแบบต่างๆ 
ให้กับประเทศรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในอาเซียน 

ตัวช้ีวัด : 
- ระดับความส าเร็จของการพัฒนากฎหมายรองรับการจัดตั้งส านักฝึกอบรมเป็นหน่วยงานพิเศษ SDU 

 - ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อบังคับและมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติด้วยมาตรฐานแห่งวิชาชีพเดียวกัน  

แผนงานที่ 7 : แผนงานให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการรายย่อย ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
(Micro) เกษตรกร ประชาชน และการสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและการเงิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ผลิตของประเทศ 

เป้าหมาย : กฎหมายด้านการบังคับคดีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความทันสมัย 
ผู้ประกอบการรายย่อย ขนาดกลาง และขนาดเล็ก (Micro)  เกษตรกร ประชาชน มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย
และเสริมสร้างวินัยทางการเงินและความรู้ทางการเงิน (Financial  Literacy) เพ่ือน าไปใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ไม่ให้ย้อนกลับมาสู่กระบวนการบังคับคดี เป็นการปูองกันอย่างยั่งยืน และช่วยเสริมสร้างความผาสุกให้กับชีวิต
และทรัพย์สิน และท่ีส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 

ตัวช้ีวัด : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายด้านการบังคับคดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
การเงิน และสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ 

 แผนงานที่ 8 : โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้ความร่วมมือกับธนาคารโลก (WB) บรรษัทเงินทุน
ระหว่างประเทศ (IFC) องค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆและคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศ(UNCITRAL) 

เปูาหมาย : พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ งานบังคับคดียกระดับสู่มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของประเทศทั่วโลก รวมทั้งพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายในอาเซียน ศูนย์กลางการศึกษาดูงาน    
ด้านการบังคับคดีแพ่งและการล้มละลายในอาเซียน 

ตัวชี้วัด : ศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ และการศึกษาดูงานด้านการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายในอาเซียน 

แผนงานที่ 9 : โครงการพัฒนาระบบการรายงานการวิเคราะห์สถิติเพื่อส่งสัญญาณให้กับระบบ
เศรษฐกิจไทย และศึกษาวิจัยผลของการบังคับคดีต่อระบบเศรษฐกิจ ในมิติกฎหมายและเศรษฐศาสตร์หรือ  
นิติเศรษฐศาสตร์ (Law and Economics) 

เป้าหมาย : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดราคาเริ่มต้นส าหรับการขายทอดตลาดในแต่ละครั้ง
ต่อผลส าเร็จของการขายทอดตลาดทรัพย์รอการขาย ศึกษาต้นทุนการถือครองทรัพย์รอการขายถัวเฉลี่ย (carrying cost) 
จ านวนหรือรอบของการขายทอดตลาดที่ เหมาะสมของทรัพย์รอการขาย ระยะเวลาในการบังคับคดีทั้งคดีแพ่ง 
ล้มละลาย และฟ้ืนฟูกิจการ รวมทั้งศึกษาผลของการล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการต่อระบบเศรษฐกิจไทย 
และพัฒนาระบบการจัดท ารายงานตัวเลขการบังคับคดีที่เก่ียวข้องกับระบบเศรษฐกิจ 
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ตัวชี้วัด : กรมบังคับคดีมีดัชนีชี้วัดการบังคับคดี (Enforcement Index) เพ่ือวิเคราะห์ผลทวีคูณ (Multiplier Effect) 
ของการบังคับคดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
 

 เป้าหมาย : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ กับทุกภาค
ส่วนทั้งในและต่างประเทศ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสอดรับกับบริบทสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป เป็นผู้ก ากับดูแล (operator) และมุ่งมั่นเสริมสร้างความรับรู้ทางกฎหมายให้ประชาชนเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด : 
1. จ านวนกฎหมายด้านการบังคับคดีมีความทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และอนุสัญญา

ระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
 2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ สามารถปรับตัวเข้ากับบริบทของการท างานและ 
ความเปลี่ยนแปลง  

3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและวินัยทางการเงินมีภูมิคุ้มกันไม่ย้อนกลับมาสู่
กระบวนการบังคับคดี 

4. มูลค่าผลักดันทรัพย์สินที่ออกจากระบบการบังคับคดีเพ่ิมสูงขึ้น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และจ านวนทรัพย์ที่รอการขาย) 
          5. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ/ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี  

6. ระดับความส าเร็จของการเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้กรมบังคับคดีท าหน้าที่ในการก ากับดูแล (Regulator) 
 

แผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนที่ส าคัญ 

แผนงานที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการบังคับคดี การล้มละลาย การขายทอดตลาดทรัพย์รอการ
ขายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Enforcement , e-Filling ,e-Payment,   
e-Evidence , e-Insolvency , e-Public Auction , e-Mediation ตามหลักการท างาน Easier , Anywhere 
และ Better 

เป้าหมาย : กระบวนการบังคับคดีทั้งคดีแพ่งและล้มละลาย และการขายทอดตลาดทรัพย์รอการขายมี
ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น พัฒนาไปสู่ระบบ Digital Economy อันเป็นการเสริมสร้างเกิดความเชื่อมั่น
ของระบบ และความน่าสนใจในการลงทุนให้แก่นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ อันจะมีส่วนช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้อยู่ระดับสูงและเสริมสร้างสภาพคล่องและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด : 
- ระยะเวลาเฉลี่ยคดีเสร็จ ลดลงร้อยละ ๑๐ ภายใน ๕ ปี  
- สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศได้ภายใน 5 ปี จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ หน่วยงาน 
- สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายประเทศทั่วโลกภายใน ๕ ปี 
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แผนงานที่ 2 : แผนงานให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการรายย่อย ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
(Micro) เกษตรกร ประชาชน และการสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและการเงิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ผลิตของประเทศ 

เป้าหมาย : กฎหมายด้านการบังคับคดีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความทันสมัย 
ผู้ประกอบการรายย่อย ขนาดกลาง และขนาดเล็ก (Micro)  เกษตรกร ประชาชน มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย
และเสริมสร้างวินัยทางการเงินและความรู้ทางการเงิน (Financial  Literacy) เพ่ือน าไปใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ไม่ให้ย้อนกลับมาสู่กระบวนการบังคับคดี เป็นการปูองกันอย่างยั่งยืน และช่วยเสริมสร้างความผาสุกให้กับชีวิต
และทรัพย์สิน และท่ีส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 

ตัวช้ีวัด : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายด้านการบังคับคดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
การเงิน และสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ 

แผนงานที่ 3 : โครงการปรับบทบาท และรูปแบบการให้บริการ (Business Model) ของกรมบังคับคดี
จากผู้ปฏิบัติงาน (Operator) เป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator) 

เป้าหมาย: ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีและ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน (Private Civil Enforcement Officer and Trustee) และจัดตั้งหน่วยงาน      
น าร่อง SDU หรือหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็วเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ยิ่งขึ้นและตอบรับกับรูปแบบของบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นการเสริมสร้างให้การบริหารภาครัฐ        
มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ และโปร่งใส  

ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้ งหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ 

แผนงานที่ 4 : โครงการจัดตั้งส านักฝึกอบรมผู้ท าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีเอกชนและ      
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (Institude of Civil Enforcement Officer and Trustee) เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้บุคลากร และเพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ 

เป้าหมาย :  พัฒนาเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพ ประชาชน
ได้รับการบริการด้วยมาตรฐานแห่งวิชาชีพเดียวกัน เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ 
ให้กับประเทศรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในอาเซียน 

ตัวช้ีวัด : 
- ระดับความส าเร็จของการพัฒนากฎหมายรองรับการจัดตั้งส านักฝึกอบรมเป็นหน่วยงานพิเศษ SDU 

 - ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อบังคับและมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติด้วยมาตรฐานแห่งวิชาชีพเดียวกัน  

แผนงานที่ 5 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
 เป้าหมาย : พัฒนาศักยภาพบุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศ และมีความเป็นสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  บุคลากรมีความยืดหยุ่น 
สามารถปรับตัวเข้ากับบริบทของการท างานและความเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละบุคลากรที่เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
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แผนงานที่ 6 : โครงการพัฒนากฎหมาย กฎและระเบียบให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และอนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ เช่น คณะกรรมาธิการกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ (UNCITRAL) และกรอบการประเมินความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
และรายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย ROSC (Report of the Observance of Standards 
and Codes) ของธนาคารโลก  

เป้าหมาย : กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ
อนุสัญญา ระหว่างประเทศต่าง ๆ มีการบังคับใช้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ า ประชาชน
ได้รับการบริการที่สะดวก ง่าย รวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ง่าย เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในประเทศ
และต่างประเทศและช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้อยู่ระดับสูงขึ้นและความน่าสนใจ
ในการลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ตัวชี้วัด : จ านวนกฎหมายด้านการบังคับคดีมีความทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
และอนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

แผนงานที่ 7 : โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้ความร่วมมือกับธนาคารโลก (WB) บรรษัทเงินทุน
ระหว่างประเทศ (IFC) องค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ และคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศ(UNCITRAL) 

เป้าหมาย : พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ งานบังคับคดียกระดับสู่มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของประเทศทั่วโลก รวมทั้งพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายในอาเซียน ศูนย์กลางการศึกษาดูงาน  
ด้านการบังคับคดีแพ่งและการล้มละลายในอาเซียน 

ตัวช้ีวัด : ศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ และการศึกษาดูงานด้านการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายในอาเซียน 
 แผนงานที่ 8 : โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านการบังคับคดีตามมาตรฐานการอ านวย
ความสะดวกในการบริการภาครัฐ 

เป้าหมาย : มีระบบการให้บริการและช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้านการบังคับคดี ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบบัตรคิว ครบทุกหน่วยงานภายในปี 2561 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
การบริการเป็นไปตามล าดับ มีความสะดวก และทันสมัย มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการบริการที่ชัดเจน 

ตัวชี้วัด : ระบบการให้บริการและช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้านการบังคับคดี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 



 

  
 

21 

1. case management Excellence  (บริหารจัดการคดี) 

2. IT Excellence (การพัฒนานวัตกรรมและระบบการท างาน) 

3. Information Excellence (พัฒนาระบบฐานข้อมูล) 

4. HR Excellence (เพิ่มศักยภาพบุคลากร) 

5. Organization Excellence (ยกระดับองค์กร) 

นโยบายกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กรมบังคับคดีมีภารกิจด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ การช าระบัญชี 

การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การขับเคลื่อนภารกิจของกรมบังคับคดี  
เป็นกลไกที่ส าคัญกลไกหนึ่งของประเทศในการอ านวยความยุติธรรม สร้างความเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ า
ของสังคม รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเสริมสร้างการเจริญเติบโต  
ทางเศรษฐกิจของประเทศ อันมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.  2560 – 2579 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบายรัฐบาลและนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ การเสริมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
และด้านการต่างประเทศ  
เป้าหมายในการด าเนินการเน้นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศใน 5 ด้านหลัก “LED 5 excellence” 
 

 

 

 

 

 

เพ่ือรองรับกรมบังคับคดีไปสู่ Digital Economy และ Thailand 4.0 ประกอบด้วยวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

 วิธีการที่ 1 บริหารจัดการคดี (Case management Excellence) โดยเร่งรัดด าเนินการคดีค้าง
ด าเนินการ 10 ปี และคดีที่ยุ่ งยากให้ส าเร็จร้อยละ 30 ก าหนดระยะเวลาในการจัดท าบัญชีรับ -จ่าย          
การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานแทนเจ้าพนักงานบังคับคดีเกี่ยวกับการอายัด 

 วิธีการที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมและระบบการท างาน (IT Excellence) โดยการบูรณาการท างาน
ร่วมกันในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน          
มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561 - 2565 ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริหารงานบังคับคดีด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลระดับสากล” 

 วิธีการที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Information Excellence) เพ่ือลดขั้นตอนให้บริการด้าน   
การบังคับคดี การพัฒนาการจัดเก็บสถิติ และ Big Data เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนา  Business Intelligence (BI) 
 - พัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
 - พัฒนาระบบไกล่เกลี่ยระยะที่ 2 
 - พัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ/ก ากับดูแลผู้ท าแผน ผู้บริหารแผน 
 - การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ e-Reorganization Data Management 
 - ระบบการถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด 
 - การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบติดตามข้อร้องเรียน 
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 วิธีการที่ 4 เพิ่มศักยภาพบุคลากร (HR Excellence) เน้นความเป็นสหวิชาชีพ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
และการบริหารจัดการ เป็นคนดีและเก่ง ค่านิยมการท างานเพ่ือประชาชนและการบริหารก าลังคนคล่องตัว    
ยึดระบบคุณธรรม มีอัตราก าลังที่เหมาะสมและโครงสร้างที่ยืดหยุ่น มีก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) 
 วิธีการที่ 5 การยกระดับองค์กร (Organization Excellence) เน้นการให้บริการที่สะดวกให้กับ
ประชาชนตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
 

ทั้งนีเ้พ่ือขับเคลื่อนภารกิจกรมบังคับคดีในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. การผลักดันทรัพย์สิน จะเร่งรัดการด าเนินการและน าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาสนับสนุน            

จัดขายทอดตลาดในวันหยุด จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินนอกสถานที่  จัดโครงการมหกรรม           
ขายทอดตลาดทรัพย์สินในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด Sandbox กลุ่มที่ 1-9 และเร่งรัดการท าบัญชีรับ – จ่าย อย่างต่อเนื่อง
ต่อไป ก าหนดเปูาหมายการผลักดันทรัพย์สินทั้งปี จ านวน 130,000 ล้านบาท 

2. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดียังร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี เป็นการลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการ
บังคับคดี ลดการถูกบังคับคดียึดทรัพย์ การขายทอดตลาด และการอายัดทรัพย์สินต่างๆของลูกหนี้ เพ่ิมโอกาส
ในการช าระหนี้ให้กับลูกหนี้และท าให้เกิดความสมานฉันท์สามัคคีในสังคมไทย โดยจะใช้กลยุทธ์เชิงรุก เชิงลึก 
และครอบคลุม อย่างต่อเนื่องต่อไป 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการคดี ( Case Management) เร่งรัดด าเนินคดีค้าง 10 ปี และคดียุ่งยาก
ให้ส าเร็จร้อยละ 35 

4. บูรณาการการท างานร่วมกันในส่วนกลางและภูมิภาคและเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

5. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ 

6. พัฒนานวัตกรรมและระบบการท างานโดยน าเทคโนโลยีมาใช้และลดขั้นตอนการให้บริการในการ
บังคับคดี และการพัฒนาการจัดเก็บสถิติ และ Big Data  

7. พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและมาตรฐานสากล และการบังคับ
ใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8. เป็นศูนย์กลางวิชาการด้านการบังคับคดีของประชาคมอาเซียนและพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย โดยก าหนดจัดประชุมวิชาการบังคับคดีแพ่งของกลุ่มประเทศ
สมาชิก Asean+3 ภายใต้โครงการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งในยุคการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างฉับพลัน 

9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เน้นความเป็นสหวิชาชีพ ความรู้ที่เก่ียวข้องและการบริหารจัดการ 
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1. การผลักดันทรัพย์สิน  
กรมบังคับคดีผลักดันทรัพย์สินโดยใช้นโยบาย 2 เร่ง ได้แก่ เร่งรัดประชุมคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ 

และเร่งรัดการประกาศขายทอดตลาด โดยมีการก าหนดเปูาหมายการผลักดันทรัพย์สินอย่างท้าทายจ านวน 
130,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเปูาหมายผลักดันในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ในอัตราร้อยละ 26 โดยใช้ 
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพ่ิมฐานผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล ท าการขายทอดตลาดในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) 
จ านวน 115 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.29 ของจ านวนส านักงานบังคับคดีทั้งหมดการจัดกิจกรรมมหกรรมการ
ขายทอดตลาดนอกสถานที่ ทั้งในส่วนกลางและจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
Sandbox และเร่งรัดการท าบัญชีรับ – จ่ายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาระบบการส่งค าสั่งซื้อผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Offering Auction) โดยจัดให้มีการขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันอาทิตย์ของ
ทุกสัปดาห์  ผ่านเครือข่ายส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น และสงขลา 
และก าหนดให้ส านักงานบังคับคดีเครือข่ายประกาศเป็นส านักงานศูนย์กลาง (Center) แทนกรุงเทพมหานคร 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในจังหวัดดังกล่าวที่สนใจเข้าร่วมประมูลโดยไม่ต้องเดินทางไปยัง
ส านักงานบังคับคดีในจังหวัดนั้นเพ่ือเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังได้ใช้การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อ    
ที่เข้าใจง่ายเพ่ือให้รายละเอียดและแนะน าขั้นตอนการขายทอดตลาด เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง  
การขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีได้อย่างทั่วถึง 

ส าหรับผลการผลักดันทรัพย์สินไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 มีผล
การผลักดันทรัพย์สินรวมจ านวน 84,917,973,767 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.32 ของเปูาหมายจ านวน 
130,000 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการผลักดันทรัพย์สิน เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 

เดือน ขายทอดตลาด งดการบังคับคด ี ถอนการบังคับคด ี รวมผลักดันทรัพยส์ิน 
คิดเป็นร้อยละ

ของค่าเปูาหมาย 
(130,000,000,000) 

ไตรมาสที่ 1  

65.32 
 

ตุลาคม 10,427,084,105 2,251,599,699 6,373,210,214 19,051,894,018 

พฤศจิกายน 6,730,457,315 2,505,780,391 6,086,396,847 15,322,634,553 

ธันวาคม 5,082,185,501 1,532,760,994 5,284,670,866 11,899,617,361 

รวม 22,239,726,921 6,290,141,084 17,744,277,927 46,274,145,932 

ไตรมาสที่ 2  

มกราคม 5,494,779,000 1,921,223,735 5,388,996,452 12,804,999,187 
กุมภาพันธ ์ 5,054,334,739 2,211,199,994 4,840,814,983 12,106,349,716 
มีนาคม 4,317,965,070 2,807,124,320 6,607,389,542 13,732,478,932 
รวม 14,867,078,809 6,939,548,049 16,837,200,977 38,643,827,835 
รวมทั้งหมด 37,106,805,730 13,229,689,133 34,581,478,904 84,917,973,767 

 

2. โครงการและผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพย์สิน ไตรมาสที่ 2  
ของปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เดือน 
ผลการผลักดันทรัพย์สิน (บาท) 

ปีงบประมาณ 2561 (บาท) ปีงบประมาณ 2562 (บาท) 
ไตรมาสที่ 1 
ตุลาคม 2561 10,587,544,982 19,051,894,018 

พฤศจิกายน 2561  11,409,956,142 15,322,634,553 

ธันวาคม 2561 10,007,043,545 11,899,617,361 

รวม 32,004,544,669 46,274,145,932 
ไตรมาสที่ 2 
มกราคม 2562 10,947,785,154 12,804,999,187 
กุมภาพันธ์ 2562 11,411,670,295 12,106,349,716 
มีนาคม 2562 12,923,951,453 13,732,478,932 
รวม 35,283,406,902 38,643,827,835 

รวมทั้งหมด 67,287,951,571 84,917,973,767 

เมื่อเปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพย์สินไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สูงกว่าผลการผลักดันทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 
26.20 

 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  

ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 
2561 ร้อยละ 

ขาย งดการบังคับคด ี ถอนการบังคับคด ี ผลักดันทรัพย์สิน ผลักดันทรัพย์สิน 

สระแก้ว 16,280,665 13,014,171 34,667,202 63,962,038 46,924,190 36.31 
สงขลา 313,557,265 65,117,207 584,133,206 962,807,678 816,247,843 17.96 
ตราด 14,773,774 12,362,685 10,448,517 37,584,976 74,237,176 -49.37 

หนองคาย 39,874,688 16,839,540 36,001,395 92,715,623 174,138,395 -46.76 
มุกดาหาร 22,678,180 13,987,609 25,367,280 62,033,069 57,086,360 8.67 

ตาก 81,736,477 18,226,918 37,814,781 137,778,176 116,989,437 17.77 
รวม 488,901,049 139,548,130 728,432,381 1,356,881,560 1,285,623,401 5.54 

เมื่อเปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพย์สินในพื้นท่ีจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คิดเป็นร้อยละ 5.54 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 
2561 ร้อยละ 

ขาย งดการบังคับคด ี ถอนการบังคับคด ี ผลักดันทรัพย์สิน ผลักดันทรัพย์สิน 
สงขลา 313,557,265 65,117,207 584,133,206 962,807,678 816,247,843 17.96 
ปัตตานี 13,098,401 28,079,006 23,509,042 64,686,449 51,097,284 23.59 
ยะลา 32,296,037 31,144,210 42,629,061 106,069,308 73,600,843 44.11 
นราธิวาส 11,418,995 56,616,548 28,714,136 96,749,679 41,766,976 131.64 

รวม 370,370,698 180,956,971 678,985,445 1,230,313,114 982,712,946 25.20 

เมื่อเปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพย์สินในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561         
กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็น   
ร้อยละ 25.20 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพย์สินในพื้นที่เศรษฐกิจ (EEC) จังหวัดภาคตะวันออก 
ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กับ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 
2561 ร้อยละ 

ขาย งดการบังคับคด ี ถอนการบังคับคด ี ผลักดันทรัพย์สิน ผลักดันทรัพย์สิน 
ฉะเชิงเทรา 233,562,997  4,764,236  101,350,702       339,677,935       432,288,986  -21.42 
ระยอง 368,414,744  43,289,570  161,146,106       572,850,420       294,677,072  94.40 
ชลบุร ี 450,602,618  114,201,463  424,341,070       989,145,151  1,713,361,296 -42.27 

รวม 1,052,580,359  162,255,269  686,837,878   1,901,673,506    2,440,327,354  -22.07 

เมื่อเปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพย์สินในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ (EEC) จังหวัดภาคตะวันออก             
ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กับ พ.ศ.2562 พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่ ากว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 22.07 

  กรมบังคับคดีมีทรัพย์สินรอการขายทอดตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 รวมจ านวน 152,756 รายการ
รวมราคาประเมินเป็นจ านวน 241,615,904,404.88 บาท โดยแยกประเภททรัพย์ได้เป็น 1.) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
จ านวน 90,872 รายการ ราคาประเมิน 114,301,894,770.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.31 ของราคา
ประเมินรวมทั้งหมด 2.) ที่ดินว่างเปล่า จ านวน 48,627 รายการ ราคาประเมิน 98,516,414,013.89 บาท
คิดเป็นร้อยละ 40.77 ของราคาประเมินรวมทั้งหมด และ 3.) ห้องชุดจ านวน 13 ,257 รายการ ราคาประเมิน 
28,797,595,620.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.92 ของคดีท้ังหมด รายละเอียดตามตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 แสดงทรัพย์สินรอการขาย 
 

ประเภททรัพย์ ราคาประเมินรวม (บาท) จ านวน (รายการ) 
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสรา้ง 114,301,894,770.92 90,872 
ที่ดินว่างเปล่า 98,516,414,013.89 48,627 
ห้องชุด 28,797,595,620.07 13,257 
ผลรวมทั้งหมด 241,615,904,404.88 152,756 
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 การจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยทรัพย์ที่น ามาประกาศขาย

เป็นที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดของส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-6 มีผลการขาย
ทอดตลาดตามตารางดังนี้ 

วัน/เดือน/ปี นัดที่ 

ขายได้ 

ขายได้ 
(บาท) 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

ขายได้สูง
กว่าราคา
ประเมิน  
คิดเป็น
ร้อยละ 

คดี รายการ 

2 ธันวาคม 2561 1 168 176 574,792,000 404,545,675.59 42.08 

23 ธันวาคม 2561 2 58 61 141,264,500 98,660,521.47 43.18 

13 มกราคม 2562 3 54 55 153,090,000 161,522,813.42 -5.22 

3 กุมภาพันธ์ 2562 4 45 47 124,010,000 153,609,264 -19.27 

รวม 325 339 993,156,500.00 818,338,274.48 21.36 

 สรุปผลการขายทอดตลาด มหกรรมขายทอดตลาดส่วนกลาง ทั้ง 4 นัด ส านักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 1 - 6 ขายได้ 325 คดี 339 รายการ ราคาประเมิน 818,338,274.48 บาท ขายได้เป็นเงิน 
993,156,500 บาท รวมขายทั้ง 4 นัด ราคาขายได้สูงกว่าราคาประเมิน 21.36 

 การจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด (Sandbox) กลุ่มที่ 1 – 9 มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
พื้นที่กลุ่ม
จังหวัด 

วัน/เดือน/ปี สถานที่ด าเนินการ 
ขายได้เป็นเงิน 

(บาท) 

1 1 ธันวาคม 2561 โรมแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 284,453,000 

2 1 ธันวาคม 2561 ห้องสร้อยทอง 1-4โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง 334,506,000 

3 1 ธันวาคม 2561 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์จังหวัดอุบลราชธาน ี 158,488,000 

4 24 พฤศจิกายน 2561 
ห้องขอนแก่นฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

พลาซ่า จังหวัดขอนแก่น 
257,620,000 

5 22 ธันวาคม 2561 
ห้องทองกวาว โรงแรม Green Nimman CMU 

Residence จังหวัดเชียงใหม่ 
86,618,200 

6 15 ธันวาคม 2561 
ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน  

จังหวัดพิษณุโลก 
115,324,000 

7 27 ตุลาคม 2561 ห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม 129,082,500 
8 10 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 173,039,000 
9 22 ธันวาคม 2561   ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 63,971,000 

รวม 1,603,101,700 
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  การจัดขายทอดตลาดในวันหยุดราชการ(วันเสาร์) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ที่ท างานประจ าได้มีโอกาสเข้าร่วมประมูลทรัพย์ได้และเพ่ิมฐานของผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลให้มากขึ้น  
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีส านักงานบังคับคดีที่ด าเนินการขายทอดตลาดในวันหยุดราชการ(วันเสาร์) 
จ านวน 115 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.29 ของจ านวนส านักงานบังคับคดีทั้งหมด โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2561 – มีนาคม 2562 สามารถขายทอดตลาดได้เป็นเงินจ านวน 6,902,861,732.00 บาท ราคาประเมิน 
8,634,042,663.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.95 ของราคาประเมิน 

2. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี  

 กรมบังคับคดีมีนโยบายในการด าเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีภายใต้กลยุทธ์                   
“เชิงรุก เชิงลึก และครอบคลุม” เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท          
ชั้นบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ความส าคัญกับหนี้รายย่อย หนี้ครัวเรือน ซึ่งผู้เข้าร่วมการไกล่เกลี่ย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีและท าให้เกิดความ
สมานฉันท์สามัคคีในสังคม  

ในส่วนของผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – 
มีนาคม 2562 มี เรื่ อง เข้ าสู่ กระบวนการไกล่ เกลี่ ย รวมจ านวน 15 ,895 เรื่ อง  ทุนทรัพย์ รวม 
6 ,928 ,563 ,334 .59  บ าท  ร วม ไกล่ เ ก ลี่ ย ส า เ ร็ จ  จ าน วน  14 ,470  เ รื่ อ ง  ทุ นทรั พย์ ร ว ม 
5,272,224,295.18 บาท คิดเป็นผลส าเร็จร้อยละ 91.03 ของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 
รายละเอียดตามตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 แสดงผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีทั่วประเทศตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 –  มีนาคม 2562 

เดือน 
เข้าสู่การ                

ไกล่เกลี่ย (เรื่อง) 
ทุนทรัพย ์
(บาท) 

ไกล่เกลี่ย
ส าเร็จ 
(เรื่อง) 

ทุนทรัพย ์
(บาท) 

ร้อยละ              
ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 

ไตรมาสที่ 1 

ตุลาคม 1,461 920,631,680.45 1,260 522,740,959.14 86.24 
พฤศจิกายน 1,942 823,157,197.50 1,706 664,694,329.37 87.85 

ธันวาคม 3,787 1,463,715,138.37 3,634 885,640,234.77 95.96 
รวม 7,190 3,207,504,016.32 6,600 2,073,075,523.28 91.79 

ไตรมาสที่ 2 
มกราคม 1,785 729,526,107.71 1,593 518,072,339.30 89.24 

กุมภาพันธ ์ 5,529 1,801,293,430.86 5,058 1,579,461,107.35 91.48 
มีนาคม 1,391 1,190,239,779.70 1,219 1,101,615,325.25 87.63 
รวม 8,705 3,721,059,318.27 7,870 3,199,148,771.90 94.41 

รวมท้ังสิ้น 15,895 6,928,563,334.59 14,470 5,272,224,295.18 91.03 
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีทั่วประเทศ  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เมื่อเปรียบเทียบผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีทั่วประเทศ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเรื่องที่ไกล่เกลี่ยส าเร็จสูงกว่า ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 34.52 

 ประกอบกับการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนรวมจ านวน 26 หน่วยงาน ปรากฏตามตารางที่ 9 

ตารางท่ี 9 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมจัดมหกรรมไกล่ข้อพิพาทช้ันบังคับคดี 

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน 

1. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
1. ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด 
(มหาชน) 

10. บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง 
 (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 2. ธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) 11. บริษัทอยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ากัด 

3. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารทหารไทยจ ากดั (มหาชน) 12. บริษัท เจเนอรลั คารด์ เซอรว์ิสเซส จ ากัด 

4. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 4. ธนาคารซติี้แบงก์ 13. บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
5. ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

5. ธนาคารเกียรตินาคินจ ากดั 
(มหาชน) 

14. บริษัท เทสโก้คาร์ด เซอร์วิสเซส จ ากัด 

6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

6. บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

15. บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส็ 
จ ากัด (มหาชน)  

7. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 7. บริษัท ตรเีพชรอีซูซุลสีซิ่ง จ ากดั 16. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เจ จ ากัด 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
8. บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

17. บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 
จ ากัด 

 
9. บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส 
จ ากัด (มหาชน) 

18. บริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

เดือน 
ผลการไกล่เกลี่ยส าเรจ็(เรื่อง) 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 
เรื่อง ทุนทรัพย์(บาท) เรื่อง ทุนทรัพย์(บาท) 

ไตรมาสที่ 1  
ตุลาคม 1,008 363,242,949.67 1,260 522,740,959.14 
พฤศจิกายน 1,036 385,007,022.99 1,706 664,694,329.37 
ธันวาคม 751 304,470,222.83 2,291 885,550,324.77 
รวม 2,795 1,052,720,195.49 5,257 2,072,985,613.28 
ไตรมาสที่ 2  
มกราคม 724 292,284,980.83 1,593 518,072,339.30 
กุมภาพันธ ์ 3,006 1,047,763,421.19 5,058 1,579,461,107.35 
มีนาคม 3,233 1,056,846,332.49 1,219 1,101,615,325.25 
รวม 6,963     2,396,894,734.51  7,870 3,199,148,771.90 
รวมท้ังสิ้น 9,758 3,449,614,930.00 13,127 5,272,134,385.18 
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รวมเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จ านวน 8,412 เรื่อง ทุนทรัพย์จ านวน 1,879,325,685.11 บาท
ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 7,764 บาท ทุนทรัพย์รวม 1,544,202,131.07 บาท คิดเป็นผลส าเร็จร้อยละ 92.30 
ของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 

3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดี (Case Management) 
 การเร่งรัดส านวนค้างด าเนินการ 10 ปี 

ปีงบประมาณ เดือน ด าเนินการเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 
2561 1 ตุลาคม 60– 31 มีนาคม 61 1,707 14.53 
2562 1 ตุลาคม 61– 31 มีนาคม 62 1,642 13.49 

ร้อยละ เพ่ิม / ลดเทียบปีงบประมาณ 2561 - 1.04 
ปีงบประมาณ 2562 ผลการด าเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 สามารถ

ด าเนินการเสร็จ 1,642 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 13.49 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2561 พบว่า 
ปีงบประมาณ 2562 สามารถด าเนินการเสร็จต่ ากว่า ปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ -1.04 

ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมากรมบังคับคดีมีการก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการคดี ดังนี้ 
 - ให้ส านักงานมอบหมายนิติกร 1-2 คน เพ่ือรับผิดชอบส านวนขับไล่รื้อถอนเป็นการเฉพาะเพ่ือหา
ส านวนมาด าเนินการในส่วนที่ค้างให้เสร็จสิ้นต่อไป 

- ให้ส านักงานฯ คัดส านวนการบังคับคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีล้มละลายซึ่งด าเนินการต่อไปไม่ได้               
มีเหตุล่าช้าเพราะรอฟังค าสั่งจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือรอการส่งเงินค่าใช้จ่ายจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
โดยส าเนาบันทึกสอบถามฉบับล่าสุดส่งมาให้รองอธิบดีฯที่รับผิดชอบ เพ่ือด าเนินการติดตามกับรองอธิบดีฯ 
ผู้รับผิดชอบคดีล้มละลาย หรือผู้อ านวยการกองบังคับคดีล้มละลายหรือหัวหน้ากลุ่มงานหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ เพ่ือเร่งรัดการด าเนินการต่อไป  

- ให้น าส านวนยึดและขายทอดตลาดมาตรวจสอบ ส านวนใดเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาขาดการติดต่อให้
ด าเนินการออกหมายให้มาแถลงความประสงค์ในการบังคับคดี หากไม่มาให้ด าเนินการรายงานศาลถอน  
การบังคับคดีทันที  

- ก าหนดระยะเวลาในการจัดท าบัญชีรับ – จ่ายในคดีแพ่ง ตั้งแต่วันรับเงินจนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้ง
ให้มาตรวจรับรองบัญชี ในกรณีที่ยึดและขายทอดตลาดทรัพย์ไม่เกิน 45 วัน กรณีอายัดไม่เกิน 30 วัน 

- ปรับปรุงการอายัดทรัพย์สิน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี      
- มีการก าหนด KPI เพ่ือเร่งด าเนินการคดีค้าง 10 ปี 

4. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กรมบังคับคดี ได้ลงนามความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม  

ยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเร่งรัดการด าเนินทรัพย์สิน
การบังคับโทษปรับในคดียาเสพติด ตามพรบ.วิธี พิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.25 50 โดยส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) เป็นโจทก์ในการน ายึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ในคดี  เ พ่ือน าเงินส่ง เป็นรายได้ของแผ่นดิน  ทั้ งนี้  เป็นการบูรณาการท างานร่วมกันในภารกิจที่มี 
ความเกี่ยวเนื่องกัน ตามนโยบายของรัฐบาลส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้โครงการ
ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ด าเนินการบังคับคดีโทษปรับคดียาเสพติดเป็นครั้งแรก ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีจ านวนคดีเข้าสู่กระบวนการทั้งสิ้น 3,517 เรื่อง ทุนทรัพย์ 1,754,765,275.09 บาท โดยมีคดี    
โทษปรับยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 มีคดีเกิดใหม่
จ านวน 1,061 เรื่อง ทุนทรัพย์ 547,825,272.62 บาท ราคาประเมิน 22,768,068.06 บาท ด าเนินการเสร็จ 
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จ านวน 744 เรื่อง เงินที่ได้รับ 8,438,871.38 บาทคิดเป็นร้อยละ 70.12  ของคดีเกิดใหม่ทั้งหมด 
รายละเอียดตามตารางที่ 13 

ตารางท่ี 13 การบังคับคดีโทษปรับคดียาเสพติด 

ประจ าเดือน 

เกิดใหม ่ ด าเนินการเสร็จ 

เรื่อง ทุนทรัพย ์ ราคาประเมิน เรื่อง ทุนทรัพย์ เงินท่ีได้รับ 
ไตรมาสที่ 1 

ตุลาคม 2561 183 84,757,777.33 1,539,693.75 82 37,106,282.80 730,429.83 

พฤศจิกายน 2561 217 112764093.08 3,856,797.30 58 52,961,190.00 1,146,197.52 
ธันวาคม 2561 142 139842950.00 2,583,422.07 104 41,098,536.00 1,147,246.40 
รวม 542 337,364,820.41 7,979,913.12 244 131,166,008.80 3,023,873.75 
ไตรมาสที่ 2 

มกราคม 2562 185 78,563,333.32 5,874,878.74 132 52,103,574.43 1,767,848.05 

กุมภาพันธ์ 2562 228 95,709,304.88 6,064,511.20 161 88,237,555.09 1,764,780.89 

มีนาคม 2562 106 36,187,814.01 2,848,765.00 207 85,080,110.33 1,882,368.69 

รวม 519 210,460,452.21 14,788,154.94 500 225,421,239.85 5,414,997.63 

รวมท้ังสิ้น 1,061 547,825,272.62 22,768,068.06 744 356,587,248.65 8,438,871.38 

 
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบปริมาณคดีการบังคับคดีโทษปรับคดียาเสพติด 

 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประจ าเดือน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เกิด(เรื่อง) เสร็จ(เรื่อง) เกิด(เรื่อง) เสร็จ(เรื่อง) 

ไตรมาสที่ 1 
ตุลาคม  151 66 183 82 
พฤศจิกายน  216 86 217 58 
ธันวาคม  168 62 142 104 
รวม 535 214 542 244 
ไตรมาสที่ 2 
มกราคม  177 94 185 132 
กุมภาพันธ์  191 103 228 161 
มีนาคม  235 155 106 207 
รวม 603 352 519 500 
รวมท้ังสิ้น 1,138 566 1,061 744 
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เมื่อเปรียบเทียบ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรากฏ
ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีส านวนด าเนินการเสร็จเ พ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 31.44 ดังแสดง 
ในแผนภูม ิ

 
 

 
 

ตารางที่ 15 สถิติการน าเงินส่งศาล  
เปรียบเทียบ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประจ าเดือน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวนคดี

(เรื่อง) 
จ านวนเงินที่ส่งไปศาล

(บาท) 
จ านวน

คดี(เรื่อง) 
จ านวนเงินที่ส่งไปศาล

(บาท) 
ไตรมาสที่ 1 
ตุลาคม  37 1,222,594.41 86 1,979,921.74 
พฤศจิกายน  79 1,351,243.93 60 1,763,096.98 
ธันวาคม  59 1,285,318.13 85 2,037,747.92 
รวม 175 3,859,156.47 231 5,780,766.64 
ไตรมาสที่ 2 
มกราคม  54 2,942,209.13 123 2,383,702.19 
กุมภาพันธ์  68 2,086,447.56 85 4,556,887.92 
มีนาคม  106 2,639,195.31 222 2,268,097.59 

รวม 228 7,667,852 430 9,208,687.70 
รวมท้ังสิ้น 403 11,527,008.47 661 14,989,454.34 

 
 
ส าหรับคดียาเสพติดที่ได้มีการน าเงินส่งไปยังศาล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 

กรมบังคับคดีสามารถน าเงินส่งศาลได้จ านวน 14,989,454.34 บาท ดังแสดงในแผนภูมิ 
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5. การพัฒนาปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่งด้านการบังคับคดี 
 กรมบังคับคดีได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆให้มีความทันสมัย 

และมีมาตรฐานสากล เพ่ืออ านวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
กรมบังคับคดีจึงได้เสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแพ่งและการบังคับคดี
ล้มละลาย ดังนี้ 

ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
1. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ) 
ขั้นตอนปัจจุบัน กรมบังคับคดีรวบรวมความคิดเห็นเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุม 
 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 
 ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม 
1. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) 
ขั้นตอนปัจจุบัน กระทรวงยุติธรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่  . . ) พ.ศ. .…  

(เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม 2561  
อยู่ระหว่างพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามค าสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) 
 2. ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 

ขั้นตอนปัจจุบัน ส านักกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม รวบรวมความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้มี
หนังสือแจ้งให้กรมบังคับคดีด าเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างฯ ตามข้อสังเกต โดยกรมบังคับคดีท าหนังสือชี้แจง
กระทรวงยุติธรรม ตามประเด็นข้อสังเกตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ขณะนี้           
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกองกฎหมายกระทรวงยุติธรรม เพ่ือทบทวนเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ 

 

 11,527,008.47  

 14,989,454.34  

 -

 2,000,000.00

 4,000,000.00

 6,000,000.00

 8,000,000.00

 10,000,000.00

 12,000,000.00

 14,000,000.00

 16,000,000.00

ต.ค. 60 - ม.ีค. 61 ต.ค. 61 - ม.ีค.62 

หน่วย : บาท 



 

  
 

33 

กฎกระทรวง  
1.) กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมาย  

ให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 
ขั้นตอนปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
2.) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... 
ขั้นตอนปัจจุบัน คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่างฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว   

 3.) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 

ขั้นตอนปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการยกร่างกฎหมายของกรมบังคับคดี 

6. การพัฒนากระบวนการบังคับคดีด้วยระบบสารสนเทศ 
กรมบังคับคดีได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาพัฒนากระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคดี และการอ านวยการความสะดวกให้กับประชาชน รวมทั้ง        
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนเป็นการสร้างความโปร่งใส
และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับคดีรองรับการพัฒนาไปสู่ระบบการให้บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล
“Digital Government” และระบบ “Digital Economy” ตามหลักที่ว่า “กรมบังคับคดี มุ่งมั่น พัฒนา ใส่ใจ
ในความสะดวกของประชาชนเพ่ือให้เข้าถึงบริการของกรมบังคับคดีอย่างทั่วถึง และแสดงถึงความโปร่งใส  
ในการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี” โดยมีการให้บริการผ่านระบบ e – service ของกรมบังคับคดีที่เปิดให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 

6.1) ระบบที่ให้บริการประชาชนบน Website ของกรมบังคับคดีที่ส าคัญ ได้แก่ 
   - ระบบการค้นหาทรัพย์ที่อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาด 
   - ระบบการตรวจสอบสถานะคดีแพ่ง 
   - ระบบตรวจสอบบุคคลล้มละลาย 
   - ระบบตรวจสอบการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ 
   - ระบบยื่นค าร้องขอรับเงินส่วนแบ่งในคดีล้มละลาย 
   - ระบบยื่นค าร้องวางเงินค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
   - ระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาดทรัพย์ 26 หน่วยงาน 
   - ระบบลงนัดล่วงหน้าส าหรับคดีแพ่ง   
  6.2) ระบบ Application On Mobile ที่ให้บริการทั้ง IOS และ Android โดย ณ วันที่      
28 มีนาคม 2562 มียอดดาวน์โหลดตั้งแต่เปิดให้บริการ ดังนี้ 
   - LED Property ระบบค้นหาทรัพย์ที่อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาดทั่วประเทศ 
โดยสามารถเชื่อมกับ Land map ของกรมที่ดิน มียอดดาวน์โหลดทั้งสิ้น จ านวน 15,278 ครั้ง 
   - LED Property+ ระบบค้นหาห้องชุดใกล้แนวรถไฟฟูาที่อยู่ระหว่างประกาศ 
ขายทอดตลาดเพ่ือค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาดที่เป็นห้องชุดใกล้แนวเขตรถไฟฟูาทุกสาย มียอดดาวน์โหลด
ทั้งสิ้น จ านวน 3,429 ครั้ง 
   - LED Streaming ระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด เพ่ือให้ผู้ใช้บริการชมการ
ถ่ายทอดสดการขายทอดตลาดของส านักงานบังคับคดี 25 จังหวัด มียอดดาวน์โหลดทั้งสิ้น จ านวน 520 ครั้ง 
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   - LED ABC (Application Bankruptcy Checking) ระบบตรวจสอบบุคคลล้มละลาย
ส าหรับการตรวจสอบบุคคล/นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย มียอดดาวน์โหลดทั้งสิ้น จ านวน 
3,848 ครั้ง 
   - LED Debt InFo ระบบตรวจสอบยอดเงินที่น าส่งอายัดและยอดหนี้คงเหลือ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดี มียอดดาวน์โหลดทั้งสิ้น จ านวน 4,534 ครั้ง 
   - LED QUEUE กรมบังคับคดีเปิดตัวแอพพลิเคชั่นจองคิวล่วงหน้า LED QUEUE 
สะดวก ง่าย รวดเร็ว ประหยัด ลดระยะเวลา ก าหนดวันนัดล่วงหน้าด้วยตนเอง โดยเปิดให้บริการตั้งแต่          
1 มีนาคม 2562 สามารถจองคิวล่วงหน้าได้กับ 1. ส านวนบังคับคดีแพ่ง 2. ส านวนบังคับคดีล้มละลาย      
3. ส านวนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ มียอดดาวน์โหลดทั้งสิ้น จ านวน 775 ครั้ง 
  6.๓) การส่งค าสั่งซื้อผ่านระบบ (e-Offering Auction) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อ
ทอดตลาดที่ต้องการซื้อทรัพย์ที่ประกาศขายทอดตลาดที่กรุงเทพมหานคร ไม่ต้องเดินทางมาที่ห้องขาย
ทอดตลาดกรมบังคับคดี แต่สามารถส่งค าสั่งซื้อผ่านส านักงานบังคับคดีเครือข่าย ได้แก่ ส านักงานบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา และสงขลา ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้สนใจซื้อทรัพย์    
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการขายจ านวน 4 นัด มีส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1  
เป็นศูนย์กลาง (Center) ผ่านเครือข่าย ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานบังคับคดีจังหวัด
ขอนแก่น ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา และส านักงานบังคับคดีจังหวัดนคราชสีมา (Node) ณ ห้องขายทอดตลาด 
อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี กรุงเทพมหานครมีผลการขาย ดังนี้ 

นัดที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินจ านวน 79 คดี 
79 รายการ ขายได้ 45 คดี 45 รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 90,103,000 บาท จากราคาประเมิน 
70,363,581.87 บาท ราคาที่ขายได้สูงกว่าราคาประเมิน คิดเป็นร้อยละ 28.05  

นัดที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินจ านวน 35 คดี     
35 รายการ ขายได้ 9 คดี 9 รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 12,230,000 บาท จากราคาประเมิน 
8,766,764.50 บาท ราคาที่ขายได้สูงกว่าราคาประเมิน คิดเป็นร้อยละ 39.50  

นัดที่ 3 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินจ านวน 29 คดี       
29 รายการ ขายได้ 10 คดี 10 รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 13,750,000 บาท จากราคาประเมิน 
12,623,538.62 บาท ราคาที่ขายได้สูงกว่าราคาประเมิน คิดเป็นร้อยละ 8.92  

ส าหรับนัดที่ 4 ก าหนดขายทอดตลาดในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562  
  6.4) ระบบการจ่ายส านวนคดีล้มละลายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ (Automatic 

and Random Case Arrignment) ในส านวนคดีล้มละลายที่ได้รับจากศาลล้มละลายกลางซึ่งได้รับค าสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์จากศาลล้มละลายกลางตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 และให้บริการตรวจสอบ เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ กองบังคับคดีล้มละลายเจ้าของส านวน ผ่านทางตู้ Kiosk ณ กรมบังคับคดี เว็ปไซต์กรมบังคับคดี 
และระบบ Intranet ของกรมบังคับคดี เพ่ือให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว 

  6.5) ระบบการรับ – ส่งเงินอายัดและการแจ้งเหตุขัดข้องในการส่งเงินอายัดทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล การน าเงินส่งกรมบังคับคดีประหยัด
ทรัพยากรนอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายลดการใช้กระดาษได้ประมาณ 
7,270,128 แผ่นต่อปี  

http://www.led.go.th/apps/ios.aspมียอดดาวน์โหลดทั้งสิ้น%20จำนวน%20775
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  6.6) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์กรไร้กระดาษ (Paperless) กรมบังคับคดีเริ่มด าเนินการ
ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานคดีมาใช้ในการด าเนินการจัดท า รับ – ส่ง 
หนังสือราชการและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งผลการเข้าใช้
ระบบตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562 มีการสร้างและรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-memo) สามารถลดการใช้กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 35 ,417 แผ่น ทั้งนี้ กรมบังคับคดีได้
ประกาศนโยบายเป็นองค์กรไร้กระดาษในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

 7. สร้างเครือข่ายและมีบทบาทน าด้านการพัฒนามาตรฐานการบริหารงานยุติธรรมในเวที 
ระหว่างประเทศ 

ด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) มีผลเมื่อปี ๒๕๕๘  โดยจะมีตลาด
และฐานการผลิตร่วมกันและจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 
โดยมีเปูาหมายเพ่ือการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน สร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ สร้างความ  
เท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียน
จ าเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมและปรับตัวเพ่ือรองรับ ซึ่งรวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งและ 
คดีล้มละลาย กรมบังคับคดีในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่อ านวยความยุติธรรมทางแพ่งให้กับประชาชน  
ทั้งในด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการลูกหนี้ การช าระบัญชี และการวางทรัพย์ 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community – AEC) ดังนั้น กรมบังคับคดีจึงได้ก าหนดแผนการเป็นศูนย์กลางวิชาการ
ด้านการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายอาเซียน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดีด าเนินการจัดประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงาน
ด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุุน และเกาหลีใต้) และ
องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีล้มละลาย ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 – 26 เมษายน 2562    
ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน สี่พระยา กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อเรื่องการบังคับคดีแพ่งภายใต้    
การปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน (CivilEnforcement Judgment under a Disruptive Technology) 

8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในการอ านวยความยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง 

โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกสายวิชาชีพและทุกระดับ 
อย่างต่อเนื่อง ด้วยงานของกรมบังคับคดีเป็นสหวิชาชีพ โดยด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
๒. จัดอบรมในความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการ  

และการปรับกรอบความคิด (mindset) ที่ให้ความส าคัญกับการให้บริการประชาชน และความรู้ด้านดิจิทัล
(Digital Literacy) และพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture) รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรหลักที่ส าคัญ 
กับบุคลากรของกรมบังคับคดี ดังนี้ 

- เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 กรมบังคับคดีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร     
กรมบังคับคดีสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความเชี่ยวชาญสหวิทยาการ หลักสูตร “การบริการระดับพ้ืนที่ 
ส าหรับพนักงานเดินหมาย” จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบงานเดินหมายให้เป็นอัจฉริยะ ณ โรงแรมเบย์ 
วินโดว์ แอด ซี ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯประกอบด้วย พนักงานเดินหมายจากส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค จ านวน 100 คน ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2561 
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- เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 กรมบังคับคดีจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ปฐมนิเทศ
บุคลากรกรมบังคับคดี” ส าหรับข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน 
2561 เพ่ือเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการบังคับคดี และปลูกฝังจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานให้มี  
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความสามัคคี มีคุณธรรม
จริยธรรม รวมถึงการได้รับรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน และเทคนิคทางการบริหาร  
การจัดการภาครัฐสมัยใหม่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและ
ประชาชน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 50 คน ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี 

- เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ธุรการกรมบังคับคดี หลักสูตร “การสื่อสารเพ่ือการบริการส าหรับงานบังคับคดี” เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรม  
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานและเทคนิคการให้บริการตลอดจนพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร        
ต่อผู้รับบริการ มีสมรรถนะการท างานสูงขึ้นสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นระบบและมี
จิตส านึกรักองค์กร เกิดแรงจูงใจในการท างาน และให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่ง มีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจ านวน 97 คน ระหว่างวันที่ 
26 - 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสเปลนดิด แอด เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

- เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่
กรมบังคับคดี หลักสูตร “การบัญชีสืบสวน (Forensic Accounting)” มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ประกอบด้วย 
ข้าราชการสายงานการเงิน และบัญชีทั่วประเทศ จ านวน 41 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 
2561 ณ โรงแรมคลาสลิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้อบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี แนวทาง และวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบทุจริตทางบัญชี และเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป 

- วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2561 กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคล
ในคดีล้มละลายชั้นสูง หลักสูตร “การสืบสวน สอบสวนระบบบัญชี” รุ่นที่ 2 มีเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีเข้าร่วม
โครงการอบรมฯ จ านวน 50 คน ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ประกอบการสอบสวน
คดีอาญา ความรู้เกี่ยวกับงบการเงิน กระบวนการจัดทรัพย์สินในธุรกิจการตรวจสอบบัญชี การสืบสวนทางบัญชี 
หุ้น การสอบสวนทรัพย์สินบางประเภทโดยเฉพาะหลักทรัพย์ต่างๆ ที่จะน ามาเป็นหลักฐานสู่กระบวนการ
พิจารณาคดี และเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และเป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป 

- กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี  
(พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกรมบังคับคดี ระหว่างวันที่ 15 - 17 
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเบสต์เวสเทิร์นพลัส แวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีการแบ่งกลุ่ม  
เพ่ือทบทวนการด าเนินงาน และวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
องค์กร โดยเทคนิค SWOT Analysis และการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมถึง
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้เกิดความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกรมบังคับคดีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 60 คน เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและก าหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของ 
กรมบังคับคดีให้เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) การระดมความคิดเห็นใน
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การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยจัดท าแผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ผลผลิตและ
เปูาหมายพร้อมก าหนดตัวชี้วัด การจัดท ากิจกรรมของโครงการและงบประมาณที่จ าเป็นในการขับเคลื่อน
โครงการเพื่อน าไปสู่การจัดท าค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 

- กรมบังคับคดีจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานสนับสนุน
ส าหรับบุคลากรกลุ่มจังหวัด Sandbox” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ค าแนะน าการ
บริหารงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตรงตามระเบียบ สร้างแรงจูงใจให้บุคคลากร
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดอย่างเปิดเผย โปร่งใส มีความเป็นมืออาชีพ รวมถึงรับทราบปัญหาและ  
ข้อค าถาม เพ่ือไปสู่การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและตอบค าถามได้แก่  

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Peridot1+2 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 
ของกลุ่มจังหวัด Sandbox ที่ 1 รวมผู้เข้าอบรมจ านวน 50 คน 

 วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ ห้องราชนาวี 2 ชั้น 9 รอยัลครูส เมนวิง โรงแรมเอวัน 
พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ของกลุ่มจังหวัด Sandbox ที่ 2 รวมผู้เข้าอบรมจ านวน 50 คน 

 วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ห้องศาลาไทย โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น  
ของกลุ่มจังหวัด Sandbox ที่ 4 มีผู้เข้าอบรมจ านวน 50 คน 

 วันที่ 20 มกราคม 2562 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ ของกลุ่มจังหวัด Sandbox ที่ 5 มีผู้เข้าอบรมจ านวน 50 คน 

 วันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพิมาย โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา 
ของกลุ่มจังหวัด Sandbox ที่ 3 มีผู้เข้าอบรมจ านวน 50 คน 

 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องวังพิกุล โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มจังหวัด Sandbox ที่ 6 มีผู้เข้าอบรมจ านวน 58 คน 

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเรือบัวหลวง ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัด
นครปฐม กลุ่มจังหวัด Sandbox ที่ 7 มีผู้เข้าอบรมจ านวน 56 คน 

- เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 กรมบังคับคดีจัดโครงการ “กรมบังคับคดีกับการก้าวไป
ในยุค Disruptive technology” มีผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 300 คน 
ณ ห้องขายทอดตลาด ชั้น 1 อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับดี ส าหรับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน ได้มีการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ได้รับทราบข้อมูลและมีการวางแผน และการจัดการข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาของกรมบังคับคดี  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

- เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 กรมบังคับคดีจัดอบรมระบบตรวจทรัพย์ นายทะเบียน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้แก่ผู้อ านวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 1  – 6 และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่  
เข้าร่วมรับฟังการอบรม ในหัวข้อ “ระบบตรวจทรัพย์นายทะเบียนธนาคารแห่งประเทศไทย” และหัวข้อ  
“ระบบบริการประชาชน” (e - Service) ของกรมบังคับคดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรมจ านวน 200 คน  
ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ของกรมบังคับคดี ได้รับความรู้ ความเข้าใจระบบตรวจทรัพย์นายทะเบียนธนาคารแห่งประเทศไทย 
และระบบบริการประชาชน (e-Service) ของกรมบังคับคดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาขั้นตอนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยกรมบังคับคดี หลักสูตร พัฒนาทักษะการ
สื่อสารและประสานงานแก่เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยการจัดการอบรมมีวัตถุประสงค์  
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เพ่ือเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะการสื่อสารและประสานงานแก่เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ให้มีสมรรถนะการท างานที่สูงขึ้น สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 จัดอบรมเมื่อวันที่          
11 ธันวาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จ านวน 59 คน ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก   
รุ่นที่ 2 จัดอบรมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จ านวน 56 คน ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท 
จังหวัดนครนายกรวม 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมจ านวน 115 คน 

- กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  
และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและประชาชน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว 
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จ านวน 80 คน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงแรม 
เอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จ านวน 80 คน รวม 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมจ านวน 
160 คน 
  ๔. ประสานขอรับทุนจากส านักงาน ก.พ. เพื่อการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
  5. การจัดตั้งสถาบันพัฒนาการบังคับคดี ( Legal Execution Professional Academy : LEPA) 
เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาด้านการบังคับคดี มีหน้าที่
ในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม การให้บริการฝึกอบรมด้านการบังคับคดี ให้บริการทาง
วิชาการแก่หน่วยงานอ่ืน ศึกษา วิจัย บริการทางวิชาการ หรือเป็นที่ปรึกษาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการด้าน
การบังคับคดี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นศูนย์กลาง 
การฝึกอบรมวิชาชีพด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีและสอดรับการถ่ายโอนภารกิจของกรมบังคับคดี 
ในการจัดตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน 

 9. การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันประเทศ ตามกรอบการจัดอันดับความยาก - ง่าย 
ในการประกอบธุรกิจ (EODB) ของธนาคารโลก 
 ด้วยการจัดอันดับตามกรอบการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of doing 
business) ของธนาคารโลกตามตัวชี้วัดที่ ๙ การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) และ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแพ่งและคดี
ล้มละลายที่เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการที่เป็นภารกิจหลักของกรมบังคับคดี กรมบังคับคดีจึงได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบร่วมกับส านักงานศาลยุติธรรมในตัวชี้วัดที่ ๙ การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing 
Contracts) และรับผิดชอบในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) ให้มีขั้นตอน
การด าเนินการที่สะดวก มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ประหยัด มีระยะเวลาการด าเนินการที่รวดเร็ว และมี
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องที่ทันสมัย  
 ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา กรมบังคับคดีจึงได้ด าเนินการแนวใหม่ เชิงรุก และ
มีส่วนร่วม ประกอบด้วย 

(๑) การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาแก้ไขกฎหมายและการตอบแบบสอบถาม 
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(๒) การวิเคราะห์และท าความเข้าใจกับแบบสอบถามของตัวชี้วัดที่ ๙ การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง 
(Enforcing Contracts) และรับผิดชอบในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving 
Insolvency) อย่างถ่องแท้  

(๓) การแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดี  
ตามค าพิพากษาและค าสั่ง และพระราชบัญญัติล้มละลาย 

(๔) พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดี (Case Management) 
(๕) พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลนายทะเบียนภาครัฐเพ่ือสร้างศูนย์ข้อมูลทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย 

(Data Center of Asset of Bankrupt Person) เพ่ือตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ 
(๖) การปรับปรุงกระบวนการท างานด้านต่าง ๆ เพื่อลดขั้นตอนและให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(๗) การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการท างานด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว และ

อ านวยความสะดวกกับประชาชน 
(๘) การประสานงานและชี้แจงรายละเอียดกับธนาคารโลกอย่างต่อเนื่อง 
(๙) การประชุมชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นกับภาคเอกชนที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามอย่าง

ต่อเนื่อง (Contributors) ซึ่งที่ผ่านมากรมบังคับคดีได้มีการเสนอแก้ไขกฎหมาย ๖ ฉบับ พระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ (การฟ้ืนฟูกิจการ) พระราชบัญญัติล้มละลาย 
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 (ส่วนการล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้) และร่างพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. .... (การล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ)  
 นอกจากนี้ ได้รับมอบหมายให้ร่วมด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับ ตัวชี้วัดที่ ๕ การได้รับสินเชื่อ (Getting 
Credit) ร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ในส่วนของพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจอีกด้วย 
  โดยปี 2562 ธนาคารโลกได้ประกาศผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ 
ประจ าปี 2562 (Ease of Doing Business 2019) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการก้าวสู่
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของโลกด้วยคะแนน 78.45 เพ่ิมจากปีที่แล้วที่ได้คะแนน 77.39 ซึ่งการจัดอันดับ  
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจดังกล่าวมีตัวชี้วัด 10 ด้านกรมบังคับคดีซึ่งมีภารกิจในด้านการบังคับคดี
ล้มละลาย และเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหาการล้มละลาย
(Resolving Insolvency) โดยรายงานของธนาคารโลก พบว่า ตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหาการล้มละลาย 
(Resolving Insolvency) ดังกล่าว เป็นประเด็นที่ท้าทายประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากที่สุด (the most 
challenging worldwide) ซึ่งประเทศไทยได้คะแนนในด้านการแก้ไขปัญหาล้มละลายเพ่ิมขึ้นจาก 75.64  
ในปีที่ผ่านมาเป็น 76.64 ในปีนี้ อยู่ในล าดับที่ 24 เพ่ิมขึ้น 2 ล าดับ (ปีที่แล้วอยู่ที่ล าดับ 26) และเป็นที่ 1  
ของอาเซียนมาอย่างต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปีซ้อน และเป็นที่ 4 ของเอเชีย โดยมีผลคะแนนที่เพ่ิมขึ้นในปีนี้มา
จากอัตราการรวบรวมทรัพย์คืนให้แก่เจ้าหนี้ (Recovery rate) ได้เป็นร้อยละ 69.80 (ปีที่แล้วได้ร้อยละ 68)  
ซึ่งสูงขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 1.80 อันเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนมากขึ้น ส าหรับกรอบความ
เข้มแข็งของกฎหมาย (Strength of Insolvency Framework Index) ได้คะแนน 12.5 จาก 16 เท่ากับปีที่
ผ่านมาซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง 
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ตัวช้ีวัดที่ 10 การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) 
 

อันดับ/DTF ปี 2019 ปี 2018 ปี 2017 ปี 2016 
อันดับ 24 26 23 49 
DTF 76.64 75.64 73.95 58.84 

 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) 

 

อันดับ/DTF ปี 2019 ปี 2018 ปี 2017 ปี 2016 
อันดับ 35 34 51 57 
DTF 67.91 67.91 65.51 62.69 

  
 กรมบังคับคดีมีความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการบังคับคดีล้มละลายให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
และมีประสิทธิภาพ และพร้อมในการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง โดยแผนการด าเนินงานของกรมบังคับคดี              
ในปีงบประมาณ 2562 ในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามกรอบการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจด้านการแก้ไขปัญหาล้มละลาย กรมบังคับคดีจะได้จัดประชุมเพ่ือหารือกับส่วนราชการและภาคเอกชน     
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ เพ่ือท าการวิเคราะห์ผลการประเมินและ
ประเด็นที่ต้องท าการปรับปรุงต่อไป รวมทั้งการชี้แจงและสื่อสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและ
กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ตามที่กรมบังคับคดีได้มีการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. …. จ านวน 2 ฉบับ ในส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ (Cross border Insolvency)  
และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน (Private Official Receiver) กรมบังคับคดีจะได้มีการจัดรับฟัง 
ความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จ านวน 2 ฉบับ ในส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับ
ต่างประเทศ (Cross border Insolvency) รอบที่ 2 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ กรมบังคับคดี และ
กรมบังคับคดีได้พัฒนาระบบ e-Insolvency ที่จะเริ่มใช้ได้ทั้งระบบเป็นครั้งแรกในปี 2562 มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานทางทะเบียน และการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความเป็นธรรมในการบังคับคดีล้มละลาย 
 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 - เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารโลกได้ก าหนดเผยแพร่ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจประจ าปี 2562 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ได้ร่วมกับ
ธนาคารโลกประจ าประเทศไทยจัดการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลเพ่ือรับฟังผลการจัดอันดับความยาก – ง่าย 
ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย ตามรายงาน Doing Business 2019 ของธนาคารโลก โดยมีนายปกรณ์      
นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และคุณจอเจียร์ วาเลน รักษาการ
ผู้อ านวยการธนาคารโลกประจ าประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ในส่วนของกรมบังคับคดีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 
อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางภัทรภร เวชรังษี ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมิน
ราคาทรัพย์ และนายภัทระ วัฒนชัย นิติกรช านาญการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ 
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมรับฟังผลการ
จัดอันดับ ตามที่ธนาคารโลกได้เผยแพร่รายงาน Doing Business 2019 โดยประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ใน
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อันดับที่ 27 จาก 190 ประเทศ โดยมีผลคะแนน DTF (Distance of Frontier) คิดเป็นร้อยละ 78.45 
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ได้คะแนน 77.39 ถือเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน ธนาคารโลก กล่าวว่า ตัวชี้วัดด้าน
การแก้ไขปัญหาการล้มละลายที่รัฐบาลมอบหมายให้กรมบังคับคดี เป็นผู้ รับผิดชอบเป็นประเด็นที่ 
ท้าทายประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากที่สุด (most challenging worldwide ) ซึ่งประเทศไทยได้คะแนนใน 
ด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลายเพ่ิมขึ้นจาก 75.64 ในปีที่ผ่านมา เป็น 76.64 ในปีนี้ อยู่ในล าดับที่ 24 
เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว 2 อันดับ (ปีที่แล้วอันดับที่ 26) เป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน  
และเป็นอันดับที่ 4 ของเอเซีย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า ส าหรับแผนการ
ด าเนินการต่อไป กรมบังคับคดีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ านวน 2 ฉบับ  
ในส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เอกชน การพัฒนาระบบ  
e - Insolvency ที่จะเริ่มใช้ได้ทั้งระบบเป็นครั้งแรกในปี 2562 การเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงาน
ทะเบียนต่างๆ และการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบังคับคดีให้มากยิ่งข้ึน 
 - เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมเรื่องการรายงานผลการด าเนินการ
ตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมส าหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing 
Business) ณ กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร. )  
โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม เพ่ือรับทราบผลการ
ประเมินของธนาคารโลก และก าหนดแผนการด าเนินการในปี 2562 ของหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในแต่
ละตัวชี้วัด และน าเสนอปฏิทินในการจัดท ารายงาน Doing Business 2020 โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 
อธิบดีกรมบังคับคดี ได้รายงานความคืบหน้าและแผนการด าเนินการในปี 2562 ที่เกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุง
กฎหมายและกระบวนงานในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 5 การได้รับสินเชื่อ  
ที่กรมบังคับคดีเป็นฝุายเลขานุการคณะท างานร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตัวชี้วัดที่ 9 การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงที่กรมบังคับคดีด าเนินการ
ร่วมกับส านักงานศาลยุติธรรม และตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหาการล้มละลายที่กรมบังคับคดีรับผิดชอบ  
ซึ่งกรมบังคับคดีได้มีการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับ เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดี 
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 การเสนอร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี  
พ.ศ. .... การเสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน)  
การเสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ) เป็นต้น 
และการน าระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการและอ านวยความสะดวก  
แก้ผู้ใช้บริการ เช่น กระบวนการท างานองค์กรไร้กระดาษ (Paperless) ยึดและอายัดทรัพย์สิน 4.0 การซื้อขาย
ทรัพย์สินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงนัดล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่  โครงการ  
One Solution คดีล้มละลาย การจัดตั้ง Data Debtor Center ระบบ Asset Tracking เป็นต้น ตลอดจน 
การประชุมเพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ตอบแบบสอบถาม 
 - กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ ประจ าปี 
2018 (2018 International Conference on Ease of Doing Business) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 โดยนางสาวรัชนี บุญเรือง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง 
และนายภัทระ วัฒนชัย นิติกรช านาญการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ เป็นผู้แทน
กระทรวงยุติธรรมประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม โดยในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงยุติธรรม
สาธารณรัฐเกาหลีได้จัดเลี้ยงต้อนรับผู้อภิปรายและผู้เข้าร่วมการประชุม มี Mr. Myung, Han Seok อธิบดี  
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กรมกฎหมายพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และในการนี้ ผู้แทนกรมบังคับคดีได้เรียนเชิญ
Mr.Myung, Han Seok อธิบดีกรมกฎหมายพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน ( International Conference   
on Civil Case Enforcement under Disruptive Technology) ที่กรมบังคับคดีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่    
19 - 21 มีนาคม 2562 และการประชุมระหว่างประเทศฯ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 รัฐมนตรีช่วย  
ว่าการกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี Mr. Yonggu LEE เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระหว่าง
ประเทศฯ (2018 International Conference on Ease of Doing Business) อย่างเป็นทางการ โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องในตัวชี้วัดที่ 5 ด้านการเข้าถึง
สินเชื่อตัวชี้วัดที่ 6 ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนข้างน้อย และตัวชี้วัดที่ 9 ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง 
จากประเทศต่างๆ เข้าร่วม เช่น สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักรนอร์เวย์สหราชอาณาจักร สมาพันธรัฐรัสเซีย 
ประเทศออสเตรเลีย สาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศไทย 
เป็นต้น และผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ รวมประมาณ 60 คน โดยการประชุมแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่         
1. ความคืบหน้าในการปฏิรูปตามกรอบความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจของสาธารณรัฐเกาหลี           
2. มาตรการการคุ้มครองผู้ลงทุนข้างน้อยในราชอาณาจักรนอร์เวย์ และเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐเกาหลี      
3. ความแข็งแกร่งทางกฎหมายหลักประกันของสหราชอาณาจักร และแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
หลักประกันของสาธารณรัฐเกาหลีโดยยึดหลักตามกฎหมายแม่แบบว่าด้วยหลักประกันของคณะกรรมาธิการ
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 4. แนวทางการปฏิรูปการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง 
และการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงในสหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐเกาหลี 
 - เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 กรมบังคับคดีจัดการประชุมเพ่ือรายงานผลการจัดอันดับความยาก - ง่ าย 
ในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ประจ าปี 2562 (Ease of Doing Business 2019) กรมบังคับคดี 
จัดการประชุมเพ่ือรายงานผลการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ประจ าปี 2562 
(Ease of Doing Business 2019) ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวรื่นวดี 
สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้ เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย         
คณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ผู้แทนส านักงานศาลล้มละลายกลาง ผู้แทนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง ผู้แทนส านักงาน กพร. ผู้แทนสมาคมธนาคารนานาชาติ ผู้แทนธนาคารโลก และผู้แทน
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ โดยการประชุมในครั้ งนี้  ได้น าเสนอผลการ  
จัดอันดับความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ประจ าปี 2562 (Ease of Doing Business 
2019) ในตัวชี้วัด ที่ 9 ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) ตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไข
ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) และตัวชี้วัดที่ 5 การได้รับสินเชื่อ (Getting Credit)  
โดยรายงานของธนาคารโลกพบว่าตัวชี้วัด ที่ 9 ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 35 
และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) เป็นประเด็นที่ท้าทายประเทศต่าง ๆ      
ทั่วโลกมากที่สุด (the most challenging worldwide) ซึ่งประเทศไทยได้คะแนนในด้านการแก้ไขปัญหา
ล้มละลายเพ่ิมขึ้นจาก 75.64 ในปีที่ผ่านมาเป็น 76.64 ในปีนี้ อยู่ในล าดับที่ 24 และเป็นอันดับที่ดีที่สุดใน
อาเซียนมาอย่างต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปีซ้อน และเป็นอันดับที่ 4 ของเอเชีย โดยมีผลคะแนนที่ เพ่ิมขึ้นในปีนี้  
มาจากอัตราการรวบรวมทรัพย์คืนให้แก่เจ้าหนี้ (Recovery rate) ได้เป็นร้อยละ 69.80 ซึ่งสูงขึ้นจากปีที่แล้ว
ร้อยละ 1.80 ส าหรับกรอบความเข้มแข็งของกฎหมาย (Strength of Insolvency Framework Index)  
ได้คะแนน 12.5 จาก 16 เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ส่วนตัวชี้วัดที่ 5 กรมบังคับคดีมีส่วน
เกี่ยวข้องในการร่วมเป็นคณะท างานศึกษาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจนั้น อยู่ในอันดับที่ 44 
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อีกทั้งยังได้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการที่เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลายของ  
กรมบังคับคดี ทั้งในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ด้านระบบการท างาน และด้านการให้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างกรมบังคับคดีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามของธนาคารโลก เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจถึงความส าคัญของ
ผลการจัดอันดับความยาก - ง่าย ในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Ease of Doing Business) เพ่ือให้
การด าเนินการของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความยาก -ง่ายในการประกอบธุรกิจของ
ธนาคารโลกในปีต่อๆไป มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเป็นการน าไปสู่มิติใหม่ในการให้บริการประชาชนอย่างง่าย 
สะดวก และรวดเร็วอันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในงานบริการภาครัฐให้แก่ประชาชนต่อไป 
 - เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 กรมบังคับคดี จัดการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อการตอบ
แบบสอบถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการด าเนินการภายใต้กรอบการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) 
ตัวชี้วัดที่ 9 และด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย ( Resolving Insolvency) ตัวชี้วัดที่ 10 ประจ าปี 2563 
(Ease of Doing Business 2020) โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการ
ประชุม พร้อมด้วยนางสาวสายรุ้ง มารมย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี ผู้บริหารกรมบังคับคดี และเจ้าหน้าที่          
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย 
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ าส านักศาลฎีกา ผู้แทนจาก
ธนาคารโลก ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาทนายความ 
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) ผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ผู้แทนส านักงานกฎหมาย ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย และ
ทนายความ จ านวน 40 คน ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์และสอบถามประเด็นต่างๆ 
ที่เก่ียวกับค าถามในแบบสอบถามทั้งสองตัวชี้วัด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ค าถามต่างๆ ในการจัดเตรียม
รายละเอียด เพ่ือตอบแบบสอบถามต่อไป 
 - เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กรมบังคับคดี โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี 
พร้อมด้วยนางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดี นางภัทรภร เวชรังษี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 5 นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์ ผู้อ านวยการ  
กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมการประชุม  
การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจัดโดยส านักงาน ก.พ.ร.  
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้ร่วม
น าเสนอผลการด าเนินงานของกรมบังคับคดี ภายใต้กรอบการประเมินความยาก -ง่าย ในการประกอบธุรกิจ 
(Ease of Doing Business - EoDB) ของธนาคารโลก ตามตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหาการล้มละลาย 
(Resolving Insolvency) ซึ่งประเทศไทยอยู่ล าดับที่ 24 จาก 190 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ล าดับที่ 4  
ของเอเชีย และล าดับที่ 1 ของอาเซียนสามปีติดต่อกัน เนื่องจากกรมบังคับคดีปรับรูปแบบการท างานเชิงรุก 
แก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลายรวม 3 ฉบับ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพ่ือช าระ
หนี้คืนแก่บรรดาเจ้าหนี้ เพ่ือน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการเพื่อลดระยะเวลาของกระบวนการและ
อ านวยความสะดวกให้แก่คู่ความ มีการปรับปรุงการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-service ต่างๆ  
อย่างต่อเนื่อง เช่น Asset Tracking, e-filing, e-payment, e-insolvency case management, แอพพลิเคชั่น 
LED ABC, AI Random, Debtor Data Center, One Solution เป็นต้น รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับภาครัฐ
และเอกชนที่มีข้อมูลทรัพย์สินของลูกหนี้ ตลอดจนการอบรมเพ่ิมศักยภาพให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
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เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนทางบัญชี (Forensic Accounting) ทั้งนี้ การน าเสนอดังกล่าวเพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่
ภาครัฐและภาคเอกชนประกอบการตอบแบบสอบถามในปีปัจจุบัน (EoDB 2020) ต่อไป 
 - เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 กรมบังคับคดีให้การต้อนรับ Mr. Klaus Decker, Senior Public 
Sector Specialist ผู้แทนจากธนาคารโลก (World Bank) ในการเก็บข้อมูลและติดตามความคืบหน้าของ 
ส่วนราชการไทยเกี่ยวกับการประเมินความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ ตามตัวชี้วัดที่ 9 การบังคับ 
ให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) ภายหลังจากมีการบังคับใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่ง (ฉบับที่ 30) โดยมีนางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมคณะ เป็นผู้แทนในการ
น าเสนอผลการด าเนินงานของกรมบังคับคดีด้านการบังคับคดีแพ่ง และชี้แจงข้อมูล รวมถึงน าเสนอรายละเอียดต่าง ๆ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเก็บข้อมูลของธนาคารโลก ณ ห้องประชุมคชสาร 1 ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี  
ในการนี้ Mr. Klaus Decker ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการตอบแบบสอบถามของธนาคารโลก ประจ าปี 2020 
ในตัวชี้วัดที่ 9 การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) และตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ 
 - เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางทัศนีย์ 
เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวชลธร มีวงศ์อุโฆษ นิติกรช านาญการพิเศษ และนายกิตติศักดิ์  
ศิริสุทธิเดชา นิติกรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายหลักประกันทาง
ธุรกิจ ณ ธนาคารโลกประจ าประเทศไทย อาคารสยามพิวรรธน์ กรุงเทพมหานคร การประชุมดังกล่ าวจัดขึ้น
โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือร่วมหารือ ทบทวนแนวทางปรับปรุงกฎหมายด้านหลักประกันทางธุรกิจร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก 
ในการนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม เช่น ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย สมาคมลีสซิ่งไทย เป็นต้น 

10. การลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการของประชาชน 

10.1 การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
   การแก้ ไขปัญหาหนี้ นอกระบบ โดยกรมบั งคับคดี ได้บู รณาการความร่วมมือกับ
กระทรวงการคลัง ส านักงานอัยการสูงสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
และส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนตาม
นโยบายรัฐบาล โดยกรมบังคับคดีได้ด าเนินงานในมิติที่ 3 การลดภาระหนี้นอกระบบด้วยการไกล่เกลี่ย
ประนอมหนี้ โดยผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศร่วมเป็นอนุกรรมการไกล่เกลี่ยและประนอมหนี้  
ในคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจ าจังหวัด และกรมบังคับคดียังได้จัดวิเคราะห์
ฐานข้อมูลสารสนเทศเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาทั่วประเทศ โดยให้ค านิยามเจ้าหนี้บุคคลธรรมดา คือ เจ้าหนี้บุคคล
ธรรมดาตามค าพิพากษาที่มีคดีมากกว่า 20 คดี เพ่ือบ่งชี้เจ้าหนี้นอกระบบตามพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และแจ้ง
ให้ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศด าเนินการเชิงรุกในการเข้าพบและชวนเชิญเจ้าหนี้เหล่านี้ร่วม     
ในการไกล่เกลี่ยฯ ซึ่งประโยชน์ของการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบส่งผลให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้มี
โอกาสร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้และรับทราบปัญหา ความประสงค์ของแต่ละฝุาย ท าให้เกิดความพึงพอใจและ
ได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝุาย รวมทั้งก่อให้เกิดบรรยากาศและความเข้าใจ ตลอดจนการเสริมสร้างความ
เป็นมิตรและน าไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม  

  10.2 การเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs กรมบังคับคดี  
ได้ด าเนินการเชิงรุกในการเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs)  
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เพ่ือจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการด าเนินการ ดังนี้ 

  - จัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการส าเร็จรูปพร้อมใช้งาน อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองในการจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการส าเร็จรูปพร้อมใช้งาน ในส่วนกลางและพ้ืนที่
ส่วนภูมิภาค 6 ภาค 

  - จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค้ าประกัน จ านอง พ.ร.บ. หลักประกันทาง
ธุรกิจและ พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้) ให้ความรู้กฎหมายแก่
กลุ่มเปูาหมายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจ านวน 20 รุ่นๆ ละ 100 คน แบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จ านวน 
10 แห่ง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร ระยอง นครราชสีมา อุดรธานี 
เชียงใหม่  สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และสมุทรปราการ มีผู้เข้าอบรมรวมจ านวน 1,082 คน ครั้งที่ 2 จ านวน 10 แห่ง 
ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช พิษณุโลก นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร สุรินทร์ ขอนแก่น สงขลา เชียงราย 
ชลบุรี และนครปฐม 
  - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SME Rescue Center) ทั่วประเทศ จ านวน 
117 แห่ง ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ให้ค าปรึกษา 
ด้านกฎหมายรับเรื่องส าหรับธุรกิจ SMEs ที่มีปัญหาและต้องการฟ้ืนฟูกิจการ ลักษณะของแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ส าเร็จรูป ขั้นตอนและกระบวนการฟ้ืนฟูธุรกิจ SMEs และขั้นตอนในการด าเนินการและการวางแผนทาง
การเงินตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานกลางในการดูแลผู้ประกอบการ SMEs 
  - การบูรณาการความร่วมมือและเชื่อมโยงข้อมูลส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.)โดยการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดีและส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพ่ือเป็นการพัฒนาข้อมูลกลางด้านการส่งเสริม SME ในรูปแบบเว็บไซต์กลาง 
(Web Portal) หรือเว็บไซต์ SME ONE โดยกรมบังคับคดีสนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ ด้านกฎหมายที่จ าเป็น 
โครงการ กิจกรรม รวมถึงบริการต่างๆ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ทั้งในรูปแบบ ตัวอักษร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย รูปแบบอื่นๆ เพ่ือเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
SME ONE เพ่ือส่งเสริม SMEs ให้มีความเข้มแข็งและเป็นการเผยแพร่การบริการของหน่วยงานเครือข่าย  
ที่ท าบันทึกข้อตกลงฯ 

 10.3 โครงการบ้านมือสอง เพื่อประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   กรมบังคับคดีได้น าเสนอโครงการบ้านมือสองส าหรับผู้มีรายได้น้อยใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพ่ือพัฒนา “สามเหลี่ยมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเอง โดยผู้ที่ซื้อบ้านจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีจะ
ได้รับสินเชื่อในอัตราพิเศษจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยลดความเหลื่อมล้ าและ
เสริมสร้างเศรษฐกิจในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนไม่ทิ้งถิ่นฐานและมีความยั่งยืนตลอดไปโดยมีเงื่อนไข
และประโยชน์ที่ผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์ในโครงการดังกล่าวจะได้รับ ดังนี้ 
   1. เงินวางประกันการร่วมประมูลทรัพย์ราคาประเมิน ไม่เกิน 1 ล้านบาท ในการขาย
ทอดตลาดในอัตราที่ลดลง (กรมบังคับคดีจะน าเสนอต่อคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดราคา
เริ่มต้นและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด) 
   2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จะพิจารณาให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้อบ้านมือสองในโครงการนี้
จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 
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   โดยผลการด าเนินงานโครงการบ้านมือสองเพ่ือผู้มีรายได้น้อยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้           
ได้แก่ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี ส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา และส านักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส 
สามารถขายได้ จ านวน 9 เรื่อง ราคาประเมิน 4,227,290 บาท ขายได้เป็นเงิน 3,106,000 บาท มีผู้สนใจ     
เข้าร่วมประมูลการขายทอดตลาด จ านวน 115 คน 
   10.4 โครงการบ้านประชารัฐ 
   โครงการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพ่ือใช้ที่อยู่อาศัยของกรมบังคับคดี 
เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 โดยกรมบังคับคดีคัดเลือกที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดที่อยู่ในความดูแล          
มาขายทอดตลาดให้กับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกอบด้วย 3 เงื่อนไข 
   (1) ผู้ที่จะซื้อบ้านจากโครงการดังกล่าวนี้จะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
   (2) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิซื้อบ้านจากโครงการได้เพียงคนละ 1 รายการเท่านั้น 
   (3) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท จะซื้อบ้านที่มีราคาไม่เกิน 
300,000 บาท ส่วนผู้ที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี จะซื้อบ้านที่มีราคาไม่เกิน 
500,000 บาท 
   ซึ่งปัจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างและห้องชุดเพ่ือใช้อยู่อาศัย ส าหรับโครงการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพ่ือใช้
อยู่อาศัยของกรมบังคับคดี) โดยสาระส าคัญคือ 
   (1) การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ออกใบรับส าหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นภาษี
ประเภทหนึ่งที่จะต้องเสียเมื่อได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ในอัตรา 1 บาท ต่อ 1 ราคาที่อยู่อาศัย 200 บาท 
   (2) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์เข้าร่วมประมูลจะต้องวางเงินประกัน 3,000 บาท            
จากเดิมท่ีจะต้องวางเงินประกันจ านวน 50,000 บาท 
   10.5 โครงการสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) 
   ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบในหลักการโครงการ
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) ซึ่งเป็นการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการ
สนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในปี 2579 โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และครอบคลุมถึงกลุ่มที่ก าลังเริ่มต้นสร้างครอบครัวรวมถึง
กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งกรมบังคับคดีได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน “โครงการบ้านล้านหลัง” ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมบังคับคดี ภายใต้
แนวคิด “LED TRANSFORMATION LED 4.0” ซึ่งภายในงานมีผู้สนใจดาวน์โหลด Application รายการ
ทรัพย์ และขอรับค าปรึกษาจ านวนมาก ทั้งนี้ กรมบังคับคดีจะได้ติดตามผลการด าเนินการที่ได้บูรณาการ 
ความร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นประจ าทุกเดือนทาง Application QR Code โดยมีผล
การด าเนินการประจ าเดือนมีนาคม 2562 ดังนี้ 

หน่วยงาน จ านวน ราคาขาย(บาท) ราคาประเมิน(บาท) 
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร 1 909,360 910,000 
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส 1 787,100 860,000 

รวม 2 1,696,460 1,770,000 
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 จากตารางพบว่า มีผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดทรัพย์ของกรมบังคับคดี ราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาท   
ที่ผู้ซื้อทรัพย์มีการขอสินเชื่อกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประเภททรัพย์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจ านวน 
2 รายการ รวมราคาขาย 1,696,460 บาท และราคาประเมิน 1,770,000 บาท   
  10.6 การเสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการ 
ของประชาชน 
  รัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการให้ความส าคัญในการประชาสัมพันธ์ และการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน และ
เป็นการติดอาวุธทางปัญญา ปูองกันไม่ให้เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน
การสร้างการรับรู้เพ่ือลดความเลื่อมล้ าของสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดีจัดโครงการ
เสริมสร้างการรับรู้ รวมมีผู้เข้าอบรมเสริมสร้างความรู้ ให้กับประชาชนทั่วประเทศดังนี้  
  - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค้ าประกัน จ านอง พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ
และ พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้) จ านวน 10 แห่ง ประกอบด้วย 
กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร ระยอง นครราชสีมา อุดรธานี เชียงใหม่  สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต 
และสมุทรปราการ มีผู้เข้าอบรมรวมจ านวน 1,082 คน และก าหนดจัดอีก 10 แห่ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม 
2562 
  - โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยแก่เกษตรกรและ
ประชาชนในพ้ืนที่ 10 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดสกลนคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด
สงขลา มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการจ านวน 856 คน    

  - โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน  จ านวน 11 รุ่น ได้แก่  ส่วนกลาง ได้แก่ 
กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดยโสธร จังหวัด
ขอนแก่น สาขาพล จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดล าพูน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สาขาทุ่งสง และจังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการจ านวน 1,027 คน    
  อีกทั้งกรมบังคับคดีได้ร่วมสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและลงพ้ืนที่บริการให้ความรู้ให้
ค าปรึกษาทางกฎหมาย และรับข้อร้องเรียนร่วมกับส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  พร้อมน าเอกสารและ
คู่มือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มอบให้แก่ประชาชนทั้งในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ และยึดแนวการด าเนินงานเชิงรุกลงพ้ืนที่ตามแนวทางโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และร่วมออกหน่วย
ให้บริการความรู้ให้กับประชนอย่างต่อเนื่อง 
  10.7 การปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่องวิธีด าเนินการบังคับคดีตามพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อสั่งการของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  
ในการประชุมคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ในเรื่องนี้ กรมบังคับคดีได้เสนอต่อที่ประชุมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่า เพ่ือให้การ
บังคับคดีในคดีค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพสูงสุด กรมบังคับคดีจะได้เสนอระบบ Fast Track มาใช้เพ่ือเป็นช่องทาง
พิเศษในการด าเนินการบังคับคดีในท านองเดียวกับที่กรมบังคับคดีได้เสนอและด าเนินการร่วมกับส านักงาน
ปปส. ในการบังคับคดีโทษปรับในคดียาเสพติด โดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 กรมบังคับคดีร่วมกับกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย     
จากการค้ามนุษย์เพื่อบังคับคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษา 
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 11. การด าเนินงานด้านต่างประเทศ 
 11.1 กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่ง
สหประชาชาติ (UNCITRAL) คณะท างาน 1 ว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย สมัยที่ 31 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม Vienna International Centre กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย  
 11.2 กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุม IAIR Annual Meeting and Conference 2018  
ณ สาธารณรัฐมอริเชียส เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561  
 11.3 กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 18 (The 18th ASEAN 
Senior Law Officials Meeting : ASLOM) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 
ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม Crowne Plaza Vientiane นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 11.4 กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศด้านวิชาการและเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง 
ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2561 ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย  
 11.5 กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ 
(UIHJ) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
 11.6 กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมกับเจ้าพนักงานบังคับคดีจากประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป 
(European Union of Judicial Officers - UEHJ) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  
 11.7 กรมบังคับคดีเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมประจ าปีสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ 
(Permanent Council of UIHJ) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  
 11.8 กรมบังคับคดีรายงานความคืบหน้าความร่วมมือระหว่างสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่ าง
ประเทศกับประเทศสมาชิกอาเซียน ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  
 11.9 กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมกฎหมายล้มละลาย ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เมื่อวันที่ 
10 ธันวาคม 2561  
 11.10 กรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ (UNCITRAL) คณะท างานที่ 6 ว่าด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ สมัยที่ 34 ณ กรุงเวียนนา 
ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561ดังนี้ 
 11.11 H.E. Mr.ZhaoDacheng รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน  
และคณะเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานด้านการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีของกรมบังคับคดี   
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  

12. การบังคับทางปกครอง 
 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... โดยมีเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวว่า โดยที่ปัจจุบัน
บทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองยังไม่มี
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้ โดยเฉพาะการบังคับตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน ซึ่งกฎหมาย  
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก าหนดให้น าวิธีกายึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงไม่มีรายละเอียดวิธีปฏิบัติและระยะเวลา
ในการบังคับทางปกครองที่ชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับ  
ทางปกครอง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการยึด การอายัด และ
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ในการสืบหาทรัพย์สินและมอบหมาย
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ให้หน่วยงานอ่ืนหรือเอกชนด าเนินการแทนได้ ส่งผลให้ไม่สามารถบังคับตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้
ช าระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัฐต้องสูญเสียรายได้ในที่สุด ดังนั้น สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการ
บังคับทางปกครองเพ่ือให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  
 ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเป็นการมอบภารกิจใหม่ให้กับกรมบังคับคดี ซึ่งสาระส าคัญส่วนหนึ่ง
ก าหนดมอบภารกิจใหม่ให้กับกรมบังคับคดีในการบังคับคดีตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินโดย 
เจ้าพนักงานบังคับคดี ดังนั้น กรมบังคับคดีจ าเป็นต้องหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียม  
ความพร้อมในการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว 
 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 กรมบังคับคดีประชุมพิจารณาก าหนดแนวทางรองรับการด าเนินการ
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ครั้งที่ 1/2562  
เพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินการตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี และผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักงบประมาณ และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี การประชุม
ดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งก าหนดให้กรมบังคับคดี ส านักงาน ก.พ.ร ส านักงาน ก.พ. 
ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าโครงสร้างกรมบังคับคดี กรอบอัตราก าลังข้าราชการ 
และพนักงานราชการ เพ่ือรองรับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภารกิจการบังคับทางปกครอง 
 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะท างานแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี และ
การก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการและพนักงานราชการ เพ่ือรองรับภารกิจการบังคับทางปกครอง ครั้งที่ 
1/2562 โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ผู้แทนส านักงาน ก.พ. ผู้แทนส านักงบประมาณ 
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี การประชุมในครั้งนี้ เพ่ือจัดท าโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี การก าหนดกรอบอัตราก าลัง และงบประมาณ เพ่ือรองรับการด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ของกรมบังคับคดีในการบังคับทางปกครองตามร่างวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
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13. การด าเนินการตามกาฬสินธุ์โมเดล 

 
 13.1 กรมบังคับคดี ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการคลังส านักงานอัยการสูงสุดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ในมิติที่ 3 การลดภาระหนี้นอกระบบด้วยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้  
โดยกรมบังคับคดีมีส่วนช่วยในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และได้ริ เริ่มวิธีการค้นหาเจ้าหนี้  
ตามค าพิพากษาที่อาจเป็นเจ้าหนี้นอกระบบเป็นครั้งแรก โดยการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศและคัดกรองหนี้
ตามค าพิพากษาทั่วประเทศ โดยสันนิษฐานว่าเจ้าหนี้บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษามากกว่า  
20 คดีขึ้นไป อาจเกิดจากการเป็นหนี้นอกระบบมาก่อน และได้ด าเนินการเชิงรุกโดยมอบให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานบังคับคดีลงพ้ืนที่ไปชี้แจงและเชิญเจ้าหนี้ดังกล่าวมาร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และพบว่าใน
พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิมีเจ้าหนี้ที่เข้าตามข้อสันนิษฐานดังกล่าวมากที่สุดและได้ส่งข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์ 
และชี้เปูาต่อไปยังกระทรวงยุติธรรมและส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายต่อไป 
นอกจากนี้ได้ก ากับติดตามให้ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศ ที่เป็นอนุกรรมการไกล่ เกลี่ยและ
ประนอมหนี้ในคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจ าจังหวัดให้ความร่วมมือและให้ข้อมูล  
กับคณะอนุกรรมการฯ อย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า 

13.2 กรมบังคับคดีร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานเครือข่าย SME Support & Rescue center 
ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานกลางในการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั่วประเทศ 

13.3 กรมบังคับคดีบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเป็นคณะอนุกรรมการ
ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน โดยมีผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดเป็นอนุกรรมการ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่
พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและ 
ผู้ยากจน พ.ศ. 2528  

13.4 การสร้างการรับรู้ให้ประชาชนต่อภารกิจของกรมบังคับคดี โดยก าหนดการสร้างความรับรู้ให้
ประชาชนเป็นนโยบายด าเนินการเชิงรุก โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และด าเนินการตามมติครม.ที่เกี่ยวข้อง 
โดยก าหนดกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน อันได้แก่ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Group) ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มหนี้ครัวเรือน และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยมุ่งเน้นความรู้ทางกฎหมาย        
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ที่เกี่ยวกับการบังคับคดี การกู้ยืม ค้ าประกัน จ าน า จ านอง ขายฝาก วางทรัพย์ และสร้างวินัยทางการเงิน
จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 
   13.4.1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค้ าประกัน จ านอง พ.ร.บ. หลักประกัน
ทางธุรกิจและ พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้) จ านวน 10 แห่ง 
ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร ระยอง นครราชสีมา อุดรธานี เชียงใหม่   
สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และสมุทรปราการ มีผู้เข้าอบรมรวมจ านวน 1,082 คน และก าหนดจัดอีก 10 แห่ง 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 

   13.4.2 โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยแก่เกษตรกรและ
ประชาชนในพ้ืนที่ 10 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดสกลนคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด
สงขลา มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการจ านวน 856 คน    

   13.4.3 โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน จ านวน 11 รุ่น ได้แก่ ส่วนกลาง ได้แก่ 
กรงุเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดยโสธร จังหวัด
ขอนแก่น สาขาพล จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดล าพูน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สาขาทุ่งสง และจังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการจ านวน 1,027 คน 

   13.4.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณของกรมบังคับคดี
โดยกรมบังคับคดีร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ
ของกรมบังคับคดี หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ” รุ่นที่ 1 มีเครือข่ายบังคับคดี
และวิทยากรตัวคูณจากส านักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 1, กลุ่มจังหวัดที่ 2 และกลุ่มจังหวัดที่ 7 เข้ารับการ
อบรมจ านวน 200 คน ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งมีก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เครือข่าย
บังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ ส านักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 8 และกลุ่มจังหวัดที่ 9 จ านวน 100 คน  
ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 รุ่นที่ 3 ผู้เข้ารับ
การอบรม ประกอบด้วย เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ ส านักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 5  
และกลุ่มจังหวัดที่ 6 จ านวน 100 คน ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
19 – 21 เมษายน 2562 และในรุ่นที่ 4 ก าหนดจัดระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม 
โฆษะ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
   13.4.5 โครงการวิตามินสมองของกรมบังคับคดี” ภายใต้โครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 
กระทรวงยุติธรรม” ตามนโยบายของ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 1. การปูองกันตนเองจากภัยสังคม 2. การสร้างจิตส านึกและวินัย    
ในตนเอง 3. การรู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด และ 4. การต่อต้านการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์         
เพ่ือปลูกฝัง บ่มเพาะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้มีความรัก ความเคารพในความถูกต้อง 
เป็นธรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
บทบาทภารกิจของกรมบังคับคดี รวมถึงบรรยายความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่จ าเป็นในการ               
ใช้ชีวิตประจ าวัน และการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ผ่านสื่อ Infographics การใช้สื่อมีเดีย 
กิจกรรมสันทนาการส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน/นักศึกษา ณ สถานศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
โดยตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 กรมบังคับคดีได้ลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมแล้วจ านวน 119 
โรงเรียน  มีกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด 14,853 คน ระดับประถมศึกษาจ านวน 26 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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จ านวน 2,309 คน ระดับมัธยมศึกษาจ านวน 73 โรงเรียน ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 10,707 คน         
ระดับอาชีวศึกษาจ านวน 19 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 1,805 คน และระดับอุดมศึกษาจ านวน    
1 สถาบัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 32 คน 

  13.5 การเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน าแนวพระราชด าริ 
“เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”  
  13.5.1 ด าเนินการเชิงรุกและเข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความ
ไว้วางใจและเข้าใจในภารกิจของกรมบังคับคดี และร่วมท างานกับเครือข่ายบังคับคดี 

 13.5.2 ติดอาวุธทางปัญญา เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง 
โดยการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

13.5.3 ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
13.5.4 จัดท าประกาศและเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย โดยใช้ภาษายาวี 

  13.5.5 บูรณาการความร่วมมือกับ ศอบต. และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ธอส เพ่ือพัฒนา 
“สามเหลี่ยมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามมติครม. โดยได้เสนอ โครงการบ้านมือสองส าหรับผู้มีรายได้น้อยใน     
3 จังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้สามารถมีที่อยู่อาศัย  
ในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นของตนเองจากการซื้อทอดตลาดทรัพย์ของกรมบังคับคดี โดยกรมบังคับคดี     
ได้ก าหนดเงินวางประกันในการเข้าประมูลทรัพย์ในอัตราที่ลดลง ซึ่งมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ าในสังคม
เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและพ้ืนที่และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ไม่ย้ายถิ่นฐานออกนอกพ้ืนที่ และเจ้าหนี้มีโอกาสได้รับช าระหนี้และลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้
หากทรัพย์สินที่ถูกยึดในชั้นบังคับคดีสามารถขายทอดตลาดได้ โดยโครงการนี้จะได้รับสินเชื่อในอัตราพิเศษ  
จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 14. การจัดท า Big Data  
  14.1 การสร้างศูนย์ข้อมูลทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย (Data Center of Assets of 
Bankrupted Person) โดยการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานทางนายทะเบียน
ต่างๆ รวม 20 แห่ง เพ่ือให้การท างานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สินคืนให้กับเจ้าหนี้ใน
คดีล้มละลายมีประสิทธิภาพสูงที่สุด และสร้างฐานข้อมูลอัจฉริยะ (Information Intelligence) อันจะส่งผลให้
อัตรารวบรวมทรัพย์สินคืน (Recovery Rate) ให้กับเจ้าหนี้ตามเกณฑ์การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ 
(EODB) ของธนาคารโลก ด้านตัวชี้วัดที่ ๑๐ การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) ดีขึ้น (ปัจจุบันได้ใน
ร้อยละ ๖๘.๐) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นสร้างฐานข้อมูลของลูกหนี้ล้มละลายดังนั้น เมื่อบุคคลถูก
ประกาศว่าล้มละลาย เราสามารถที่จะกดปุุมทราบได้ว่ามีทรัพย์สินอยู่ที่ส่วนไหนบ้าง ท าให้การรวบรวม
ทรัพย์สินถูกต้องและรวดเร็วขึ้น 
  14.๒ การให้ข้อมูลบุคคลล้มละลายไปยังฐานข้อมูล DXC กระทรวงยุติธรรม Linkage 
กระทรวงมหาดไทย ตามมติครม. และฐานข้อมูลของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บริการประชาชน
บน Kiosk และส่วนราชการอ่ืน ๆ และภาคเอกชน เพ่ือเป็นการคุ้มครองประชาชนและลดความเสี่ยงใน  
การท าธุรกรรม/นิติกรรมกับบุคคลล้มละลาย 
  14.๓ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรมที่ดิน โดยการเชื่อมโยงประกาศขายทอดตลาด 
กับ Land Map กรมที่ดิน เพ่ือท าให้การแสดงภาพที่ตั้งทรัพย์มีความชัดเจนและถูกต้องและอยู่ในภาพ ๓ มิติ  
อันจะเป็นการช่วยให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลง่ายต่อการตัดสินใจ (เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กรมบังคับคดี
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ได้น าเสนอโครงการบ้านมือสองส าหรับผู้มีรายได้น้อย 3 จังหวัดภาคใต้ โดยได้เชื่อมโยงภาพที่ตั้งกับ  
Land Map ของกรมที่ดินในเชิงมิติเห็นเป็น 3D เป็นครั้งแรก  

 15. การบูรณาการความร่วมมือ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดีได้บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนราชการและ

เอกชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ แล้วจ านวน 9 หน่วยงาน ดังนี้ 
15.1 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ลงนามบันทึกความตกลงการรับ-ส่ง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรวบรวมทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในภาครวมปูองกันความเสียหายที่อาจเกิด
ขึ้นกับบรรดาเจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย และประชาชนทั่วไปจากการจ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินของบุคคลที่  
ถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ การส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
มีความสะดวกรวดเร็ว ลดการใช้เอกสาร และเป็นการบูรณาการ และสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  

15.2 บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 กรมบังคับคดี
ร่วมกับบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคล
ล้มละลาย โดยเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบยืนยันข้อมูลบุคคลล้มละลาย ความสามารถ 
ท านิติกรรมของลูกค้า และ/หรือลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์อ านาจในการจัดการกิจการทรัพย์สิน
จะตกอยู่กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว ลูกหนี้ไม่สามารถในการท านิติกรรมใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ได้ทั้งสิ้น  

15.3 ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 
กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความตกลงการรับ-ส่งข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรวบรวมทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ปูองกันความเสียหายที่อาจเกิด
ขึ้นกับบรรดาเจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย และประชาชนทั่วไปจากการจ าหน่าย จ่ายโอนทรัพย์สินของบุคคลที่ถูก
ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
จะช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีความสะดวกรวดเร็ว ลดการใช้เอกสาร และเป็นการบูรณาการ  
และสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  

15.4 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ “ส านักงาน กสทช.” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 กรมบังคับคดีร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ “ส านักงาน กสทช.”  
ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย โดยเป็นการร่วมมือกันในการเชื่อมโยง
ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับบุคคลล้มละลายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้รวดเร็วและสมบูรณ์ ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลล้มละลายถือเป็นข้อมูล
สาธารณะที่สามารถเปิดเผยได้อันสืบเนื่องมาจากได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบยืนยันข้อมูลบุคคลล้มละลาย ความสามารถในการท านิติกรรมของลูกค้าหรือลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ที่
ถูกพิทักษ์ทรัพย์อ านาจในการจัดกิจการทรัพย์สินจะตกอยู่กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว ลูกหนี้ไม่
สามารถท านิติกรรมใดๆเก่ียวกับทรัพย์สินได้ทั้งสิ้น  
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15.5 กรมท่ีดิน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 กรมบังคับคดีร่วมกับกรมท่ีดิน ได้ลงนามบันทึก
ความตกลงว่าด้วยการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลเกี่ยวกับ การถือกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง และภาระผูกพันต่างๆ ในทรัพย์สินซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแล
ของกรมที่ดินที่ได้รวบรวมจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือน าไปใช้ในการตรวจสอบและรวบรวมทรัพย์สิน
ของบุคคลที่ศาลมีค าสั่ งพิทักษ์ทรัพย์และลูกหนี้ตามค าพิพากษาของศาลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย  
และทันการณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม  
และสอดคล้องกับนโยบายในการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ (Debtor Data Center)  
อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และมีส่วนช่วยการขับเคลื่อนการ
ท างานในด้านการติดตามทรัพย์คืน ภายใต้กรอบตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหาล้มละลาย  

15.6 ส านักงานการบังคับคดี ส านักงานอัยการสูงสุด และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 กรมบังคับคดี ส านักงานการบังคับคดี 
ส านักงานอัยการสูงสุด และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) 
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือประโยชน์ในการบังคับคดีกับผู้กระท าความผิด ถือเป็น
การบูรณาการการท างานที่ส าคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมาย และการบังคับคดี  
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน อันจะเป็นการเสริมสร้างความเป็นธรรม 
ความเชื่อมั่น และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบังคับใช้กฎหมาย ในการสนับสนุนการด าเนินการตามหน้าที่  
ของแต่ละหน่วยงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจน  
ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการตรวจสอบ  
หาทรัพย์สินของผู้ต้องถูกบังคับคดีและผู้ต้องโทษปรับตามค าพิพากษาของศาล หรือของผู้กระท าความผิดหรือ
จ าเลยที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง เพ่ือปูองกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน และสามารถรวบรวม
ทรัพย์สินของผู้กระท าความผิดหรือจ าเลย มาช าระค่าปรับทางแพ่งหรือชดใช้เงินตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง 
ทั้งนี้  การด าเนินการตามที่ตกลงกันในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
และข้อบังคับท่ีหน่วยงานทั้งสามเป็นผู้รักษาการ และจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์สาธารณะซึ่งหน่วยงาน
ทั้งสามมีหน้าที่ก ากับดูแล 

15.7 บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 กรมบังคับคดีและบริษัท  
เงินติดล้อ จ ากัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย จะร่วมกันประเมิน
การใช้งานเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการเพ่ิมมากขึ้น  
ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนกระบวนการท างานและบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ 4 การสร้าง
สัมพันธภาพความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน อันเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้
รวดเร็วสมบูรณ์ และถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้  การเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายเป็นการด าเนินการ  
ตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้สามารถอ านวยความสะดวกให้ 
กับหน่วยงานและผู้รับบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

15.8. กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 กรมบังคับคดีและกรมสรรพากร  
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดเก็บอากรแสตมป์แทนกรมสรรพากร ส าหรับตราสารที่ต้องเสียอากร
แสตมป์ตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยง
ข้อมูลบุคคลที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะด าเนินการ  
เพ่ือให้กรมบังคับคดีสามารถจัดเก็บและน าส่งเงินค่าอากรแสตมป์เป็นรายได้แผ่นดินแทนกรมสรรพากร ไม่ต้อง
ยื่นแบบต่อกรมสรรพากร เพ่ือลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ส าหรับตราสารที่ต้องเสียอากร
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แสตมป์ตามประมวลรัษฎากรที่ เกี่ ยวกับการขายทอดตลาดได้อย่ างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
โดยกรมสรรพากรจะด าเนินการแต่งตั้ง “เจ้าพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีตามที่อธิบดีกรมบังคับคดี
มอบหมาย เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ ที่จะด าเนินการจัดเก็บอากรแสตมป์ และน าส่งเงินค่าอากรแสตมป์
เป็นรายได้แผ่นดินแทนกรมสรรพากรตามระเบียบของทางราชการ ส าหรับตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์  
ตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาด โดยใช้วิธีน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน นอกจากนี้ กรมบังคับคดี
จะอ านวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับบุคคลที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษา
ให้ล้มละลายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบยืนยันข้อมูลบุคคลที่ศาล  
มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลายที่อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบภาษีอากร การตรวจคืนภาษีอากร 
การอุทธรณ์ การเร่งรัดภาษีอากรค้าง การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง การด าเนินคดี และการด าเนินการ 
อ่ืนใด ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมสรรพากร ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว เป็นการบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูล และอ านวยประโยชน์  
ความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้ต้องติดต่อราชการของทั้ง 2 หน่วยงาน และเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนกระบวนการท างานและบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างสัมพันธภาพความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน  
อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย 

15.9 บริษัทหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 กรมบังคับคดีและบริษัทหลักทรัพย์
รวม 34 บริษัท ร่วมลงนามบันทึกความตกลงการรับ – ส่งข้อมูลบุคคลที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรวบรวมทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ปูองกันความเสียหายจากการ
จ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย และช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว 
ในการรับส่งข้อมูลระหว่ากรมบังคับคดีกับบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ข้อมูลที่กรมบังคับคดี ได้รับจะน าไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามอ านาจหน้าที่ของกรมบังคับคดีเท่านั้น ซึ่งการลงนามบันทึกความตกลงในครั้งนี้ 
นับเป็นการท างานร่วมกันระหว่างกรมบังคับคดี และภาคเอกชนครั้งใหญ่อีกครั้ง เนื่องจากปัจจุบันการถือครอง
ทรัพย์สินของบุคคลมีได้หลายรูปแบบ เช่น หุ้น กองทุนต่าง ๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนการถือครองได้อย่างรวดเร็ว 
ดังนั้น การน าระบบการรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวม
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ลดขั้นตอน สร้างความเชื่อมั่นในการบังคับคดีมากยิ่งข้ึน 
 16. การลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการของประชาชน 
  การแก้ ไขปัญหาหนี้ นอกระบบ โดยกรมบั งคับคดี ได้บู รณาการความร่วมมือกับ
กระทรวงการคลัง ส านักงานอัยการสูงสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
และส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
ตามนโยบายรัฐบาล โดยกรมบังคับคดีได้ด าเนินงานในมิติที่ 3 การลดภาระหนี้นอกระบบด้วยการไกล่เกลี่ย
ประนอมหนี้ โดยผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศร่วมเป็นอนุกรรมการไกล่เกลี่ยและประนอมหนี้ 
ในคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจ าจังหวัด และกรมบังคับคดียังได้จัดวิเคราะห์
ฐานข้อมูลสารสนเทศเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาทั่วประเทศ โดยให้ค านิยามเจ้าหนี้บุคคลธรรมดา คือ เจ้าหนี้บุคคล
ธรรมดาตามค าพิพากษาที่มีคดีมากกว่า 20 คดี เพ่ือบ่งชี้เ จ้าหนี้นอกระบบตามพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ  
และแจ้งให้ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศด าเนินการเชิงรุกในการเข้าพบและชวนเชิญเจ้าหนี้
เหล่านี้ร่วมในการไกล่เกลี่ยฯซึ่งสามารถด าเนินการได้ผลในพ้ืนที่อ าเภอภูเขียว และอ าเภออ่ืนๆ จังหวัดชัยภูมิ 
และได้เสนอการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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 17. การสร้างการรับรู้ให้ประชาชนต่อภารกิจของกรมบังคับคดี 
  กรมบังคับคดีได้ก าหนดให้การสร้างความรับรู้ให้ประชาชนเป็นนโยบายด าเนินการเชิงรุก  
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และด าเนินการตามมติครม. ที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน  
อันได้แก่ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Group) ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มหนี้ครัวเรือนและกลุ่มผู้ประกอบ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นความรู้ทางกฎหมายที่ เกี่ยวกับการบังคับคดี การกู้ยืม ค้ าประกัน 
จ าน า จ านอง ขายฝาก วางทรัพย์ และสร้างวินัยทางการเงิน (โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน) 
 18. การปฏิรูประบบราชการ 
  กรมบังคับคดีด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 258 
ที่ให้มีการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและ
ระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ  
โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน  
  18.๑ การปฏิรูปการถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ: การถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
ตามโครงการปรับบทบาทและรูปแบบการให้บริการ (Business Model) ของกรมบังคับคดีจากผู้ปฏิบัติงาน 
(Operator) เป็นผู้ก ากับดูแล (Operator)  
  กฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  : กรมบังคับคดีได้จัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2561 มาตรา 77 
เพ่ือน าความคิดเห็นของผู้ที่ เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายในการเสนอ  
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และ วันที่ 9 สิงหาคม 2561
ผลการรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ Law amendment และเว็บไซต์กรมบังคับคดี พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หมวด 5/1 เริ่มจากส่วนที่ 5 เรื่องการก ากับดูแล ปรับแก้รายมาตรา และผลการ   
รับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ผลการรับฟังรายประเด็น พิจารณาแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบ
สาระส าคัญและกรอบระยะเวลา พิจารณาหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรวจพระราชบัญญัติ 
(Checklist) และพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย และเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 กรมบังคับคดี
ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ไปที่กระทรวงฯเพ่ือพิจารณา และวันที่ 5 กันยายน 2561 คณะท างาน
ก าหนดการประชุมเพ่ือพิจารณาโครงร่างกฎหมายล าดับรองของพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....    
ในเรื่อง 1. ประกาศกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการ และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
ร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้ มละลาย (ฉบับที่  . . )  พ.ศ. . . . .                  
ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบด้วยกับการร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และได้มีข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะบางประเด็น ซึ่งกรมบังคับคดีได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะมาพิจารณา ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่าง  
ร่างกฎหมายล าดับรองของพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 กระทรวงยุติธรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) ให้ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือที่ นร0503/4526 
ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 แจ้งค าสั่งรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ที่มีค าสั่งให้
กระทรวงยุติธรรมรับร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน)  
ไปพิจารณาร่วมกับส านักงาน ก.พ. ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานอัยการ
สูงสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย ฝุายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
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และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี ในประเด็นที่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ 
เสนอความเห็นและข้อสังเกตมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักการของ  
ร่างพระราชบัญญัติ โดยเฉพาะความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นว่าสมควรจะต้องมีการตรา
เป็นกฎหมายเฉพาะอีกฉบับหนึ่งแทนการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 หรือไม่ และเห็นควรให้
กระทรวงยุติธรรมพิจารณาทบทวนหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
  โครงการพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน: ได้รับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน วงเงิน ๘,๕๘๙,๖๐๐ บาท วงเงินตามสัญญาจ้าง 6,673,000 บาท 
ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ด าเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ สัญญาสิ้นสุด 21 
ธันวาคม 2561 มีจ านวน 4 งวดงาน โดยได้ขยายระยะเวลาเพ่ิมจ านวน 120 วัน ครบก าหนดในวันที่ 20 
เมษายน 2562 เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 แล้วจ านวน 1 ,000,950 บาท และเบิกจ่ายงวดงานที่ 2 แล้วจ านวน 
1,334,600 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงวดงานที่ 3 
  การจัดตั้งสถาบันพัฒนาการบังคับคด ี: โครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการ
หน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) ได้ด าเนินงานงวดที่ 2 ในการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์,    
แผนธุรกิจ ,แผนการเงิน ,ร่างระบบการก ากับดูแลจากหน่วยงานเจ้าสั งกัด ,ร่ างโครงสร้างองค์กร , 
กรอบอัตราก าลังของหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการงวดที่ 3 โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กรมบังคับคดีจัดประชุม “เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
แนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการบังคับคดี ในรูปแบบหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปใช้ประกอบในการก าหนดแนว
ทา งก า ร บริ ห า ร จั ด ก า ร สถ าบั น พั ฒน าก า ร บั ง คั บ ค ดี ใ น รู ป แ บบ หน่ ว ย บ ริ ก า ร รู ป แ บบ พิ เ ศ ษ  
(Service Delivery Unit : SDU) เพ่ือท าหน้าที่ในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและความรู้ด้านอ่ืนๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีบริษัท 
ทริสคอร์ปอเรชั่น จ ากัด ร่วมน าเสนอแนวทางในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการบังคับคดีในรูปแบบหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ได้ตรงตามความคาดหวังของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบังคับคดีของประเทศ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
ที่มุ่งเน้นการบริหารราชการที่ต้องการปรับลดขนาดหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เล็กลง และการปรับบทบาท
และรูปแบบการให้บริการจากผู้ปฏิบัติเป็นผู้ก ากับดูแล แต่ทรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพต่อไป 

  18.2 จัดตั้งกองสืบสวนสอบสวนและด าเนินคดีอาญา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งการขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว กรมบังคับคดีได้รับผิดชอบในเรื่องของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ตัวชี้วัดที่ ๙ 
การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การแก้ปัญหาการล้มละลาย 
(Resolving Insolvency) ส าหรับการด าเนินการแก้ปัญหาล้มละลาย เมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้
แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอ านาจในการจัดการและจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ การรวบรวม
ทรัพย์สินของลูกหนี้ล้มละลาย เนื่องจากปัจจุบันในการด าเนินธุรกิจมีความสลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วไปสู่สังคมไม่ใช้เงินสด และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีความรู้ความช านาญในด้านกฎหมาย 
เพียงด้านเดียว ส่งผลให้ยากต่อการรวบรวมทรัพย์สินเพื่อน ามาจ่ายคืนให้แก่เจ้าหนี้ ประกอบกับการด าเนินการ
บังคับคดีล้มละลาย มีผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือในการลงทุนและการจัดอันความยาก  – ง่าย 
ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก จึงมีความจ าเป็นต้องจัดตั้งกองสืบสวน
สอบสวนและด าเนินคดีอาญา เพ่ือให้การด าเนินการบังคับคดีล้มละลายเป็นไปตามพระราชบัญญัติล้มลายและ
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สามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบสืบค้นเส้นทางการเงินของลูกหนี้ในคดี
ล้มละลาย รวบรวมทรัพย์สิน และสืบค้นเอกสารหลักฐานทางการเงินต่างๆของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย  
รวมถึงการพิสูจน์ความผิดทางอาญาลูกหนี้ในคดีล้มละลาย 
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กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลังโอน
เปลี่ยนแปลงวงเงินรวม 1,129.3733 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 มีผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม 
จ านวน 544.2674 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.19 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต่ ากว่าเปูาหมายการ    
ใช้จ่ายงบประมาณรัฐบาล (ร้อยละ 54) (เบิกจ่ายรวม PO คิดเป็นร้อยละ 57.93) ปรากฏตามตารางดังนี้ 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561– 29 มีนาคม 2562) 

รายการ 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่าย 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
เบิกจ่ายรวม (PO) 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย
รวม 
(PO) 

เป้าหมาย
การใช้จ่าย
งบประมาณ
(รัฐบาล) 
ไตรมาสที่ 

2 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 

เพิ่ม/
ลดร้อย
ละการ
เบิกจ่า
ยรวม 
PO 

รายจ่ายประจ า
สะสม 

992,518,646.02 17,092,482.91 518,491,115.14 52.24 535,583,598.05  53.96 57.00 -4.76 -3.04 

รายจ่ายลงทุน
สะสม 

136,854,653.98 92,906,673.00 25,776,331.40 18.83 118,683,004.40  86.72 45.00 -26.17 41.72 

รายจ่าย
ภาพรวมสะสม 

1,129,373,300 109,999,155.91 544,267,446.54 48.19 654,266,602.45  57.93 54.00 -5.81 3.93 

 มีโครงการส าคัญที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานต่างๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. โครงการของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 
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แผนงานพื้นฐาน 

กรมบังคับคดีได้รับงบประมาณรายการงบลงทุนภายหลังการโอนเปลี่ยนแปลงจ านวน 54 รายการ เป็นวงเงิน 136.8547 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจ านวน 
25.7763 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.83 ของวงเงินงบประมาณ เป็นรายการงบลงทุนของแผนงานพ้ืนฐานจ านวน 47 รายการ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน 
30 รายการ รายการที่อยู่ระหว่างด าเนินการมี 17 รายการ ดังนี้ 

รายการ โครงการ/รายการ วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ผลการด าเนินงาน ณ 29 มีนาคม 2562 ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
 

33,700 ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คาดว่าจะส่งมอบ
ของได้ภายในเดือนเมษายน 2562 

  

2 ชั้นวางส านวน 10,400 - จัดซื้อและเบิกจ่ายของ สบจ.ศรีสะเกษ กันทรลักษณ์ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 
6,500 บาท  
- สบจ.น่าน ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นเงิน 
3,900 บาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 

  
 
 

3 เก้าอ้ีพนักพิง 7,680 - จัดซื้อและเบิกจ่ายของ กองล้มฯ 5 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 1,740 บาท  
- สบจ.น่าน ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นเงิน 
5,940 บาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 

  
 

4 เก้าอ้ีผู้บริหาร 24,770 ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

  

5 ทางลาดส าหรับผู้พิการ 56,175 ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

  

6 การปรับปรุงสถานที่ท าการของกอง
บังคับคดีล้มละลาย 3  

47,195.96 
 

ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

  

7 เก้าอ้ีประชุมทดแทน ส านักงาน    
บังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 

14,400.00 
 

ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
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รายการ โครงการ/รายการ วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ผลการด าเนินงาน ณ 29 มีนาคม 2562 ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

8 ตู้สาขาโทรศัพท์ทดแทน สบจ.ชลบุรี 
สาขาพัทยา 

23,968.00 
 

ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

  

9 เครื่องคิดเลข  
4,975.02 

ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

  

10 เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด
ทดแทน สบจ.นครปฐม 

17,950 
 

ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

  

11 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ทดแทน 

7,950,555 เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว เป็นเงิน 3,180,222 บาท งวดที่ 2 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 
วงเงิน 4,770,333 บาท 

  

12 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ทดแทน 6,099,000 อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดงานที่ 1 ซึ่งครบก าหนดในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562   
13 ก่อสร้างอาคารส านักงาน สบจ.ยะลา 

สาขาเบตง 
13,650,000 เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เป็นเงิน 1,365,000 บาท เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะส่งมอบ

งานงวดที่ 2 ภายในวันที่ 26 - 27 เมษายน 2562 
  

14 ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพัก
ระดับ 7-8 สบจ.ชลบุร ี

14,530,000 มี 25 งวดงาน ติดปัญหาเรื่องการลงเสาเข็ม ในงวดงานที่ 1 ท าให้ล่าช้า    

15 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ    
สบจ. สุราษฎร์ธานี 2 แห่ง 

1,459,900 งานงวดที่ 1 ปัญหาต้นไม้ใหญ่ยื่นพาดทับหลังคาบ้านพักต้องด าเนินการตัดต้นไม้ 
อยู่ระหว่างสอบถามราคาตัดต้นไม้ 
งานงวดที่ 2 ยังไม่ได้ส่งมอบโดยด าเนินการเสร็จแล้ว 90%  
ปัจจุบันเบิกจ่ายงวดงานที่ 3 แล้ว 1 งวดงาน เป็นเงิน 145,990 บาท 

  

16 ปรับปรุงหอประชุมส านักงาน       
สบจ. อุบลราชธาน ี

3,550,000 มี 4 งวดงาน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน เป็นเงิน 2,201,000 บาท   

17 การตกแต่งภายในส านักงานพร้อม
ครุภัณฑ์ประกอบ สบจ. ประจวบคีรีขันธ์ 

4,448,000 มี 1 งวดงาน อยู่ระหว่างผู้รับจ้างด าเนินงานตามสัญญา ครบก าหนดในวันที่      
20 เมษายน 2562 
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แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 

 โครงการ วงเงิน(บาท) ผลการด าเนินงาน ณ 29 มีนาคม 2562 ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1 การประชุ มด้ านการบั งคับคดี ร่ วมกับ
หน่ วยงานด้ านการบั งคับคดี แ พ่ งของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่
เจรจา(จีน ญี่ปุุน และเกาหลีใต้) 

3,452,000 ก าหนดจัดประชุมภายใต้โครงการการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดี
แพ่งในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลันในวันที่ 24 - 26
เมษายน 2562 ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน 

  

 
แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

 โครงการ วงเงิน(บาท) ผลการด าเนินงาน ณ 29 มีนาคม 2562 ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1 โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สิน 3,817,300 - ส่วนกลาง  จัดงานมหกรรมขายทอดตลาดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
และก าหนดจัดงานนิทรรศการในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 19 
Money Expo วันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2562 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี  
- ส่วนภูมิภาคในกลุ่มจังหวัด Sandbox 1-9  

 
 
 
 

 

2 โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ ร ะ บ บ ถ่ า ย ท อ ด ส ด         
การขายทอดตลาด 

15,595,200 อยู่ระหว่างบริหารสัญญา งวดงานที่ 3 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน  
เป็นเงิน 7,794,950 บาท 

  

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ
การติดตามข้อร้องเรียน 

876,000 อยู่ระหว่างผู้ว่าจ้างบริหารสัญญาครบก าหนดในวันที่ 10 มิถุนายน 2562    
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แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 โครงการ วงเงิน(บาท) ผลการด าเนินงาน ณ 29 มีนาคม 2562 ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงาน
ยุติธรรมเพ่ือการสร้างความเป็นธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

949,800 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 กิจกรรม ได้แก่ 
- กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ใน4 จังหวัด ได้แก่  สงขลา, ยะลา, ปัตตานี และนราธิวาส 

มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 594 คน 
- กิจกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน 2 จังหวัด ได้แก่ สงขลา และยะลา 
- กิจกรรมขายทอดตลาดบ้านมือสองส าหรับผู้มีรายได้น้อยในสามจังหวัดชายแดนใต้  

ใน 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส,ปัตตานี และยะลา 

  

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
 โครงการ วงเงิน(บาท) ผลการด าเนินงาน ณ 29 มีนาคม 2562 ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1 การจัดท าแนวปฏิบัติและคู่มือของ
แ ผ น ฟ้ื น ฟู กิ จ ก า ร ส า เ ร็ จ รู ป 
พร้อมใช้งาน 

1,667,500 ก าหนดจัดในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  
จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2562 
จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562  
จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2562 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562  
จังหวัดสงขลา ในวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2562  

  

2 ก า ร อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
กฎหมายค้ าประกัน จ านอง พรบ.
หลักประกันทางธุรกิจ และพรบ.
ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 
(การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) 

1,445,400 จัดอบรมให้ความรู้ 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน 10 รุ่น เปูาหมายการอบรมรุ่นละ 100 คน  
ในพ้ืนที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อยุธยา นครราชสีมา  
สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต เชียงใหม่ ระยองอุดรธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ มีผู้เข้ารับการ
อบรมรวมจ านวน 1,082 คน 
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 โครงการ วงเงิน(บาท) ผลการด าเนินงาน ณ 29 มีนาคม 2562 ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ครั้งที่ 2 ก าหนดวันจัด จ านวน 10 รุ่นได้แก่ 
รุ่น 1 วันที่ 8 พ.ค.62 โรงแรม เดอะทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช             
รุ่น 2 วันที่ 9 พ.ค.62 โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก             
รุ่น 3 วันที่ 14 พ.ค.62 โรงแรมแกรม์ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์ 
รุ่น 4 วันที่ 14 พ.ค.62 ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ส านักงานใหญ่) 
กรุงเทพมหานคร 
รุ่น 5 วันที่ 16 พ.ค.62 โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
รุ่น 6 วันที่ 23 พ.ค.62 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 
รุ่น 7 วันที่ 24 พ.ค.62 ศูนย์ประชุมสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ จังหวัดสงขลา 
รุ่น 8  วันที่ 25 พ.ค.62 โรงแรม เอ็มบูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 
รุ่น 9  วันที่ 27 พ.ค.62 โรงแรม เดอะไทด์ บางแสน จังหวัดชลบุรี 
รุ่น 10  วันที่ 30 พ.ค.62 โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม 

แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
 โครงการ วงเงิน(บาท) ผลการด าเนินงาน ณ 29 มีนาคม 2562 ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร บั ง คั บ ใ ช้
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) 
พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๘  แ ละพร ะร า ชบั ญ ญั ติ
ล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

583,000 อยู่ระหว่างร่างโครงการจัดรับฟังความคิดเห็น (ผลกระทบภายหลังจากพระราชบัญญัติฯ 
มีผลใช้บังคับ) คาดว่าจะจัดประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 
 

  

2 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจกฎหมายด้านการ
บังคับคดี 

485,800 1. จัดนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดีวงเงิน 96,980 บาท ด าเนินการและ
เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเต็มจ านวน 
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 โครงการ วงเงิน(บาท) ผลการด าเนินงาน ณ 29 มีนาคม 2562 ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 2. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมายใหม่ด้านการบังคับคดี วงเงิน 62,060 
บาทด าเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเต็มจ านวน 
3. ผลิตหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ด้านล้มละลายและกฎหมายแพ่ง                  
เป็น 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ) อยู่ระหว่างปรับแผน 
เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เอกชน) เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างเสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
และร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับ
ต่ างประเทศ) อยู่ ระหว่ างคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารอบที่  2  
ยังไม่ประกาศใช้  

 
 

3 การศึกษาวิ จั ยสถานการณ์หนี้ สิ น  : 
กรณีศึกษาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้น
บังคับคดี   

1,520,800 ได้ประกาศเชิญชวนทางเว็บไซต์ฯ ให้ผู้สนใจเข้ามาดาวน์โหลด และคณะกรรมการฯ  
ได้ประชุมในวันที่ 19 มีนาคม 2562 เพ่ือคัดเลือกผู้รับจ้าง ซึ่งผลการประชุมได้ผู้รับ
จ้างแล้ว คาดว่าจะเรียกผู้รับจ้างมาลงนามสัญญาได้ภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2562 

  

4 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  11,166,100 มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 
2. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน
ของรัฐและเอกชนในพ้ืนที่กรุงเทพฯและกลุ่มจังหวัด Sandbox 1-9 โดยจัดใน
ส่วนกลางจ านวน 2 ครั้ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562   
ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรมเอส ดี อเวนิว และก าหนดจัดในงาน Money Expo ในวันที่ 
16 - 19 พฤษภาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี  
3. การอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ทั้ง 2 รุ่นมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ รวมทั้งสิ้น จ านวน 115 คน  
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 โครงการ วงเงิน(บาท) ผลการด าเนินงาน ณ 29 มีนาคม 2562 ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ท าหน้าที่ไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท ชั้นบังคับคดีจัดอบรม 
เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 รุ่นมีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมจ านวน 173 คน 
5. การเสริมสร้างความรู้กฎหมายการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยแก่เกษตรกรและ
ประชาชนจัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง  10 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดอ่างทอง 
ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ  หนองคาย สกลนคร เชียงใหม่  ก าแพงเพชร  เพชรบุรี 
นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 846 คน   
6. การเสริมสร้างสุขภาพทางการเงินจัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 11 รุ่น มีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้นจ านวน 1,032 คน  

 
 
 
 
 
 
 

5 การอบรมเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากร
ตัวคูณ 

7,829,910 - จัดอบรม รุ่นที่ 1-3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- ก าหนดจัดอบรมรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโฆษะ 
จังหวัดขอนแก่น ส าหรับเครือข่ายของ สบจ.กลุ่มจังหวัดที่ 3 และ 4 จ านวน 100 คน 

  
 

 
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

 โครงการ วงเงิน(บาท) ผลการด าเนินงาน ณ 29 มีนาคม 2562 ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1 การพัฒนาระบบเพ่ือบูรณาการฐานข้อมูลด้าน
การบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

35,364,700 เบิกจ่ายแล้ว 1 งวดงาน เป็นเงิน 5,083,320 บาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
ในงวดงานที่ 2 ซึ่งครบก าหนด/ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 

  

2 การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยระยะที่ 2 4,060,700 เบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน เป็นเงิน 1,167,000 บาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดงานที่ 
3  

  

3 การพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการ
ตรวจสอบ/ก ากับดูแลผู้ท าแผนผู้บริหารแผน 
 

6,873,400 เบิกจ่ายแล้ว 1 งวดงาน เป็นเงิน 747,000 บาท   
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 โครงการ วงเงิน(บาท) ผลการด าเนินงาน ณ 29 มีนาคม 2562 ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการ

ฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ (e-Reorganization 
Data Management) 

4,397,600 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ 1 
 

  

5 การบริการในรูปแบบ Mobile Truck  
 

13,680,000 
 

เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่ผู้ประกอบการไม่สามารถรองรับความต้องการ
รูปแบบที่ก าหนดตามภารกิจของกรมฯได้ตามคุณลักษณะเฉพาะของตัวรถ 
และตู้ที่ติดตั้งหลังรถพร้อมอุปกรณ์ที่จะน าไปปฏิบัติงานมีคุณลักษณะที่เฉพาะ  
ต้องออกแบบตู้ ก าหนดวัสดุในการประกอบตู้และค านวณการใช้พ้ืนที่ ตลอดจน
อุปกรณ์ที่ จ ะ ใช้ งานและการบริ หารวง เ งิน ใน โครงการให้ เหมาะสม  
และมีประโยชน์สูงสุดรวมถึงความปลอดภัยเมื่อวิ่งบนท้องถนนตลอดจนการเก็บ
รักษาอุปกรณ์ที่ประจ ารถไม่ให้ เกิดความเสียหายขณะรถเคลื่อนที่และ 
ตามกฎหมายจราจรให้ถูกต้องครบถ้วนท าให้เกิดความล่าช้าปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ท า TOR 

  

6 ประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นการด าเนินการของกรมบังคับคดี
ภายใต้กรอบการด าเนินการตามรายงาน 
ผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ 

1,410,100 ก าหนดจัดประชุม 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 จัดประชุมรายงานผลเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 กรมบังคับคดีได้
จัดการประชุมเพ่ือรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ
ของธนาคารโลกประจ าปี 2562 (Ease of Doing Business 2019)  
ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานครผู้เข้าร่วมจ านวน  
80 คน 
ครั้งที่ 2 มีแผนจะด าเนินการจัดประชุม EODB ให้กับผู้บริหารส านักงานบังคับคดี
จังหวัดทั่วประเทศอยู่ระหว่างด าเนินการประมาณช่วงไตรมาสที่ 3 
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 โครงการ วงเงิน(บาท) ผลการด าเนินงาน ณ 29 มีนาคม 2562 ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
7 การประชุ ม เ พ่ื อส ร้ า งค ว าม เ ข้ า ใ จ และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการด าเนินการของ
กรมบังคับคดีภายใต้กรอบการประเมินภาค
การเงิน (FSAP) และการประเมินการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากลด้านการล้มละลายและ
สิทธิของเจ้าหนี้ (ROSC) 

1,473,300 อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ โดยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561  
กรมบังคับคดีได้เข้าร่วมหารือกับคณะผู้ประเมิน FSAP IMF และ World Bank 
ที่เดินทางมาประเทศไทยเพ่ือเจรจาขอบเขตการประเมินตามโครงการ FSAP 
(Scoping Mission) ณ กระทรวงการคลังแล้ว โดยภายหลังจากการพิจารณา
คณะผู้ประเมินได้มีหนังสือลงวันที่ 26 กันยายน 2561 แจ้งถึงธนาคาร 
แห่งประเทศไทยยืนยันขอบเขตการประเมินภาคการเงินของประเทศไทยต่อมา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีหนังสือแจ้งผลการเจรจาดังกล่าวให้แก่กรมบังคับคดี
กรมบังคับคดีไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมการประเมินภาคการเงินไทย  
ตามโครงการ Financial Sector Assessment Program (FASP) ท าให้ 
กรมบังคับคดีไม่มีความจ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการประชุมดังกล่าว
แล้วโดยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 กรมบังคับคดีได้มีหนังสือถึงส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในฐานะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพแผนงาน
บูรณาการขอโอนเปลี่ยนแปลงไปด าเนินการในโครงการการเป็นผู้ก ากับดูแล 
(Regulator) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน โดยเม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2562 
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เห็นชอบตามการขอโอน
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณ 
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 โครงการ วงเงิน(บาท) ผลการด าเนินงาน ณ 29 มีนาคม 2562 ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
8 การประชุมเรื่องการเพ่ิมขีดความสามารถใน

การประกอบธุรกิจกับธนาคารโลก 
556,600 อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงเนื่องจากหมดความจ าเป็นไปเป็นโครงการการ

ประชุมว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศครั้งที่ 9  (IX St. Peterburg International 
Legal Forum"LF) ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ว่าด้วยกฎหมายล้มละลาย
ระหว่างประเทศครั้งที่ 3 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสหพันธรัฐรัสเซีย 
(สถานะปัจจุบัน กรมบังคับคดีท าหนังสือถึง กพร. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2562) โดยเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ
เครืองาม) ได้เห็นชอบตามการขอโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวปัจจุบันอยู่
ระหว่างการขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 
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ข้อมูล ณ 29 มีนาคม2562 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละของ

เป้าหมาย 
1. มูลค่าทรัพย์สินที่ผลักดันออก
จากระบบบังคับคดีเพ่ิมข้ึน 
1.1 มูลค่าทรัพย์สินที่ขายได้ 
1.2 มูลค่าทรัพย์สินที่ถอนการ
บังคับคดี 

 
 

64,000 ล้านบาท 
67,000 ล้านบาท 

 
 

37,106 ล้านบาท 
34,581 ล้านบาท 

 
 

57.97 
51.61 

2. จ านวนส านวนคดีแพ่งและ
ล้มละลายที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
เพ่ิมข้ึน 

235,000 เรื่อง 120,550 เรื่อง 51.29 

3. จ านวนส านวนคดีแพ่งที่ค้าง
ด า เ นิ น ก า ร  10 ปี ขึ้ น ไ ป 
ด า เนินการแล้ ว เสร็ จ เ พ่ิมขึ้ น
(เฉพาะคดียึด) 

3,800 เรื่อง 1,051 เรื่อง 27.65 

4. ร้อยละของอัตรารวบรวม
ทรัพย์สินคืน (Recovery Rate) 
ให้กับเจ้าหนี้ 

ร้อยละ 70.60 อยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อผ ล ก า ร
ด าเนินการจัดอันดับ DTF 
ความยากง่ายในประกอบ
ธุ รกิ จของธนาคาร โลก 
(Ease of Doing Business) 
 

- 
 

 
 ทั้งนี้ เหตุทีส่ านวนคดีแพ่งที่ค้างด าเนินการ 10 ปี ไม่เป็นไปตามเปูาหมายเนื่องจากคดีที่มีการบังคับคดี
มีการยึดทรัพย์และขายทอดตลาดมาจ านวนหลายครั้งแต่ไม่สามารถขายทอดตลาดได้ ไม่ว่าจะมีการปรับปรุง
ราคาประกอบการขาย โดยคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ก็ตาม คดีที่มีข้อพิพาทในชั้นศาลไม่ว่าชั้นอุทธรณ์ 
หรือฎีกา ซึ่งแต่ละปัญหาในกระบวนการบังคับคดีล้วนแล้วแต่เป็นเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งไม่สามารถ
ก าหนดให้แล้วเสร็จได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเวลาใด อย่างไรก็ดี กรมบังคับคดีก็ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ
กรมในแต่ละพ้ืนที่ ติดตามและควบคุมก ากับ รวมทั้ง น าระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมถึงระบบเทคโนโลยี  
มาคอยควบคุมตรวจสอบคดีค้าง 10 ปี ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมาย        
ในปีงบประมาณต่อไป 

 
 
 

4. ตัวชีว้ัดของหน่วยงานต่อกระทรวงยุตธิรรมและผลการด าเนินงาน 
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 การผลักดันทรัพย์สิน 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 มีผลการผลักดันทรัพย์สินรวมจ านวน 
84,917,973,767 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.32 ของเปูาหมายจ านวน 130 ,000 ล้านบาท 
รายละเอียดตามตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการผลักดันทรัพย์สิน เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 

เดือน ขายทอดตลาด งดการบังคับคด ี ถอนการบังคับคด ี รวมผลักดันทรัพยส์ิน 

คิดเป็นร้อยละ
ของค่าเปูาหมาย 
(130,000,00

0,000) 
ไตรมาสที่ 1  

65.32 
 

ตุลาคม 10,427,084,105 2,251,599,699 6,373,210,214 19,051,894,018 

พฤศจิกายน 6,730,457,315 2,505,780,391 6,086,396,847 15,322,634,553 

ธันวาคม 5,082,185,501 1,532,760,994 5,284,670,866 11,899,617,361 

รวม 22,239,726,921 6,290,141,084 17,744,277,927 46,274,145,932 

ไตรมาสที่ 2  

มกราคม 5,494,779,000 1,921,223,735 5,388,996,452 12,804,999,187 
กุมภาพันธ ์ 5,054,334,739 2,211,199,994 4,840,814,983 12,106,349,716 
มีนาคม 4,317,965,070 2,807,124,320 6,607,389,542 13,732,478,932 
รวม 14,867,078,809 6,939,548,049 16,837,200,977 38,643,827,835 
รวมทั้งหมด 37,106,805,730 13,229,689,133 34,581,478,904 84,917,973,767 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพย์สิน ไตรมาสที่ 2  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เดือน 
ผลการผลักดันทรัพย์สิน (บาท) 

ปีงบประมาณ 2561 (บาท) ปีงบประมาณ 2562 (บาท) 
ไตรมาสที่ 1 
ตุลาคม 2561 10,587,544,982 19,051,894,018 

พฤศจิกายน 2561  11,409,956,142 15,322,634,553 

ธันวาคม 2561 10,007,043,545 11,899,617,361 

รวม 32,004,544,669 46,274,145,932 
ไตรมาสที่ 2 
มกราคม 2562 10,947,785,154 12,804,999,187 
กุมภาพันธ์ 2562 11,411,670,295 12,106,349,716 
มีนาคม 2562 12,923,951,453 13,732,478,932 
รวม 35,283,406,902 38,643,827,835 

รวมทั้งหมด 67,287,951,571 84,917,973,767 

5. การด าเนินการผลักดันทรัพย์สิน ผลักดันส านวนค้างด าเนินการ  
และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
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เมื่อเปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพย์สินไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สูงกว่าผลการผลักดันทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 26.20 

 ผลักดันส านวนค้างด าเนินการ  
กรมบังคับคดีมีการก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการคดี ดังนี้ 
- ให้ส านักงานมอบหมายนิติกร 1-2 คน เพ่ือรับผิดชอบส านวนขับไล่รื้อถอนเป็นการเฉพาะ 

เพ่ือหาส านวนมาด าเนินการในส่วนที่ค้างให้เสร็จสิ้นต่อไป 
- ให้ส านักงานฯ คัดส านวนการบังคับคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีล้มละลายซึ่งด าเนินการต่อไป

ไม่ได้มีเหตุล่าช้าเพราะรอฟังค าสั่งจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือรอการส่งเงินค่าใช้จ่ายจาก 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยส าเนาบันทึกสอบถามฉบับล่าสุดส่งมาให้รองอธิบดีฯที่รับผิดชอบ  
เพ่ือด าเนินการติดตามกับรองอธิบดีฯ ผู้รับผิดชอบคดีล้มละลาย หรือผู้อ านวยการกองบังคับคดี
ล้มละลายหรือหัวหน้ากลุ่มงานหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพ่ือเร่งรัดการด าเนินการต่อไป  

- ให้น าส านวนยึดและขายทอดตลาดมาตรวจสอบ ส านวนใดเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 
ขาดการติดต่อให้ด าเนินการออกหมายให้มาแถลงความประสงค์ในการบังคับคดี หากไม่มาให้
ด าเนินการรายงานศาลถอนการบังคับคดีทันที  

- ก าหนดระยะเวลาในการจัดท าบัญชีรับ – จ่ายในคดีแพ่ง ตั้งแต่วันรับเงินจนถึงวันที่ออก
หนังสือแจ้งให้มาตรวจรับรองบัญชี ในกรณีที่ยึดและขายทอดตลาดทรัพย์ไม่เกิน 45 วัน กรณีอายัด
ไม่เกิน 30 วัน 

- ปรับปรุงการอายัดทรัพย์สิน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี      
- มีการก าหนด KPI เพ่ือเร่งด าเนินการคดีค้าง 10 ปี 
โดยปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินการเร่งรัดส านวนค้างด าเนินการ 10 ปี  ซึ่งผลการ

ด าเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 สามารถด าเนินการเสร็จ 1,642 เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 13.49 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2561 พบว่า ปีงบประมาณ 2562 
สามารถด าเนินการเสร็จต่ ากว่า ปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ -1.04 

ปีงบประมาณ เดือน ด าเนินการเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 
2561 1 ตุลาคม 60 – 31 มีนาคม 61 1,707 14.53 
2562 1 ตุลาคม 61 – 31 มีนาคม 62 1,642 13.49 

ร้อยละ เพ่ิม / ลดเทียบปีงบประมาณ 2561 - 1.04 
 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
กรมบังคับคดีได้พัฒนาระบบบริหารจัดการการประชุมเจ้าหนี้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น ซึ่งจะช่วย

ให้สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคตในภารกิจ
เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ตามค าสั่งศาล กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ตามค าสั่งศาล
จะมีขั้นตอนการประชุมเจ้าหนี้เพ่ือพิจารณาแผนเพ่ือลงมติยอมรับแผนฟ้ืนฟูกิจการหรือไม่ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด โดยระบบดังกล่าวจะมีการพัฒนาเพ่ือความสะดวกในการ
ลงมติและประมวลผลคะแนนของเจ้าหนี้ในการประชุมเจ้าหนี้เพ่ือเลือกผู้ท าแผน และประชุม  
เพ่ือพิจารณาแผนฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ตลอดจนการประชุมขอแก้ไขการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

ปัจจุบันระบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ได้ลงนามใน
สัญญาเลขที่ 111/2562 ลงวันที่  15 ม.ค. 62 วงเงินสัญญา 3,679,000 บาท สัญญาเริ่ม  
16 มกราคม 2562 และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 15 มกราคม 2563 มีจ านวน 5 งวดงาน อยู่ระหว่าง
เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 
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1. ปัญหาสมองไหลเนื่องจากความเหลื่อมล้ าของค่าตอบแทนเกิดผลกระทบต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานที่ต่อเนื่อง 

 ด้วยการปฏิบัติงานส านวนบังคับคดีล้มละลายของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องสวมบทบาท
หลายสถานะ เช่น ลูกหนี้เจ้าของกิจการ เจ้าหนี้ ทนายความ เป็นต้น ค าสั่งบางอย่างของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ต้องมีกระบวนการสอบสวนและมีผลเสมือนเป็นค าสั่งของศาลซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิ
ต่าง ๆ ของคู่ความและบุคคลภายนอกจึงอาจมีผลให้เจ้าพนักงานต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวหรือ 
ถูกฟูองเป็นคดีแพ่งและคดีอาญาโดยผู้ได้รับผลกระทบผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบ 
มีความรู้ความช านาญและทักษะด้านกฎหมายหลายฉบับตลอดจนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบเอกสารการรวบรวมทรัพย์สิน การบริหารจัดการทรัพย์สินการติดตามเส้นทางการเงิน
เพ่ือรวบรวมทรัพย์สิน เศรษฐศาสตร์ธุรกรรมระหว่างประเทศ ภาษาต่างประเทศและดิจิทัลซึ่งท าให้
การปฏิบัติงานในส านวนบังคับคดีล้มละลายต้องประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานหลายต าแหน่งหน้าที่
มาร่วมปฏิบัติงานในลักษณะสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในส านวนบังคับคดีล้มละลาย  
ไม่ว่าจะเป็นนิติกรก็ดีเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีก็ดี ตลอดจนเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนอ่ืนๆ
ของกรมบังคับคดีที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงแตกต่างจากเจ้าหน้าที่
ต าแหน่งเดียวกันในหน่วยงานอ่ืนโดยสิ้นเชิง กรมบังคับคดีได้ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย   
เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ พ.ศ. .... และกระทรวงยุติธรรมเสนอไปยัง
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาอนุมัติและแจ้งมายังกระทรวง
ยุติธรรมและกรมบังคับคดีแล้ว ผลปรากฏว่าอัตราค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามร่างระเบียบฯ  
ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในกระบวนการ
ยุติธรรม ยังเป็นอัตราค่าตอบแทนที่น้อยกว่าหน่วยงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างมาก  
ซึ่งอาจส่งผลต่อขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่ท าให้เกิดปัญหาสมองไหลส่งผลให้การปฏิบัติงาน     
ในคดลี้มละลายไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

2. อัตราก าลังไม่สะท้อนต่อปริมาณงานคดี และการรองรับภารกิจตามกฎหมายใหม่ 
 กรมบังคับคดีมีภารกิจด้านการบังคับคดีตามค าสั่งศาล เมื่อศาลมีการขยายหน่วยงานเพ่ิมขึ้น
การพิจารณาคดีความเสร็จเร็วขึ้น ปริมาณคดีที่เข้าสู่กรมบังคับคดีมากขึ้น กรมบังคับคดีจึงต้องมีการ
เปิดส านักงานเพ่ือบริหารจัดการคดีที่ เกิดจากศาลใหม่ ประกอบกับการอ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชนในพื้นท่ีให้ได้รับการบริการอย่างท่ัวถึง ซึ่งกรมบังคับคดีไม่ได้รับการสนับสนุนอัตราก าลัง
เพ่ิมเติม การแก้ปัญหาในเบื้องต้นใช้วิธีการเกลี่ยอัตราก าลังจากส่วนต่างๆ มาช่วยงานประกอบกับ
ต้องมีอัตราก าลังรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.  2558 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558   
และพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2558 
(การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) และร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... 
ท าให้อัตราก าลังของกรมบังคับคดีที่มีอยู่ปัจจุบันไม่สะท้อนต่อปริมาณงานคดี และการรองรับภารกิจ
ตามกฎหมายใหม ่

6. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
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3. ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณไม่เพียงพอกับการด าเนินงานตามนโยบาย 

 ด้วยกรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย 
และการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ตามค าสั่งศาล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี การช าระบัญชี  
ตามค าสั่งศาล การวางทรัพย์ และการประเมินราคาทรัพย์สิน รวมถึงภารกิจที่เพ่ิมขึ้นตามกฎหมายใหม่ 
ปัจจุบันกรมบังคับคดีมีคดีที่อยู่ ในกระบวนการบังคับคดี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จ านวน 
425,635 เรื่อง รวมทุนทรัพย์ 3,131,611 ล้านบาท กรมบังคับคดีได้มีการด าเนินงานเชิงรุกให้
หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมจ านวน 117 แห่ง ที่มีทรัพย์สินจ านวนมากและเป็นที่
สนใจของประชาชนน าออกมาท าการขายทอดตลาดในวันเสาร์ และการด าเนินการในรูปแบบ
มหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์เพ่ิมเติมจากวันขายตามปกติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สอดคล้องตามมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีเม็ดเงินเข้าไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศมากขึ้นท าให้สามารถผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดีได้  ซึ่งจากการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาเงินงบประมาณที่กรมบังคับคดีได้รับการจัดสรรในแต่ละปีไม่เพียงพอกับการ
ด าเนินงานตามนโยบาย ประกอบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดีได้รับจัดสรร
งบประมาณจ านวน 1,129.3733 ล้านบาท ในทุกปีที่ผ่านมากรมบังคับคดีได้ใช้วิธีการเจียดจ่าย 
ของทุกรายการแล้วแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากรายการส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจ า  
และได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วกรมบังคับคดีจ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนเงินดอกเบี้ยเงินกลางของ 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมาเสริมเงินงบประมาณตลอดมา 
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 1. ปัญหาด้านบุคลากรที่มีการโอนย้ายจากความเหลื่อมล้ าในส่วนของค่าตอบแทน  
ขอให้กระทรวงยุติธรรมช่วยผลักดันในส่วนของเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งปูองกันปัญหาสมองไหล 

 2. ปัญหาด้านอัตราก าลัง ขอให้กระทรวงยุติธรรมสนับสนุนอัตราก าลังให้เพียงพอรองรับ 
กับปริมาณงานคดี และการรองรับภารกิจตามกฎหมายใหม่ 

 3. ปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ขอให้กระทรวงยุติธรรมสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ
เพ่ือที่กรมบังคับคดีสามารถบริหารงานตามภารกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีผลกระทบให้บุคลากรของกรมบังคับคดีที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะทางย้ายหน่วยงาน ลาออกเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ๆ ที่ภาครัฐ 
ภาคเอกชน จึงท าให้บุคลากรของกรมบังคับคดีขาดทั้งปริมาณบุคลากร และบุคลากรที่มีคุณภาพ 
และประสบการณ์เชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงยุติธรรม 
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  การเร่งรัด ติดตามให้มีการก่อสร้างอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมให้แล้วเสร็จ
ตามแผนงาน เพ่ือลดภาระงบประมาณแผ่นดินอันเป็นค่าเช่าอาคารส านักงาน 
  โดยปัจจุบันอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมที่อยู่ ระหว่างการก่อสร้าง 
และส านักงานบังคับคดีจังหวัดเป็นหน่วยงานหนึ่งทีเ่ข้าใช้ประโยชน์ในอาคารอยู่จ านวน 10 แห่ง ดังนี้ 

 จังหวัด อัตราค่าเช่า 
ส านักงานบังคับคดีจังหวัด 

ค่าเช่าต่อเดือน
(บาท) 

ค่าเช่าต่อปี
(บาท) 

1. อาคารบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี 50,000 600,000 

2. อาคารบูรณาการจังหวัดแพร่ 65,000 780,000 

3. อาคารบูรณาการจังหวัดล าปาง 45,000 540,000 

4. อาคารบูรณาการจังหวัดจันทบุรี 100,000 1,200,000 

5. อาคารบูรณาการจังหวัดนครสวรรค์ 80,000 960,000 

6. อาคารบูรณาการจังหวัดสุโขทัย 40,000 480,000 

7. อาคารบูรณาการจังหวัดระยอง 60,000 720,000 

8. อาคารบูรณาการจังหวัดน่าน 65,000 780,000 

9. อาคารบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี 35,000 420,000 

10. อาคารบูรณาการจังหวัดปัตตานี 39,000 468,000 
รวมต่อปี 6,948,000 

 
 
 
 
 
 

 

8. ความประสงค์ที่ต้องการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  
เร่งรัด ติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานในพื้นที่ 

ตามภารกิจของกรมบังคับคดีด้านใด 


